
  

 

 
 
 
 
Hållbart byggande för små 
hyresbostäder 

 
  

 
 
 
 
 

 
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 

Institutionen för Bygg- och miljöteknologi 

 
 
 
Examensarbete: 
Elin Svensson 
Therese Wemmenborn 
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Copyright Elin Svensson, Therese Wemmenborn 
 
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 
Lunds universitet 
Box 882 
251 08 Helsingborg 
 
LTH School of Engineering 
Lund University 
Box 882 
SE-251 08 Helsingborg 
Sweden 
 
Tryckt i Sverige 
Media-Tryck  
Biblioteksdirektionen 
Lunds universitet 
Lund 2017 



  

Sammanfattning 
 

Samtidigt som det råder bostadsbrist i Sverige förändras klimatet över hela 

världen och enligt IPCC fortsätter den globala uppvärmningen. För att minska 

den gl                                                                        

                                                                              

                                                                          

som SGBC arbetar aktivt med genom att tillhandahålla verktyg i form av 

miljöcertifieringar av hållbara byggnader. Företaget Henrysson & Thulin 

arbetar med projektet Bo1 som syftar till att vara hållbara bostäder som ska 

byggas på ett snabbt och effektivt sätt. Detta examensarbete strävar efter att 

främja hållbart byggande för små hyresbostäder. Syftet med uppsatsen är att 

göra en jämförelse mellan tre olika bostadskoncept. Denna ska sedan företag 

kunna dra nytta av i liknande projekt, till exempel, företaget Henrysson & 

Thulin i sitt arbete med Bo1. Jämförelsen sker mellan bostadskoncepten 

BoKompakt, Tölö Trädgårdar och Pålsjöäng och görs ur ett hållbart perspektiv 

där aspekterna socialt, ekologiskt och ekonomiskt tas i beaktning. Uppsatsen 

avser också att studera vilken produktionsmetod samt stommaterial som 

rekommenderas med jämförelsen som underlag. 

 

Uppsatsen har sammanfattats i tre frågeställningar. För att svara på 

frågeställningarna har en litteraturstudie och en fallstudie utförts. 

Litteraturstudien syftar till att utreda vad en hållbar utveckling innebär i 

allmänhet och vad ett hållbart byggande innebär i synnerhet. Litteraturstudien 

lyfter även upp teori kring livscykelanalys, miljödatabasen SundaHus, 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad samt val av stommaterial. 

Miljöbyggnad utgör betygsmallen för de tre bostadskoncepten som jämförs i 

fallstudien. Fallstudien genomförs i form av intervjuer och arkivanalys. 

 

De tre bostadskoncepten som ingår i jämförelsen har studerats och betygsatts 

utifrån det valda certifieringssystemet. Litteraturstudien resulterar bland annat 

i en rekommendation till uppdragsgivaren angående stommaterial. 

Sammanfattningen av fallstudiens resultat är att slutdokumentationen av en 

byggnad ofta är bristfällig. En dålig dokumentation leder dels till svårigheter 

för byggherren att kontrollera förfrågningsunderlaget mot den färdiga 

byggnaden och dels till svårigheter när olika projekt ska jämföras. Fallstudien 

har även resulterat i slutsatser som svarar på frågeställningarna. 

 

Den första frågeställningen handlar om vilka för- och nackdelar som de olika 

bostadskoncepten har ur ett hållbart perspektiv. Fallstudien har visat att en av 

fördelarna är att ha en tydlig rutin för arbete med miljö i form av en 

miljöpolicy. Att ha en tydlig målgrupp för bostäderna har också visat sig vara 

bra ur ett hållbart perspektiv. En nackdel är bristfällig dokumentation samt 



  

oklar ansvarsfördelning inom ledningsgruppen. Den andra frågeställningen 

söker svar på vilka lärdomar det finns från tidigare projekt som kan appliceras 

i projektet Bo1. Svaret på denna frågeställning utgörs av en rekommendation 

till Henrysson & Thulin att utföra en projektledningsplan, ett noggrant 

projektavslut samt att precisera målgruppen för Bo1 och tydligt anpassa 

bostäderna därefter. Den tredje frågeställningen grundas på uppdragsgivarens 

önskemål om en fingervisning i valet av produktionsmetod och stommaterial i 

ett hållbart byggande. Litteraturstudien samt analysen av fallstudien resulterar 

i att prefabricerade volymelement i trä rekommenderas för småhus. I 

framtidens byggande måste det dock finnas plats för alla material men 

användningen bör optimeras om ett hållbart samhällsbyggande ska skapas. 

 

Nyckelord: Hållbart byggande, hållbar byggnad, social hållbarhet, ekologisk 

hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, miljöcertifiering, Miljöbyggnad, 

materialval, SundaHus, livscykelanalys, livscykelbedömning, compact living. 



  

Abstract 
 

While there is a housing shortage in Sweden the global warming continues 

across the globe, according to IPCC. In order to lessen the global warming 

sustainable development is needed. Sustainable buildings are a part of the goal 

to achieve sustainable development w                             “    

             ” is one of the environmental quality goals in Sweden. SGBC 

works actively toward this goal by providing tools in the shape of 

environmental certifications for sustainable buildings. The company 

Henrysson & Thulin is working with Bo1, a project aiming to build 

sustainable buildings quickly and effectively. This thesis project strives to 

encourage sustainable building of small rental houses. The purpose of the 

project is to compare three different building concepts. Later on companies 

will be able to use the conclusions while working on similar project, for 

example Henrysson & Thulin and the Bo1 project. The comparison is made 

between the building concepts BoKompakt, Tölo Trädgårdar and Pålsjöäng. It 

considers the social, ecological and economical aspects of the building 

process. This thesis project further aims to determine which production 

method as well as which framework material is most suitable for building 

sustainable buildings. 

 

The thesis project has been summarized in three question formulations. To 

answer the question formulations a literature study and a case study has been 

made. The literature study aims to investigate what is meant by sustainable 

development in general, and sustainable building in particular. The literature 

study also examines theory regarding life cycle analysis, the environmental 

database SundaHus, the environmental certification system Miljöbyggnad and 

the choice of framework material. The three building concepts examined in 

the case study are compared with regards to the credential template 

Miljöbyggnad. The case study is done by having interviews and analyzing 

archives. 

 

The three building concepts which are part of the comparison has been studied 

and graded with regards to the chosen certification system. The literature 

study results, amongst other things, a recommendation for the employer 

regarding choice of framework material. From the results of the case study it 

is concluded that the final documentation of a building is often subpar. Bad 

documentation means, amongst other things, that it is hard to locate the 

constructor in order to check up on the questions regarding the finished 

building. Furthermore it can be troublesome during the projects execution. 

The case study has also resulted in conclusions answering the question 

formulations. 



  

The first question formulation is about which pros and cons the different 

buildings concepts have with respect to environmental sustainability. The case 

study has shown that one of the pros consists of having a clear routine for how 

to work, taking the shape of an environmental policy. Having a clear target 

group for the buildings has also proven good with regards to environmental 

sustainability. An example of a con is subpar documentation. Another one is 

unclear distributions of responsibility within the management team. The 

second question formulation aims to answer what one can learn from these 

finished projects, and how to apply this to Bo1.  The answer consists of a 

recommendation that Henrysson & Thulin creates a project plan early, 

meticulously finishes the project when the time comes and specifies a target 

group for the rental apartments Bo1 aims to build. The third question 

formulation is founded in the employers wish to get a hint about which 

production method and framework material to use for sustainable buildings. 

The literature study, as well as the analysis of the case study, results in the 

suggestion to use prefabricated wood volume elements when building smaller 

houses. However, it is important to incorporate all material in future buildings 

to achieve sustainable building within our society. It is the usage of these 

materials which has to be optimized. 

 

Keywords: Sustainable construction, sustainable building, social 

sustainability, ecological sustainability, economic sustainability, 

environmental certification, Miljöbyggnad, choice of material, SundaHus, life 

cycle analysis, life cycle assessment, compact living. 
 



  

Definitioner 
 

 BOA - Boarea (Bodin et al. 2014) 

 BBR - Boverkets byggregler (Hansson et al. 2015) 

 IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (Hansson et al. 

2015) 

 ISO - International Organization for Standardization (Hansson et al. 

2015) 

 Klimatscenarier: Beskriver flera tänkbara utvecklingar av klimatet 

(SMHI 2017) 

 LCA - Livscykelanalys (Hansson et al. 2015) 

 Material avser i denna uppsats de material och byggprodukter som 

byggs in i en byggnad. Utrustning eller maskiner som används som 

hjälpmedel, men som inte byggs in i bostäderna, omfattas inte av 

rutinen 

 PBL - Plan- och bygglagen (Hansson et al. 2015) 

 SCB - Statistiska centralbyrån (Statistiska centralbyrån 2017) 

 SGBC - Sweden Green Building Council (Hansson et al. 2015) 

 Små bostäder avser bostäder om högst 35 m
2
 (Boverket 2014 a)  



  

Förord 
 
Detta examensarbete är utfört under vår sista termin på 

högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik med arkitektur på Lunds 

Tekniska Högskola. Uppsatsen skrivs med både en roll som konsulter för 

bolaget Henrysson & Thulin men också med en roll som uppsatsskrivande 

studenter för Lunds Universitet under Institutionen för Bygg- och 

Miljöteknologi. 

 

Vi vill tillsammans tacka Marika Thulin, arkitekt på Henrysson & Thulin AB 

och Bertil Henrysson, entreprenör och inspiratör på Henrysson & Thulin AB 

samt Malin Planander, verksamhetsledare på Miljöbron Skåne för ideér och 

stöttning längs med vägen. Stort tack till vår handledare Urban Persson, 

konsult i hållbart byggande, för tålamod med alla våra frågor och funderingar. 

Även ett stort tack riktas till vår fyrbenta vän Nova för spontana pauser. 

Dessutom ett stort tack till Thereses mormor Elsa för nödvändiga fikapauser 

och till hennes föräldrar för lånet av skrivplats samt att vi fått äta upp all deras 

glass och choklad. Slutligen vill vi tacka männen i våra liv för att ni har stöttat 

och visat intresse för vårt arbete. 

 

 

Helsingborg, Maj 2017. 

 

Elin Svensson och Therese Wemmenborn 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät år 2016 framgår det att 240 av 

Sveriges 290 kommuner bedömer att de har ett underskott på bostäder 

(Boverket 2016b). Att det finns få bostäder tillgängliga beror, enligt Region 

Skåne, på att det de senaste åren har byggts för få bostäder i förhållande till 

den förväntade befolkningsutvecklingen (Region Skåne 2015). Samtidigt som 

det råder bostadsbrist i Sverige förändras klimatet över hela världen och enligt 

International Panel on Climate Change (IPCC) fortsätter den globala 

uppvärmningen. Forskningen visar ännu tydligare än tidigare att den till 

största del kan knytas till människans aktiviteter och fortsatt ökade utsläpp av 

växthusgaser (Naturvårdsverket 2013). Detta har negativa följdeffekter med 

exempelvis varmare hav, krympande glaciärer och ökad frekvens av extrema 

vädersituationer (Boverket 2015). År 1987 publicerades Brundtlandrapporten, 

            “O   C      F     ” (N                    2017)  M   

rapporten lanserades begreppet hållbar utveckling vilket defini         ”en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(Nationalencyklopedin 2017). 

 

Det finns många målsättningar om att begränsa klimatförändringar vilka har 

formulerats på olika nivåer, från FN:s ramkonvention ner till nationella och 

lokala mål (Boverket 2015). För att Sverige ska uppnå EU:s gemensamma 

miljökvalitetsmål styrs detta genom lagstiftning i Miljöbalken, Plan- och 

bygglagen (PBL) samt genom regeringens förordningar (Hansson, et al. 2015). 

 

År 2013 stod bygg- och fastighetssektorn för 18 % av Sveriges totala årliga 

utsläpp av växthusgaser sett ur ett livscykelperspektiv. Fram till år 2025 

behöver det byggas 700 000 nya bostäder i Sverige vilket innebär en stor 

utmaning. En ännu större utmaning är att samtidigt minska miljöpåverkan och 

se till att byggkostnaderna inte ökar (Boverket 2016a). I kombination med att 

byggnaderna görs alltmer energieffektiva och utsläppen i samband med 

uppvärmning i driftsfasen minskar, blir andelen av byggnaders miljöpåverkan 

från materialutvinning till färdig byggnad större (Boverket 2015). 

 

                                                       (Boverket 2016a). Det 

är något som organisationen Sweden Green Building Council (SGBC) arbetar 

aktivt med. För att nå målet erbjuder de ett verktyg i form av 

Miljöcertifieringssystem för byggnader. Exempel på miljöcertifieringssystem 

är LEED, BREEAM och Miljöbyggnad. Det miljöcertifieringssystemet som 

används mest i Sverige idag är Miljöbyggnad (Sweden Green Building 



 

 

2 

Council 2016d). Som en del av miljöcertifieringen för LEED och BREEAM 

kan en livscykelanalys göras. Livscykelanalys (LCA) för en byggnad är en 

metod för att analysera och förstå en byggnads samlade miljö- och 

klimatpåverkan. För att göra miljömedvetna materialval och på det sättet 

minska byggnadernas miljöbelastning har företaget SundaHus tagit fram ett 

verktyg i form av en miljödatabas (SundaHus u.å.).  

 

Företaget Henrysson & Thulin arbetar med ett nytt bostadskoncept som kallas 

Bo1. Syftet med Bo1 är att ta fram hållbara bostäder samtidigt som de ska 

byggas på ett snabbt och effektivt sätt. Henrysson & Thulin anser att lösningen 

på bostadsbristen inte utgörs av panikåtgärder i form av tillfälliga bygglov om 

det ska vara en hållbart byggd stad. Bostäderna utgörs av volymelement som 

passar både större och mindre fastigheter och som även fungerar som 

förtätning i städer. Behovet av små bostäder med rimliga hyror är stort bland 

studenter, unga, nyanlända och äldre. Dessa personer utgör de grupper i 

samhället som har sämre köpkraft och därmed efterfrågar hyresrätter med 

lägre boendekostnader. För att bygga små hyresbostäder på ett hållbart sätt 

som tar hänsyn till alla de tre aspekterna; ekologisk-, social- och ekonomisk 

hållbarhet krävs noggrann planering och noggranna överväganden (Henrysson 

& Thulin 2016). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att göra en jämförelse mellan tre olika 

bostadskoncept. Denna ska sedan företag kunna dra nytta av i liknande 

projekt. Jämförelsen sker mellan bostadskoncepten BoKompakt, Tölö 

Trädgårdar och Pålsjöäng och görs ur ett hållbart perspektiv där aspekterna 

socialt, ekologiskt och ekonomiskt tas i beaktning. Uppsatsen avser också att 

studera vilken produktionsmetod samt stommaterial som rekommenderas med 

jämförelsen som underlag. 

 

1.3 Frågeställning 

1. Vilka för- och nackdelar sett ur ett hållbart perspektiv finns med de 

olika bostadskoncepten? 

2. Vilka lärdomar kan överföras i det kommande projektet Bo1? 

3. Vilken produktionsmetod och vilket stommaterial rekommenderas för 

konceptet Bo1 för att bostäderna ska vara hållbara i enlighet med 

hållbart byggande? 
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1.4 Målformulering 

- Jämföra de tre bostadkoncepten med hjälp av miljöcertifieringssystemet 

Miljöbyggnad. 

- Kartlägga för- och nackdelar med de tre bostadskoncepten ur ett hållbart 

perspektiv. 

- Överföra inhämtad kunskap och lärdomar om de tre bostadskoncepten 

till Bo1. 

- Med hållbart byggande som utgångspunkt föreslå produktionsmetod 

samt stommaterial för bostadskonceptet Bo1. 

 

1.5 Avgränsningar 

Fallstudien fokuserar på små hyresbostäder. Fallstudien innehåller en 

jämförelse som görs med hjälp av miljöcertifieringssystem Miljöbyggnad som 

verktyg. I litteraturstudien studeras endast två olika stommaterial, nämligen 

betong och trä. Materialet stål avgränsas eftersom detta material redan har 

uteslutits för projektet Bo1. 
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2 Metod 

Denna uppsats har en kvalitativ forskningsansats och 

datainsamlingsmetoderna är en litteraturstudie samt en fallstudie som 

genomförts med intervjuer och arkivanalys. Databearbetningsmetoden som 

ligger till grund för empirin är dels i form av ett officiellt 

miljöcertifieringssystem och dels i form av en analys av resultatet. 

Certifieringssystemet utgör en betygsmall för de tre bostadskoncept som ska 

jämföras. De tre första kapitlen redogör för grundläggande kunskaper om 

hållbar utveckling, materialval och verktyg för att bygga miljösmart. Denna 

kunskap används sedan för att kunna föra en teoretiskt- och empiriskt baserad 

diskussion om hur små hyresbostäder kan byggas på ett så hållbart sätt som 

möjligt.  

 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien baseras på såväl vetenskapligt publicerade texter som studier 

och rapporter från myndigheter och organisationer. Fakta är inhämtad från 

myndigheterna Boverket samt Naturvårdsverket. Information om 

miljöcertifiering och miljödatabas är inhämtad från respektive organisations 

offentliga och till viss del interna dokument. Studier och rapporter från andra 

organisationer och statliga verk, såsom Hyresgästföreningen region Skåne, 

Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och IPCC, har använts på ett varsamt sätt. 

Denna teoretiska studie baseras även på fakta från internetbaserade källor, 

broschyrer, faktablad samt studentlitteratur. I denna del av uppsatsen redogörs 

för offentlig statistik om bostadsbristen i Sverige. Därefter lyfts hållbar 

utveckling fram ur ett globalt perspektiv i allmänhet och hållbar utveckling 

inom den svenska byggbranschen i synnerhet. Processen hållbart byggande 

ställs mot produkten hållbar byggnad. Begreppet livscykelperspektiv förklaras 

innan litteraturstudien fortsätter inom området materialval. Kapitlet avslutas 

med en teoretisk genomgång av det miljöcertifieringssystem som presenteras i 

empiristudien och som beskrivs i det efterföljande kapitlet. Det redogörs för 

vad miljöcertifiering av en byggnad innebär, vad en byggvarudeklaration är 

och hur en miljödatabas används. Kapitlet avslutas med att lyfta upp några 

utvalda system och databaser som finns tillgängliga i Sverige. 
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2.2 Fallstudie 

Det andra steget i detta arbete har varit i form av en fallstudie där tre olika 

bostadkoncept studerats. Denna studie har gjorts för att kunna dra nytta av 

färdiga bostadskoncept och hämta erfarenhet av dem. Genom att studera dessa 

kan sedan lärdomar föras vidare i liknande projekt. Detta är information och 

erfarenhet som inte framkommer ur en litteraturstudie utan endast 

framkommer ur en fallstudie. För att kunna göra en jämförelse mellan de olika 

bostadskoncepten har miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad använts som 

verktyg. 

 

2.3 Datainsamling och analys 

Indatan från arkivanalysen samt intervjuerna är av kvalitativ art och analysen 

är därför en kvalitativ jämförelse. Datainsamlingen sker iterativt genom 

arkivanalys och intervjuer där arkivanalysen utgör den största delen (Höst, 

Regnell & Runeson 2006). Intervjuerna är semistrukturerade och har sin grund 

i den information som inte kunde utläsas ur de tilldelade interna dokumenten. 

Att en intervju är semistrukturerad betyder att intervjun utgår från bestämda 

ämnesområden medan frågorna formuleras efterhand beroende på vart 

intervjun leder samt informantens svar (Björklund & Paulsson 2012). Denna 

intervjuform valdes på grund av att informationen om de olika 

bostadskoncepten varierade i hög grad samt att informanternas roll i projekten 

var något oklar inför intervjuerna. Intervjuerna gav svar på många oklarheter 

och användes bland annat för att betygsätta bostadskoncepten enligt 

Miljöbyggnad. På grund av olika omständigheter har all information inte gått 

att få tag på. Det hade varit intressant att intervjua alla nyckelpersoner för 

projekten, exempelvis byggherrar, fastighetsägare, projektledare, 

kontrollansvariga och entreprenörer. Av olika omständigheter har dock bara 

tre intervjuer gått att genomföra. Fallstudien som återfinns i kapitel fyra kan 

kopplas samman med både frågeställning nummer ett och två gällande vilka 

för- och nackdelar sett ur ett hållbart perspektiv som finns med de olika 

bostadskoncepten samt vilka lärdomar som kan överföras i kommande projekt. 

Även frågeställningen, som handlar om produktionsmetod och materialval, 

analyseras här utifrån den teoretiska bakgrunden samt resultatet av empirin.  
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2.4 Källkritik och trovärdighet 

2.4.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien baseras främst på studentlitteratur och rapporter från 

myndigheterna Boverket, Naturvårdsverket och Statens Energimyndighet. 

Eftersom informationen kommer från offentliga myndigheter och institutioner 

anses den vara trovärdig och bedöms ha hög tillförlitlighet. Även andra 

organisationer såsom Statistiska Centralbyrån (SCB), Nationalencyklopedin, 

Hyresgästföreningen, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, SGBC och IPCC 

har bidragit med rapporter och fakta till uppsatsen. Information om 

miljöcertifieringar och miljödatabaser är inhämtad från respektive 

organisations offentliga och till viss del interna dokument och faktablad. 

Denna typ av källor kallas sekundärdata, vilket innebär att rapporterna och 

studierna är framtagna i ett annat syfte än det som är aktuellt i denna uppsats 

(Björklund & Paulsson 2012). Att använda sig av sekundärdata kan därför ses 

som en nackdel men det är samtidigt en nödvändighet i en litteraturstudie. 

Fördelen med en litteraturstudie är att det ges möjlighet att inhämta mycket 

fakta under kort tid även om de ekonomiska resurserna är små. Informationen 

som har använts har ifrågasatts och kontrollerats mot sakfel och syftningsfel 

för att informationen ska återges korrekt. Vissa källor som använts för 

avsnittet om trä och betong har äldre referenser samt kan tendera att vara 

partiska men anses ändå vara användbara i detta sammanhang eftersom de har 

använts på ett varsamt sätt. Objektiviteten bedöms vara god tack vare den 

stora noggrannheten att inte använda sakfel och värdeladdade ord. 

Litteraturstudien har resulterat i en kartläggning av existerande kunskap och är 

den teoretiska referensramen för fallstudien. Författarna till källorna som har 

använts är sakkunniga personer och trovärdiga tjänstepersoner inom 

respektive ämne. Det bör dock tilläggas att även om myndigheter och 

institutioner ämnar vara värderingsfria och opartiska kan det inte tas för givet 

att deras ord är absolut sanning. Detsamma gäller även andra tjänstepersoner. 

Det ligger i deras intresse att vara objektiva och värderingsfria, men eftersom 

människan i sig är subjektiv är det en omöjlighet (Denscombe 2009).  

 

2.4.2 Fallstudie 
Fallstudien baseras på två datainsamlingsmetoder, dels arkivanalys och dels 

intervjuer. Arkivanalysen baseras på offentliga och interna dokument som har 

hämtats från respektive databas eller delgivits av informanterna. Denna del 

bedöms vara trovärdig eftersom den handlar om forskning och förutsätts 

därför vara vetenskaplig samt för att dokumenten är författade av kompetent 

och insatt personal i projekten. Dock är det viktigt att tillägga att läsaren bör 

ha i åtanke att objektiviteten är relativt låg i faktabladen från respektive 

organisation och av den anledningen har flera olika bostadskoncept studerats 

och olika ståndpunkter har vägts mot varandra. Även arkivanalysens källor 



 

 

7 

kategoriseras som sekundärdata eftersom dokumenten är upprättade i ett annat 

syfte än syftet i den aktuella uppsatsen. Däremot tillhör intervjuerna den 

primära datan. Med det menas att syftet med intervjuerna är helt i enlighet 

med syftet med den aktuella uppsatsen. Intervjuerna ger information som är av 

direkt relevans för studiens syfte. De semistrukturerade intervjuerna innebär 

en god möjlighet att anpassa frågorna efter varje informants svar och 

resonemang samt vilken roll de har i projektet, vilket leder till ännu tydligare 

primärdata (Björklund & Paulsson 2012). Informationen som framkommer i 

intervjuerna ska ses i ljuset av litteraturstudien och arkivanalysen. Urvalet av 

informanter avgränsades till fastighetsägare, projektledare, kontrollansvariga, 

byggherrar och entreprenörer i projekten. Alla nyckelpersoner i projekten fick 

frågan om att vara med på intervju och med dem som gav ett jakande svar 

hölls en intervju. Av dem som inte ställde upp på intervju bidrog vissa med 

interna dokument till arkivanalysen. Trots att intervjuareffekten kan påverka 

informanterna att svara på ett visst sätt finns goda skäl att lita på 

informanternas svar eftersom de är kontrollerade mot vad som går att utläsa i 

officiella rapporter och dokument. Den enskilda informantens svar och bild av 

verkligheten kan inte representera hela verkligheten, men tillsammans med 

arkivanalysen återspeglar det de olika bostadskoncepten väl. Intervjuerna har 

transkriberats och skickats för granskning till alla informanter. Därmed anses 

intervjuernas validitet vara bekräftad (Denscombe 2009). Intervjuerna hölls 

den 7 april och 13 april. Varje intervju tog 60 minuter att genomföra. För att 

stärka trovärdigheten fördes noggranna anteckningar under intervjuerna. 

Dessutom var det två par öron som lyssnade och analyserade alla intervjuerna 

och som direkt efter intervjuerna samtalade och kommenterade upplevelsen 

samt det som framkommit av intervjuerna (Höst, Regnell & Runeson 2006). 
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3 Teoretisk bakgrund 

3.1 Bostadsbrist 

Boverket utför varje år en bostadsmarknadsenkät som når ut till alla Sveriges 

kommuner. I 2016 års enkät svarar 240 av Sveriges 290 kommuner att de 

bedömer att de har obalans och ett underskott på bostäder. Kommuner som 

bedömer att de har balans respektive överskott på bostäder är 40 stycken 

respektive 10 stycken, se fördelning enligt figur 3.1. Antalet kommuner som 

bedömer att de har ett underskott på bostäder har ökat med 15 % jämfört med 

2015 och Boverket menar att statistiken följer den förutspådda trenden om ett 

ökat underskott på bostäder. Boverkets definitioner över begreppen för läget 

på bostadsmarknaden framgår i tabell 3.1 (Boverket 2016b). 

 

 

 

 
 

Figur 3.1. Bostadsmarknadsanalys. Källa: (Bostadsmarknadsenkäten 2016, 

Boverket 2016b). 
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Tabell 3.1. Boverkets definitioner på läget på bostadsmarknaden. 

Källa: (Boverket 2016b). 

 

När begreppet bostadsbrist omnämns i denna rapport syftas det till 

Nationalencyklopedins definition av begreppet: "Bostadsbrist, i en 

marknadsekonomi att utbudet av bostäder inte är tillräckligt stort eller håller 

tillräcklig kvalitet för att möta efterfrågan hos bostadskonsumenterna" 

(Nationalencyklopedin 2017). Nedan följer en djupgående genomgång över 

definitionens nyckelord "utbudet av bostäder" och "tillräcklig kvalitet" främst 

med fokus på landskapet Skåne. 

 

3.1.1 Utbudet av bostäder 
Statistiska centralbyrån visar på en stor befolkningsökning de senaste åren 

(Statistiska centralbyrån 2016). 2004 hade Sverige 9 miljoner invånare och 

2017 passerades 10 miljoner folkbokförda i landet. Prognosen är att det 

kommer vara 11 miljoner invånare år 2024 och 12 miljoner år 2040 

(Statistiska centralbyrån 2017). Enligt SCB beror befolkningsökningen på 

nettomigration och födelseöverskott. Den största faktorn till 

befolkningsökningen är immigrationen som dessutom är en faktor som snabbt 

kan ändras med avseende på politiska beslut på både nationell nivå och på EU-

nivå; därmed är befolkningsprognosen osäker (Statistiska centralbyrån 2016). 

Utbudet av bostäder är litet och enligt Region Skåne beror det på att det de 

senaste åren har byggts för få bostäder i förhållande till den förväntade 

befolkningsutvecklingen (Region Skåne 2015). I sin rapport "Bostadsbristens 

landskap i Skåne 2016" tar Hyresgästföreningen upp att det i Malmö stad i 

snitt har byggts 1100 bostäder per år de senaste tio åren samtidigt som 

invånarantalet i snitt har ökat med 5000 personer per år. Hyresgästföreningen 

menar att bostadsmarknadens skillnad mellan tillgång och efterfrågan har ökat 

för varje år. Ökningen har avstannat något de senaste åren, tack vare att fler 

bostäder har byggts den senaste tiden. Det finns dock fortfarande mycket att ta 

igen innan bostadsmarknaden är i balans (Hyresgästföreningen 2016). 

Balans på 

bostads-

marknaden 

Innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar 

mot behoven 

Obalans - 

underskott 

på bostäder 

Innebär inte alltid att det finns bostadssociala problem såsom trångboddhet eller 

omfattande andrahandsuthyrning som utbrett fenomen. Underskott på bostäder 

kan innebära att det i kommunen finns en dynamisk ekonomi, där ökade 

inkomster leder till en ökad efterfrågan på bostäder. Att en kommun uppger 

underskott på bostäder innebär i många fall att det är svårt att flytta till, eller inom 

kommunen 

Obalans - 

överskott på 

bostäder 

Innebär att det ständigt finns fler lediga bostäder, eller bostäder till salu, än vad 

som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde 

behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott. 

Ett överskott på bostäder behöver inte heller innebära att det finns lämpliga 

bostäder i förhållande till hur efterfrågan och/eller behovet ser ut i kommunen 
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3.1.2 Tillräcklig kvalitet 
Tillräcklig kvalitet är det andra nyckelordet i Nationalencyklopedins definition 

av begreppet bostadsbrist. Det är obalans i bostadsmarknaden i de flesta av 

Sveriges kommuner (Boverket 2016b) och Länsstyrelsen i Skåne lyfter fram 

att vissa grupper i samhället har svårt att hitta en bostad som överensstämmer 

med deras behov. De påpekar också att efterfrågan på bostäder skiljer sig åt i 

olika kommuner. Ofta är fel sorters bostäder tillgängliga och i många fall är 

det inte nyproducerade bostäder som behövs (Länsstyrelsen Skåne 2015b). 

Region Skåne lyfter i sin prognos fram att det inte främst är nyproducerade 

bostäder som kommer efterfrågas eftersom den stora befolkningsökningen 

främst beror på unga vuxna och nyinflyttade migranter. Det är två grupper i 

samhället med sämre köpkraft och som alltså inte har råd med nybyggda 

lägenheter (Region Skåne 2015). Nybyggda bostadsrätter eller äganderätter är 

inget alternativ för dessa samhällsgrupper. Det som efterfrågas är hyresrätter, 

som gärna är tvåor och treor och som har en maximal månadshyra på 4000 - 

4200 kr. Detta är Boverket, Länsstyrelsen i Skåne och Hyresgästföreningen 

region Skåne överens om samt skriver om i respektive rapport (Boverket 

2016b, Länsstyrelsen Skåne 2015b, Hyresgästföreningen 2016). Det är inte 

bara unga vuxna som tycker att nyproducerade bostäder är för dyra. I 

Boverkets sammanställning över kommunernas svar på 

bostadsmarknadsenkäten framgår det att den största anledningen till varför 

kommunerna begränsas i sitt bostadsbyggande är just höga 

produktionskostnader (Boverket 2016b). Istället för att endast bygga nya 

bostäder påpekar Boverket vikten av att utnyttja befintliga bostäder på ett mer 

effektivt sätt (Boverket 2014 b). De menar att det finns lika gott om bostäder 

idag som det fanns på 1990-talets början, sett i förhållande till 

befolkningsstorleken. I marknadsrapporten skriver Boverket att “Vi har en 

dålig matchning mellan bostäder och behov. Och i takt med att 

bostadsefterfrågan ökar använder vi den befintliga bostadsstocken allt sämre, 

vilket reducerar det verkliga bostadsutbudet” (B        2014 b, s. 13). 

 

En av huvudförklaringarna till det dåliga utnyttjandet av bostäderna är 

hyressättningssystemet, menar Boverket (Boverket 2014 b). De skriver att 

dagens hyressättningssystem fungerar allt sämre och att de långa köerna är ett 

tydligt tecken på detta. Även Länsstyrelsen i Skåne lyfter fram att köerna till 

hyresbostäder växer (Länsstyrelsen Skåne 2015b). Länsstyrelsen i Skånes 

        “Uppföljning av bostadsbyggandet 2015”         dock att många 

kommuner visar på ett allt större intresse för att bygga hyresrätter och att 

många hyresrätter håller på att byggas (Länsstyrelsen Skåne 2015a). 
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3.2 Hållbar utveckling 

3.2.1 Klimatförändringar 
IPCC skriver i sin femte utvärdering att den globala uppvärmningen fortsätter. 

Forskningen visar också ännu tydligare än tidigare på att den till största del 

kan knytas till människans aktiviteter. I rapporten står     ”Människans 

påverkan på klimatsystemet är tydlig. Påverkan är uppenbar utifrån stigande 

halter av växthusgaser i atmosfären, positiv strålningsdrivning, observerad 

uppvärmning samt via förståelsen av klimatsystemet” (N                2013, 

s. 4). Den globala uppvärmningen, som beror på den markanta ökningen av 

växthusgaser i atmosfären, ger negativa följdeffekter. Dessa är exempelvis 

varmare hav, krympande glaciärer och ökad frekvens av extrema 

vädersituationer (Boverket 2015). För att begränsa klimatförändringarna och 

den fortsatta framtida uppvärmningen som de olika klimatscenarierna tydligt 

visar på krävs omfattande reducering i koldioxidutsläppen (Naturvårdsverket 

2013). 

  

3.2.2 Vår gemensamma framtid 
År 1987 p            B                  ,             “Our Common 

Future”  R                        FN:  V                              

utveckling och fick sitt namn efter ordförande Gro Harlem Brundtland. 1988 

                                 , “Vår gemensamma framtid”  M             

                                                              ”en utveckling 

som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov”  U     FN:                   R      

Janeiro 1992 (Riokonferensen) utgjorde Brundtlandrapporten det idémässiga 

ramverket och begreppet hållbar utveckling blev accepterat som övergripande 

mål för samhällsutvecklingen. Vid Riokonferensen antogs bland annat ett 

handlingsprogram för arbetet med miljö och utveckling under 2000-talet. 

Handlingsprogrammet kallas Agenda 21 och sätter upp mål och riktlinjer för 

att nå en hållbar utveckling. Enligt Agenda 21 måste utvecklingen vara 

hållbar, inte bara ekologiskt, utan också socialt och ekonomiskt. Det är dock 

inte angivet hur avvägningen bör göras mellan de tre dimensionerna 

(Nationalencyklopedin 2017). 

 

3.2.3 Begränsa klimatförändringar 
Målsättningar för att begränsa klimatförändringar har formulerats på olika 

nivåer, från FN:s ramkonvention ner till nationella och lokala mål (Boverket 

2015). På EU-nivå finns olika klimatmål för olika årtal. Klimatmålen för år 

2020 säger att utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre jämfört med 

1990 års nivåer. Medlemsländerna ska också till år 2020 ha en 

energieffektivitet som är 20 % högre och andelen förnybar energi ska utgöra 

20 %. Klimatmålen för år 2030 säger att utsläppen av växthusgaser ska vara 
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40 % lägre än år 1990. Energieffektiviteten ska vara minst 27 % högre och 

andelen förnybar energi ska vara minst 27 %. Målet för år 2050 innebär att 

utsläppen av växthusgaser ska minska med 80-95 % i jämförelse med 1990 års 

nivåer (Fossilfritt2050 2017). 

 

För att Sverige ska uppnå EU:s gemensamma miljömål implementeras dessa 

via lagarna. Den centrala regleringen av byggnader återfinns i PBL, 

Miljöbalken och Arbetsmiljölagen med tillhörande förordningar och 

föreskrifter (Hansson et al. 2015). Det svenska miljömålssystemet som tagits 

fram ligger till grund för Sveriges miljöarbete. Miljömålssystemet består av 1 

generationsmål, 24 etappmål och 16 miljökvalitetsmål. (Naturvårdsverket 

u.å.). Alla sju strecksatser i generationsmålet är relevanta för bygg- och 

fastighetssektorn. Minst sju miljökvalitetsmål och tio etappmål är också 

relevanta. De särskilt relevanta miljökvalitetsmålen är e      B            

             , B                       , F         , B             

          ,              ,                                    - och djurliv 

(Boverket 2016a). Ett steg på vägen att uppfylla miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö är genom miljöcertifiering, vilket tas upp vidare i kapitel 3.4. 

M                   B                                    ”Halten av 

växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans 

påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant 

sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 

livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 

äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 

globala målet kan uppnås” (F          2050 2017)  M                   

verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter, 

    ”    -                 ”  R                           Sverige 2050 ska 

ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning samt inga nettoutsläpp av 

växthusgaser i atmosfären. Detta betyder att utsläppen från svenska källor ska 

vara nära noll. Med exempelvis koldioxidlagring nås sedan nettonoll 

(Boverket 2015 & Fossilfritt2050 2017). De ambitiösa målen är dock svåra att 

uppnå och Naturvårdsverket bedömer att miljökvalitetsmålet Begränsad 

klimatpåverkan inte kommer att nås med befintliga och beslutande styrmedel 

och åtgärder (Naturvårdsverket 2015). Både på nationell och internationell 

nivå krävs genomgripande förändringar och en mix av nya styrmedel. Ur 

klimatsynpunkt måste även ändringar ske inom teknikutveckling, hållbart 

samhällsbyggande och beteende för en hållbar samhällsomställning (Boverket 

2015). 
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3.2.4 Processen hållbart byggande 
Hållbart samhällsbyggande handlar om hela byggprocessen. Från de tidiga 

skedena där skisser och utformning av produkten tas fram, vidare till 

upphandling och konstruktion och sedan till den slutliga produkten. Det 

handlar också om de olika skedena under produktens livscykel; drift, 

underhåll, renovering, ombyggnad, rivning och återvinning (Persson 2009). 

 

Ledningsgruppen inom ett projekt bör därför ta hänsyn till hela processen, från 

det tidiga designskedet till den slutliga produkten för att skapa ett hållbart 

byggande. Med avseende på de tre hållbara aspekterna - socialt, ekologiskt 

och ekonomiskt, bör de också ta hänsyn till de positiva och negativa effekter 

som är förväntade under den slutliga produktens livscykel, till exempel en 

byggnads livscykel. I figur 3.2 tillämpas principen av de tre hållbara 

aspekterna i ett byggprojekt (Persson 2009). 

 

 

 

 
 

Figur 3.2: Hållbarhet i byggande ur ett helhetsperspektiv (Hansson et al. 2015 

s. 229). 
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Genom Agenda 21 on Sustainable Construction definierade International 

Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB) 

hållbarhet inom byggbranschen genom tre delar. De tre delarna definieras 

ungefär som att nå hållbar utveckling genom ekologiska, socialekonomiska 

och kulturella aspekter. De tre delarna är (Persson 2009): 

 

1. Ledning och organisation 

Detta ett nyckelperspektiv för hållbart byggande och omfattar tekniska 

aspekter men även sociala, legala, ekonomiska och politiska aspekter. 

Ledning och organisation är ett komplext perspektiv på grund av ovan 

nämnda aspekters inbördes beroende men även på grund av antalet olika 

andelsägare som är involverade i byggprocessen. Utmaningen 

involverar inte bara byggprocessen utan också de ekologiska effekterna, 

personalfrågor i projektet (HR), innovationer av nya lösningar och 

konstruktionsmetoder, erfarenhetsåterföring i projektet, krav från 

andelsägare, allmänna krav och relevant lagstiftning. 

 

2. Produkt- och byggrelaterade problem 

Här avses optimeringen av byggprocessen enligt lokala förhållanden 

som klimat, kultur, byggtraditioner och nivå på teknologi. Produkt- och 

byggrelaterade problem avser också problem gällande 

materialproduktivitet, till exempel, energivolym, 

återvinningsmöjligheter och minimering av emissioner för en hälsosam 

och produktiv inomhusmiljö. 

 

3. Resursåtgång 

Detta involverar minimering av energianvändning och 

resursproduktivitet, till exempel, att använda befintliga resurser så 

effektivt som möjligt. Det betyder också att använda förnyat material 

samt återanvända material och byggnadsdelar. 

 

3.2.5 Produkten hållbar byggnad 
Hållbar byggnad handlar endast om den slutliga produkten, det vill säga 

           H                                     “byggnader som bidrar 

till hållbar utveckling”  D   an också beskrivas enligt figur 3.3. Den högra 

kolumnen definierar prestandamålen av en hållbar byggnad med avseende på 

de tre hållbara aspekterna - socialt, ekologiskt och ekonomiskt och där de tre 

aspekterna är av lika stor vikt (Persson 2009).  
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Figur 3.3: Hållbar byggnad (Hansson et al. 2015 s. 229) 

 

D                                  “Methodology Development towards a 

Label for Environmental, Social and Economic Building”    ,       t på de tre 

hållbara aspekterna utökat uppfattningen av hållbar byggnad som visades i 

figur 3.3. Dessa är som följer (Persson 2009): 

 

Ekologiskt 

- Klimatförändringar 

- Biologisk mångfald 

- Resursanvändande 

- Miljöledning och geofysiska risker 

 

Ekonomiskt 

- Finansiering och ledning 

- Livscykelkostnad 

- Påverkan på yttre omständigheter som inte direkt kan hänföras till själva 

produkten 

 

Socialt 

- Innehavarens välbefinnande 

- Tillgänglighet 

- Säkerhet 

- Socialt och kulturellt värde 

             Hållbar byggnad 
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Dessa olika tolkningar har bearbetats och är definierade i den internationella 

             O 15392:2008, “Sustainability in building construction - 

General principles” (P       2009)                                       

hela livscykel, från det allra tidigaste skedet i projekteringen till rivning av 

byggnaden. Då inkluderas allt material, alla produkter, alla tjänster och 

processer som livscykeln innefattar. Huvuddraget i denna standard består av 

nio principer som grundar sig på de tre hållbara aspekterna - socialt, 

ekologiskt och ekonomiskt samt att de tre aspekterna är likvärdiga. De nio 

principernas innebörd är som följer (Hansson et al. 2015): 

 

1. Ständig förbättring 

Åtagande att förbättra alla hållbarhetsaspekter över tid. 

 

2. Rättvisa 

Överväga alla etiska aspekter rörande frågor mellan generationer, 

mellan regioner och mellan olika samhällstyper. 

 

3. Tänka globalt och agera lokalt 

Agera lokalt med ett övervägande av globala konsekvenser, vid 

tillämpande av globala strategier överväga lokala påföljder. 

 

4. Holistiskt tillvägagångssätt 

Gäller alla aspekter av hållbarhet. 

 

5. Intressentmedverkan 

Involvera alla intressenter vid rätt tidpunkt i förhållande till deras 

betydelse och ansvar. 

 

6. Långsiktighet 

Överväga korta, medellånga och långsiktiga konsekvenser inklusive 

prestanda över tiden och tillämpa livscykeltänkande. 

 

7. Försiktighet och riskhantering 

Anpassning till försiktighetsprincipen med riskhantering. 

 

8. Ansvarstagande 

Innefattar moraliskt ansvar för genomförda åtgärder. 

 

9. Transparens 

Behandla all information med verifierbar trovärdighet på ett öppet, 

helhetsomfattande och begripligt sätt och på ett sätt så att underliggande 

information och data kan spåras. 
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3.2.6 Livscykelperspektiv 
Genom att bland annat använda sig av olika miljöcertifieringssystem kan en 

byggnad studeras utifrån ett livscykelperspektiv (Sweden Green Building 

Council 2016a & c). I detta avsnitt tas byggsektorns påverkan på miljön upp 

ur ett livscykelperspektiv följt av en beskrivning av livscykelanalys. Även 

olika verktyg för livscykelanalys tas upp. 

 

Sett ur ett livscykelperspektiv är, enligt Boverkets miljöindikatorer, 

miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn inte försumbar. År 2013 

släppte bygg- och fastighetssektorn ut 11,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter 

i Sverige. Detta motsvarar ungefär 18 % av Sveriges totala årliga utsläpp av 

växthusgaser sett ur ett livscykelperspektiv. Branschen står också för 26 % av 

Sveriges totala bränsleanvändning, även detta sett ur ett livscykelperspektiv. 

Vad gäller avfallsmängder står byggsektorn för 33 % av allt avfall som 

uppstår och cirka 25 % av allt farligt avfall. Avfallsstatistiken är dock inte 

beräknad ur ett livscykelperspektiv då data saknas. Till följd av import av 

byggprodukter bidrar byggsektorn till miljöpåverkan och utsläpp av 

växthusgaser även i andra länder. En uppskattning har visat att utsläppen 

kopplade till dessa nästan är lika stora som utsläppen i Sverige, det vill säga, 

cirka 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Även om kvantitativa data på 

nationell nivå i stor utsträckning saknas när det gäller påverkan på olika 

ekosystemtjänster påverkar byggande och byggnader inte d                   

                           ,                     ,                

                                                                        

                                                                           

(Boverket 2016a). 

  

Sedan 1983 har bostadssektorn i Sverige minskat sin energianvändning med  

7 % (Statens energimyndighet 2015). Minskningen av fossila bränslen har 

varit störst inom fjärrvärmeproduktionen, följd av bostads- och servicesektorn. 

Från 1983 till 2014 har utsläppen minskat med 18 %. Minskningen beror 

framför allt på att oljeanvändningen har minskat kraftigt och ersatts av 

biobränslen, värmepumpar, el- och fjärrvärme (Statens energimyndighet 

2016). Samtidigt baseras el- och fjärrvärmeproduktionen i stor utsträckning på 

icke-fossila energibärare, såsom vatten- och kärnkraft eller biobränsle. 

Energimyndighetens statistik för bostäder och service omfattar dock inte de 

utsläpp som uppstår i samband med produktion av byggmaterial och inte 

heller utsläpp från byggprocessen (Boverket 2015). 
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I kombination med att byggnaderna görs alltmer energieffektiva och utsläppen 

i samband med uppvärmning i driftsfasen minskar, blir andelen av byggnaders 

miljöpåverkan från materialutvinning till färdig byggnad större (Boverket 

2015). Livscykelanalys, LCA, är en metod för att analysera och förstå en 

byggnads samlade miljö- och klimatpåverkan. Genom att göra en sådan analys 

                                         , ”från vaggan till graven”  B        

definierar livscykelanalys på föl          : “I en LCA beaktas klimatpåverkan 

och annan miljöpåverkan, hälsoeffekter och naturresursanvändning hela 

vägen från tillverkningen av byggprodukter, transporter, konstruktion, drift 

och underhåll till rivning och återvinning” (B        2015,    14). 

 

Det finns olika sätt att tillämpa livscykelanalyser för att minska 

klimatpåverkan från byggnader. ISO 14044 är en internationell 

ramverksstandard för livscykelmetodik. Europeiska standarder som också 

betonar livscykelperspektivet är beräkning av miljöprestanda för 

byggnadsverk (EN 159786) samt beräkning av miljöprestanda för 

byggprodukter (EN 158047). Det finns olika miljöcertifieringssystem, som till 

exempel LEED, BREEAM och Miljöbyggnad. För att uppnå högsta betyg i 

LEED och BREEAM krävs en livscykelanalys. Även om intresset för 

livscykelanalyser ökar snabbt är bedömningen ändå att tillämpningen av dessa 

livscykelberäkningar ligger på en relativt låg nivå, såväl internationellt som 

nationellt. En av anledningarna till att livscykelanalyser för byggnader är 

relativt outvecklade i Sverige och andra länder är att det saknas tydliga 

drivkrafter för att mer aktivt arbeta med dessa. I offentliga upphandlingar är 

det sällan krav på att en livscykelanalys ska göras och det finns inte heller 

något regelverk som säger att byggherren ska utföra någon. Förutom detta 

råder oenighet i metodfrågor och brist på verktyg och data. Det anses även 

vara komplicerat och dyrt att göra livscykelanalyser för byggnader. Dock ökar 

insikten av fördelarna med livscykelanalyser hos allt fler och det ses som ett 

viktigt hjälpmedel för att göra bra miljöval och undvika kostsamma lösningar 

som kanske är bra för stunden men inte i längden (Boverket 2015). 
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3.3 Att bygga i trä respektive betong 

Här följer ett avsnitt som berör materialen trä och betong. Först förklaras 

vikten av att välja bra material och sedan följer en beskrivning av 

stommaterialen trä och betong samt för- och nackdelar med de olika 

materialen i slutet av kapitlet finns en sammanfattning av teorin om 

materialvalet, se tabell 3.2. 

 

Vi påverkas mycket av de byggnader vi bor och arbetar i. Då vi i vår kultur 

med de levnadsmönster vi har också vistas 90 % av tiden inomhus är det 

viktigt att husen som byggs är sunda. Val av ekologiska material måste därför 

göras och hänsyn till olika faktorer behöver tas. De olika faktorerna är 

innemiljö, utemiljö och arbetsmiljö. Vid bedömningen av ett material är det 

nödvändigt att studera både innehållet och dess energibehov för de olika 

delarna av byggprocessen. Dessutom är det viktigt att studera materialet ur ett 

livscykelperspektiv, vilket inkluderar resursåtgång, tillverkning, transport, 

byggtid, drift och rivning. Vid val av material behöver man därför veta den 

specifika produktens påverkan och inte enbart en materialgrupps (Bokalders & 

Block 2014). 

 

3.3.1 Trä 
Enligt Svenskt Trä är cirka 90 % av enfamiljshusen som byggs idag 

tillverkade med trä som stommaterial. Trä som stommaterial för 

flervåningshus är också på stark frammarsch. Nästan 20 % av 

flervåningshusen byggs idag med trästomme (Svenskt Trä u.å.). 

 

Byggmetoder 
Ett byggsystem i trä är lättbyggnadsteknik, det kan användas för platsbyggeri, 

öppna eller slutna planelement och för volymelementhus. Det dominerande 

sättet att bygga flerbostadshus med trästomme idag är genom volymelement 

uppbyggda med lättbyggnadsteknik. Tekniken lämpar sig väl för små 

lägenheter, till exempel studentlägenheter, där en hel lägenhet ofta kan 

inrymmas i ett volymelement (Träguiden 2003). 

 

Att bygga volymelementen i fabrik och sedan montera dessa på 

byggarbetsplatsen innebär att huset är torrt från början och att det inte krävs 

någon torktid under byggnationen (Holmen 2016 & Ekobyggportalen u.å.). 

Byggtiden kan då kortas ned betydligt, vilket innebär en kostnadsbesparing för 

hela projektet. Trä har en låg vikt samt är relativt bullerfritt vid montering på 

byggarbetsplatsen (Holmen 2016). 
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Andra fördelar med att bygga i trä är att installationer lättare görs i trähus än i 

stenhus. Dessutom utsätts inte yrkesarbetarna för det hälsofarliga stendammet 

vid borrning och sågning i väggar. Det är också enklare att göra om- och 

tillbyggnader för ett trähus än ett stenhus. Underhållsarbete och 

underhållskostnader för ett trähus är dock större än för ett hus i sten 

(Ekobyggportalen u.å.). 

 

Nackdelar med byggsystemet lättbyggnadsteknik, där väggen består av flera 

skikt, är att det byggs in en hel del miljö- och hälsoproblematiska produkter 

såsom limhaltiga byggskivor, mineralull eller cellplast. Dessutom tillkommer 

ofta andra byggifter som finns i tryckimpregnerat virke, fogskum, fogmassa, 

lim och ibland giftiga träskyddsmedel. Väggen i denna konstruktionstyp får 

också många skarvar och materialmöten vilket gör att det lätt bildas 

köldbryggor och draghål. På grund av de olika fysikaliska egenskaperna hos 

de ingående materialen är en sammansatt vägg betydligt mer komplex och 

känslig än en vägg bestående enbart av ett och samma material rakt igenom. 

Flerskiktsväggarna magasinerar inte heller värme utan värms upp och kyls av 

snabbare än en massiv konstruktion. Detta gör att temperatursvängningarna 

över dygnet inte blir lika jämna samt att dåligt isolerade lättregelhus blir 

mycket varma på sommaren. För att konstruktionen ska kunna fungera 

svalkande under värmeperioder krävs mer isolering vilket medför större 

kostnader jämfört med ett stenhus. Fördelen med den tjockare isoleringen är 

att konstruktionen samtidigt erhåller god ljudisolering. Med kunskap, 

noggrannhet vid utförandet och val av sunda material går det att bygga bättre 

hus med en flerskiktsvägg. En fördel med dessa väggar är att man sparar virke 

och att konstruktionen ofta blir billigare. Även utvecklingen av ekologiska 

isoleringsalternativ går framåt, exempelvis trä- eller returpapperbaserad 

cellulosaisolering, linisolering och hampaisolering (Ekobyggportalen u.å.). 

 

Materialegenskaper 
Trä är ett organiskt material. Detta innebär att träet kan ruttna, mögla och 

absorbera fukt (Ekobyggportalen u.å.). Om man inte bygger på rätt sätt kan 

konstruktionen ta skada av byggfukt eller inträngande fukt. Därför är det av 

stor vikt att uppförandet av byggnaden sker på rätt sätt. Genom noggrannhet 

vid uppförandet kan man initialt förhindra uppkomsten av fukt och även 

förhindra fukt under byggnadens livslängd (von Ahn 2016). 
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Träets egenskaper och förbränning vid brand beror i högsta grad på materialets 

dimensioner, men även fuktkvot, densitet och ytråhet är påverkande faktorer. 

Grövre dimensioner brinner långsamt och är svårare att antända. När trä 

brinner bildas ett kolskikt på ytan. Detta kolskikt skyddar träets inre delar 

vilket gör att de flesta egenskaper inte påverkas. Träkonstruktioner kan därför 

behålla sin bärförmåga under relativt lång tid. För extra brandskydd kan träet 

kläs in med gips. Även röken från brinnande trä är måttlig och rökgaserna är 

sällan frätande (Träguiden 2016). 

 

Miljö 
Genom hållbart skogsbruk är trä ett förnybart material och även det enda 

förnybara byggmaterial som används i stor skala. Vanligtvis återgenereras 

materialet mellan 100-200 år i vårt klimat och med endast solen, koldioxid och 

vatten som källa. Detta innebär att trä är ett långsiktigt hållbart byggmaterial 

(Träguiden 2003 & Holmen 2016). För att balansera olika krav på skogen 

drivs i Sverige ett hållbart skogsbruk. Det innebär ett skogsbruk som är 

hållbart i linje med de internationella principerna för hållbar utveckling, alltså 

att skogsbruket är långsiktigt hållbart ur aspekterna ekonomiskt, ekologiskt 

och socialt (Skogsverige u.å.). Det finns två olika miljömärkningar för ett 

hållbart skogsbruk, dels Programme for the Endorsement of Forest 

Certification schemes (PEFC) samt Forest Stewardship Council (FSC) 

(Hansson et al. 2017). För varje träd som avverkas i Sverige planteras minst 

två nya plantor (Holmen 2016). Detta gör att tillväxten i de svenska skogarna 

är större än den avverkning som sker (Naturvetarna 2016). Genom att förädla 

träd från svenska skogar fås kortare transporter till bygget och det skapas även 

fler arbetstillfällen (Holmen 2016). 

 

Trä som byggmaterial anses vara koldioxidneutralt eftersom träet absorberar 

koldioxid när det växer och även lagrar kol i träet (Svenskt Trä u.å.). Även 

efter avverkning, när trädet används till träprodukter, fortsätter produkterna ta 

upp koldioxid (Holmen 2016). Mängden koldioxid som absorberas är större än 

utsläppen som sker i och med bearbetning och tillverkning av träprodukter 

(Svenskt Trä u.å.). Genom att ha en stor andel trä i kombination med ett 

hållbart skogsbruk går det att skapa koldioxidneutrala bostäder, vilket är sett 

över byggnadens livslängd inklusive byggande, boende och återvinning 

(Naturvetarna 2016). 

 

Träprodukter kan också vid rivning eller nedmontering återanvändas, 

materialåtervinnas eller energiåtervinnas. Energimängden som frigörs vid 

energiåtervinning för ett trähus är oftast avsevärt större än energin som gick åt 

för att producera huset (Träguiden 2003). Detta innebär att trä förbrukar lite 

energi vid framställning jämfört med tillverkning av cement (Ekobyggportalen 

u.å.). 
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3.3.2 Betong 
Ett av de vanligaste stommaterialet för flerbostadshus i Sverige är idag 

platsgjuten betong. Betong kan också utformas som prefabricerade element, 

vilka kan vara homogena (håldäcksbjälklag) eller sammansatta med andra 

material (sandwichelement) (von Ahn 2016). 

 

Byggmetoder 
Betong- och lättbetonghus är tunga konstruktioner. Andra benämningar för 

dessa konstruktioner är homogena eller massiva väggar. I denna typ av 

konstruktion består väggen huvudsakligen av ett och samma material rakt 

igenom som är både bärande och isolerande. Fördelarna med en tung 

konstruktion, med ett och samma material, är att möjligheterna att förutse 

reaktion på fukt, värme med mera är större än för konstruktioner med flera 

olika skikt. Även problem med köldbryggor, skarvar och vindläckage undviks 

(Ekobyggportalen u.å.). 

 

Energibehovet i en betongkonstruktion minskar på grund av att betong är 

värmetrögt. På grund av värmetrögheten har betongen en hög inbyggd 

kapacitet att lagra överskottsvärme i ett hus som sedan kan användas när det 

finns underskott. Detta innebär att temperatursvängningarna jämnas ut över 

dygnet vilket ger ett stabilt inneklimat (Ekobyggportalen u.å. & Svensk 

Betong u.å.). Detta bidrar också till att inomhusklimatet blir svalare på 

sommaren (Ekobyggportalen u.å.). 

 

Andra fördelar med betong är att materialet har hög hållfasthet, lång livslängd 

och litet underhållsbehov (Swerock u.å.). Det som begränsar användningen av 

betong är alltså inte dess livslängd utan snarare byggnadens utformning utifrån 

brukarens behov (Svensk Betong u.å.). 

 

Materialegenskaper 
Betong består av cement, vatten, ballast (sand, grus och sten) samt 

tillsatsmedel och tillsatsmaterial (Burström 2015). Betong är således ett 

oorganiskt material och kan tillverkas så att det i praktiken blir helt vattentätt. 

Eftersom betong tål fukt kan materialet inte heller ruttna eller mögla (Svensk 

Betong u.å.). 

 

Betong är ett obrännbart material vilket innebär att materialet inte brinner. 

Betong avger inte heller rök eller giftiga gaser vid brand och det smälter inte. 

Betongstommen behåller också sin bärande kapacitet under brandens gång 

(Svensk Betong u.å.). Även skadan på konstruktionen vid en brand blir oftast 

begränsad, vilket gör att huset kan återställas (Naturvetarna 2016). 
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Miljö 
En nackdel med användningen av betong är att det frigörs koldioxid vid 

tillverkningen av cement. Den största delen av koldioxidutsläppen för betong 

uppstår vid just cementtillverkningen, vilket innebär att det är viktigt att 

minska utsläppen i denna del av kedjan. Cirka 2-3 % av Sveriges totala 

koldioxidutsläpp kommer från Sveriges tre cementfabriker. Betongen tar dock 

upp koldioxid under hela sin livslängd, vilket innebär att betongen återgår till 

sitt ursprung som kalksten. Denna process kallas karbonatisering. Mellan 15-

17 % av de koldioxidutsläpp som genereras av Sveriges årliga 

betongproduktion karbonatiseras av befintliga betongkonstruktioner. Denna 

siffra kan sannolikt mångfaldigas genom en utvecklad återvinning och 

karbonatisering efter rivning (Svensk Betong u.å. & Åfreds 2013).  

 

Då betongkonstruktionen är förbrukad kan den återvinnas. Konstruktionen kan 

bland annat återvinnas genom att krossas och användas som fyllnadsmaterial 

(Svensk Betong u.å.). I och med att betongen krossas skapas nya kontaktytor 

mot luft vilket gör att betongen ytterligare kan absorbera koldioxid (Swerock 

u.å). Vid tillverkning av betong kan delar av cementen bytas ut mot flygaska, 

som är en restprodukt från kolkraftsindustrin (Svensk Betong u.å.). Flygaskan 

består nästan uteslutande av oorganiska komponenter bland annat kisel- och 

aluminiumoxider. Halten tungmetaller varierar beroende på vilket kolkraftverk 

som det kommer ifrån (Teknologisk institut u.å.). 
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Tabell 3.2. Sammanfattning av byggmetoder, materialegenskaper samt miljö 

för trä och betong 

 Trä Betong 

B
y

g
g

m
et

o
d
er

 90 % av enfamiljshusen är i trä 

Platsbyggt eller prefabricerat 

Större underhållsarbete 

Köldbryggor 

Miljö- och hälsoproblematiska produkter i 

flerskiktsväggar 

Det flesta flerbostadshusen är i betong 

Platsbyggt eller prefabricerat 

Litet underhållsarbete 

Få köldbryggor 

 

M
at

er
ia

le
g

en
sk

ap
er

 

Organiskt 

Tål inte fukt 

Hög värmekapacitet 

Brandmotståndet beror på dimension och 

intäckning 

Brinner långsamt 

Större dimensioner behåller bärförmågan 

längre 

Absorberande förmåga 

Hög hållfasthet i förhållande till vikten 

Oorganiskt 

Tål fukt 

Låg värmekapacitet 

Obrännbart 

Hög hållfasthet 

Lång livslängd 

M
il

jö
 

Förnybart material 

Resurser: sol, koldioxid, vatten 

Långsiktigt och hållbart byggmaterial 

Koldioxidneutralt vid hållbart skogsbruk 

Kan återanvändas, materialåtervinnas eller 

energiåtervinnas 

Frigörs koldioxid vid tillverkningen av 

cement 

Resurser: cement, vatten, ballast, 

tillsatsmedel och tillsatsmaterial 

Kan återvinnas och återanvändas 
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3.4 Miljöcertifiering 

Ett av Sveriges miljökvalitetsmål som är särskilt relevant för byggsekt       

                 . Målet innebär att städer, tätorter och annan bebyggd miljö 

ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional 

och global miljö. En precisering av målet innefattar en hållbar 

bebyggelsestruktur, hälsa och säkerhet, hushållning med energi och 

naturresurser samt en hållbar avfallshantering (Boverket 2016a). Detta mål är 

något som Sweden Green Building Council (SGBC), arbetar aktivt med. De 

arbetar även för att hållbara lösningar ska efterfrågas och premieras genom att 

erbjuda verktyg och utbildning i certifiering av bland annat bostäder (Sweden 

Green Building Council 2016c). Nordiska Ministerrådet startade 

                “      ”    1989                                  

flerbostadshus (Nordisk Miljömärkning 2016). Miljöcertifiering är ett verktyg 

som används för att uppnå ett hållbart byggande. I ett hållbart samhälle måste 

byggnaderna klara höga krav på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 

Å  2012       P   L                       “Miljöklassning i praktiken”     

arbetet med miljöcertifiering har tagit ordentlig fart sedan SGBC startade 2009 

(Lilliehorn 2012). Enligt SGBC certifierades i snitt 46 stycken byggnader per 

år med antingen Miljöbyggnad, GreenBuilding eller LEED under åren 2009-

2013. Motsvarande antal under åren 2014-2016 var 361 stycken vilket innebär 

en ökning med 778 % (Sweden Green Building Council 2016c).  

 

3.4.1 Miljöcertifieringssystem i Sverige 
De olika certifieringssystemen som SGBC och Nordisk Miljömärkning arbetar 

med är Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM SE, LEED och Svanen. 

Certifieringssystemen är olika breda, behandlar olika områden och är till för 

olika slags byggnader (Sweden Green Building Council 2016c & Nordisk 

Miljömärkning 2016). Nedan följer en sammanfattning av de olika systemen: 

 

1. Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och kan användas 

för alla byggnader oavsett storlek och oavsett om de är nya eller 

befintliga. Områden som tas upp är energi, inomhusmiljö och material 

(Sweden Green Building Council 2016c).  

 

2. GreenBuilding tar endast upp frågor som rör energianvändningen av en 

byggnad eller en lokal oavsett om de är nya eller befintliga (Malmberg 

2015). 
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3. BREEAM SE är den svenska versionen av det brittiska 

certifieringssystemet BREEAM som certifierar kontor och 

kommersiella byggnader. Både nyproducerade och ombyggda 

byggnader kan certifieras. Områden som tas upp är bland annat 

projektledning, byggnadens energianvändning, inomhusklimat, 

vattenhushållning, avfallshantering och markanvändning (Sweden 

Green Building Council 2016a). 

 

4. Det amerikanska certifieringssystemet LEED används för alla typer av 

byggnader och oavsett om de är nyproducerade eller befintliga. LEED 

har en stor bredd och tar bland annat upp följande områden: närmiljö, 

vattenanvändning, material och inomhusklimat (Sweden Green 

Building Council 2016b). 

 

5. Svanen är ett nordiskt miljöcertifieringssystem som ställer krav på en 

byggnads energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter, 

byggvaror, faktorer som rör innemiljön samt byggprocessens 

kvalitetsstyrning. Byggnader som kan certifieras med Svanen är 

småhus, flerbostadshus, skolbyggnader och förskolebyggnader (Nordisk 

Miljömärkning 2016).  

 

Idag är Miljöbyggnad den vanligaste miljöcertifieringen i Sverige. SGBC 

skriver på sin hemsida att 886 svenska byggnader har certifierats enligt 

Miljöbyggnad, 329 enligt GreenBuilding och 189 enligt LEED (Sweden 

Green Building Council 2016c). Denna uppsats kommer fortsättningsvis 

endast fördjupa sig i miljöcertifieringen Miljöbyggnad eftersom det är det 

vanligaste miljöcertifieringssystemet i Sverige, grundar sig på den svenska 

lagstiftningen och är uppbyggd efter svenska förhållanden. Rapporten skulle 

bli för omfattande om alla systemen beaktades. GreenBuilding väljs bort på 

grund av att det endast tar upp energiaspekten. BREEAM SE väljs bort 

eftersom det inte är kompatibelt med bostäder. Anledningen till varför LEED 

väljs bort är dels för att det systemet inte är lika väl förankrat i den svenska 

standarden som Miljöbyggnad är och dels för att det är ett omfattande system 

som berör områden som inte är av intresse i denna rapport. Svanen väljs bort 

för att det är ett alltför omfattande certifieringssystem som kräver mycket 

specifik information. 
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3.4.2 Miljöbyggnad 
Den senaste offentliga versionen av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad 

är version 2.2 och gäller för byggnader registrerade efter den 1 oktober 2014 

(Sweden Green Building Council 2016c). En ny version håller på att arbetas 

fram och den nya versionen, Miljöbyggnad 3.0, beräknas vara klar juni 2017 

(Sweden Green Building Council 2017a). I den nya versionen har en 

fullständig översyn av hela systemet gjorts och betygskriterierna på respektive 

indikator har förtydligats och anpassats efter nya regler enligt BBR. Trots att 

Miljöbyggnad 3.0 inte trätt i kraft kommer remissversionen som släpptes den 

16 januari 2017 att användas i rapporten eftersom den är högst aktuell och 

anpassad efter den nya lagstiftningen (Sweden Green Building Council 

2017d).  

 

3.4.3 Kriterier för bedömning 
Bedömningskriterierna enligt manualremissen för Miljöbyggnad 3.0 gavs ut 

av SGBC den 16 januari 2017. Områden som tas upp är inom tre kategorier: 

energi, inomhusmiljö och material, se tabell 3.3. I tabellen framkommer även 

syftet med respektive indikator. Syftena skiljer sig åt marginellt för 

nyproducerade respektive befintliga byggnader (Sweden Green Building 

Council 2017a & b). 

 

Tabell 3.3. Områden som tas upp i Miljöbyggnad 3.0 för befintliga respektive 

nyproducerade byggnader 

 

Kategori 

Indikator   

Syfte att premiera byggnader: 

 Befintliga Nyproducerade 

Energi 1 Värmeeffektbehov Som har ett litet effektbehov för 

uppvärmning när det är som kallast 

ute ett normalår. 

2 Solvärmelast Som med passiva åtgärder 

begränsar övertemperaturer och 

effektbehovet för komfortkyla 

under den varma årstiden. 

3 Energianvändning Som har byggts och förvaltas med 

fortsatt låg energianvändning. 

4 Andel förnybar energi Vars energianvändning i stor 

utsträckning har förnybart ursprung. 

Inomhus

miljö 

5 Ljudmiljö Som har och förvaltas för fortsatt 

god ljudmiljö. 

6 Radon Som har och som förvaltas för låg 

radonhalt inomhus. 
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7 Ventilation Som har och förvaltas för fortsatt 

god luftkvalitet. 

8 Fuktsäkerhet Utan fuktskador och som förvaltas 

för att förhindra framtida fukt- och 

vattenskador. 

9 Termiskt klimat vinter Som har och förvaltas för bra 

termiskt inneklimat vintertid. 

10 Termiskt klimat sommar Som har och förvaltas för ett fortsatt 

bra termiskt inneklimat sommartid. 

11 Dagsljus Som har och förvaltas för god 

tillgång till dagsljus. 

12 Legionella Som har och förvaltas för låg risk 

för tillväxt och spridning av 

legionellabakterier i och från 

tappvattensystem. 

Material 13 - Dokumentation av 

byggvaror 

Med dokumentation av innehåll i 

inbyggda byggvaror och 

byggnadsmaterial. 

14 - Utfasning av farliga 

ämnen 

Som projekteras, byggs och 

förvaltas med minimalt med farliga 

ämnen i material och byggvaror. 

15 - Stommen och 

grundens 

klimatpåverkan 

Öka kunskapen om stommens och 

grundens klimatpåverkan ur ett 

livscykelperspektiv, öka efterfrågan 

och tillgången på EPD:er och 

premiera åtgärder som minskar 

stommens klimatpåverkan. 

16 Sanering av 

farliga ämnen 

- Utan farliga ämnen eller har 

kontroll på förekomst och 

saneringsbehov. 

 

Med befintliga byggnader räknas byggnader som är äldre än fem år. Om en 

byggnad är nyare än fem år räknas den som nyproducerad och ska alltså 

bedömas därefter. De tolv första indikatorerna är samma för både 

nyproducerade och befintliga byggnader, dock kan betygsgränserna skilja sig 

åt något. Indikator nummer 13, 14 och 15 finns endast hos nyproducerade 

byggnader medan indikator 16 endast finns hos befintliga byggnader (Sweden 

Green Building Council 2017a & b).  
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3.4.4 Poängsystem 
I Miljöbyggnad 3.0 finns det tre betygsnivåer: BRONS, SILVER och GULD. 

BRONS motsvarar kraven enligt BBR och regler från Arbetsmiljöverkets och 

Folkhälsomyndigheten. För att nå upp till nivå SILVER krävs en högre 

miljöprestanda än BRONS. Betyget GULD kräver den bästa tillgängliga och 

kommersiella tekniken ur miljösynpunkt. Det är klart möjligt att nå det högsta 

betyget, men det krävs en viss ansträngning (Sweden Green Building Council 

2017a). I tabell 3.4 framgår hur betygssättningen fungerar och hur 

indikatorbetygen sammanvägs genom aspektbetyg och områdesbetyg till ett 

betyg för hela byggnaden. SGBC sammanfattar betygsaggregeringen på 

följande vis (Sweden Green Building Council 2017c): 

 

- Indikatorbetyg 

Lägsta rumsbetyg avgör, detta kan höjas ett steg om minst hälften av 

den bedömda rumsarean har högre betyg. 

- Aspektbetyg  

Aspektens lägsta indikatorbetyg avgör områdesbetyg. 

 

- Områdesbetyg 

Områdets lägsta aspektbetyg avgör, detta kan höjas ett steg om minst 

hälften av aspektbetygen är högre 

 

- Byggnadsbetyg 

Lägsta områdesbetyget avgör 
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Tabell 3.4. Exempel på betygsaggregering enligt Sweden Green Building 

Council 

 Indikator Betyg Aspekt Områden Byggnad 

E
n

er
g
i 1 Värmeeffektbehov SILVER SILVER GULD SILVER 

2 Solvärmelast SILVER 

3 Energianvändning GULD GULD 

4 Andel förnybar energi GULD GULD 

In
o

m
h

u
sm

il
jö

 5 Ljudmiljö SILVER SILVER SILVER 

6 Radon BRONS BRONS 

7 Ventilation SILVER 

8 Fuktsäkerhet GULD GULD 

9 Termiskt klimat vinter SILVER BRONS 

10 Termiskt klimat sommar BRONS 

11 Dagsljus GULD GULD 

12 Legionella BRONS BRONS 

M
at

er
ia

l 16 Sanering av farliga ämnen SILVER SILVER SILVER 
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3.5 Byggvarudeklaration 

För att miljöcertifiera en nyproducerad byggnad enligt Miljöbyggnad krävs 

bland annat en byggvarudeklaration (BVD). Nedan följer därför en 

beskrivning av vad en BVD är och vad den innehåller. 

 

En BVD utgör ett underlag för att välja och bedöma vilket byggmaterial som 

ska användas. Det är ett digitalt verktyg som hjälper till att optimera 

materialvalen ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. Om en byggvaras 

miljöpåverkan i olika skeden av dess livscykel redovisas så fullständigt som 

möjligt i en BVD är det också möjligt att hantera och värdera varan korrekt 

(Hansson et al. 2015). En BVD är en frivillig mall, en egendeklaration, som 

hela byggsektorn tillsammans har utarbetat genom Föreningen för 

Byggvarudeklarationer. Deklarationen används av tillverkare med syfte att 

informera om en produkts miljöaspekter i olika skeden av dess livscykel. 

Informationen används sedan av beställare för att prioritera val av varor ur 

miljösynpunkt samt för att underlätta dokumentation av inbyggda varor till 

efterföljande drift och förvaltning (Stålbyggnadsinstitutet 2016). 

 

Den nya versionen av BVD är digital och benämns eBVD2015. Den nya 

versionen kan hantera både nuvarande och kommande krav på 

miljöinformation för byggvaror. Att den är digital innebär att registreringen 

kommer ske genom ett digitalt verktyg. Verktyget innehåller många 

funktioner som underlättar för tillverkare att registrera sina deklarationer men 

också att administrera och spara dem (Stålbyggnadsinstitutet 2016). 

 

Det som är nytt i eBVD2015 är att (Stålbyggnadsinstitutet 2016): 

- Information om byggprodukter kopplat till certifieringssystem för 

byggnader kommer att inkluderas. De certifieringssystem som detta 

gäller för är LEED, Breeam och Miljöbyggnad. 

- Företag anger om produkten är CE-märkt, det vill säga, om det finns en 

prestandadeklaration. 

- Man kan ange om man tagit fram en tredjepartsgranskad 

miljödeklaration, en så kallad Environmental Product Declaration 

(EPD). 

- Företag kan ange om de har en uppförandekod eller riktlinjer för att 

hantera CSR-frågor (Corporate Social Responsibility). 

 

Även om den nya versionen eBVD2015 skiljer sig något från den tidigare 

versionen BVD3 har den fortsatt fokus på information om det kemiska 

innehållet. Deklarationen grundar sig både på lagkrav och marknadskrav, till 

exempel marknadskravet att deklarera allt innehåll i produkten ner till 2 % 

(Stålbyggnadsinstitutet 2016). 

 



 

 

32 

En BVD ska innehålla följande uppgifter (Byggmaterialindustrierna 2016): 

1. Grunddata 

H                                                             

          , historik och identite                           BVD, vara 

och varans aktuella artiklar.  

 

2.                   

                                               , kvalitet och sociala 

ansvarstagande (CSR) anges. 

 

3.                      

Det kemiska innehållet i produkter redovisas. 

 

4.         
Information om vilken sorts råvaror som har använts och var de 

kommer ifrån anges. 

 

5.                                      

Här anges den totala miljöpåverkan från en vara under hela dess 

livscykel. 

 

6.                             

I detta avsnit                                                              

                                        . 

 

7. Byggskede 

Information lämnas om varan ställer särskilda krav vid lagring samt om 

den ställer krav på omgivande varor. 

 

8. Bruksskedet 

Särskilda uppgifter som rör den aktuella varan då den används eller 

underhålls anges. 

 

9. Rivning 

Vid rivning anges hur olika material ska hanteras för att underlätta för 

återanvändning och återvinning. 

 

10.  Avfallshantering 

Information anges om olika varors möjlighet till återanvändning och 

materialåtervinning samt hur restavfallet ska hanteras. 
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Information om byggprodukters emissioner lämnas, företrädesvis i 

enlighet med CEN 16516:201. 

 

3.6 Miljödatabas 

För att få ett betyg i Miljöbyggnads indikator nummer 13, “dokumentation av 

byggvaror”,            14, “utfasning av farliga ämnen”,                

upprättas. Miljöbyggnad föreslår BASTA, Byggvarubedömningen eller 

SundaHus som verktyg för att upprätta en loggbok och bedöma en varas 

Byggvarudeklaration. Miljödatabaserna är likvärdiga och det fortsatta arbetet 

om miljödatabas i denna rapport riktar hädanefter in sig på SundaHus (Sweden 

Green Building Council 2017b). Dessutom tillhandahåller SundaHus tjänster 

och funktioner som stöd i ett Miljöbyggnadsprojekt. SundaHus i Linköping 

AB är ett konsultbolag som är en ledande aktör på området medvetna 

materialval. De tillhandahåller många tjänster och hjälpmedel för att minska 

miljöpåverkan i en byggnads hela livscykel (SundaHus u.å.). Ett hjälpmedel är 

SundaHus som är ett bedömningssystem som erbjuder fullt stöd i att göra 

medvetna materialval i en byggnads hela livscykel. Om en livscykelanalys 

som följer ISO 14044 inte kan göras kan istället en livscykelbedömning göras 

med SundaHus som verktyg. Bedömningen görs genom att dokumentera alla 

ingående material och dessutom dokumentera var i byggnaden materialen 

finns (Lilliehorn 2014 & SundaHus 2016). 

 

3.6.1 SundaHus Miljödata 
SundaHus Miljödata är en databas med drygt 37000 produkter från 3600 olika 

varumärken (SundaHus u.å.). Dessa produkter är bedömda utifrån reglerna i 

Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7 om klassificering och 

märkning, Europaparlamentets och -rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008 

och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO (Kemikalieinspektionen 

2017 & SundaHus 2016). SundaHus kemister bedömer produkterna utifrån en 

femgradig skala: A, B, C+, C- och D. Betyget A ges till de produkter som 

uppfyller de hårdaste kraven, exempelvis minimal hälso- och miljömässig 

påverkan, inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet, 

minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen och 

de som har en lång teknisk livslängd. Betyget D ges till de produkter som har 

för bristfällig dokumentation för att kemisterna ska kunna göra en bedömning. 

SundaHus kan användas inom hela bygg- och fastighetssektorn och i en 

byggnads alla skeden: program, projektering, byggande, förvaltning och 

rivning (SundaHus 2016). Beroende på den aktuella licensen kan en eller 

samtliga aktörer i projektet vara användare av SundaHus. Aktörer som kan ha 

tillgång till SundaHus är fastighetsägare, entreprenörer, beställare, arkitekter, 

konsulter och leverantörer. SundaHus Miljödata används bland annat för att 
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säkerställa medvetna miljöval. Med medvetna miljöval menas att välja bort 

farliga ämnen och att dokumentera alla material på kemisk ämnesnivå för att 

skapa förutsättningar för att ha kontroll över innehållet i byggnaden över tid. 

För att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel är det webbaserade 

systemet ett viktigt verktyg (SundaHus u.å.). 
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4 Fallstudie 

4.1 Bo1 

Henrysson & Thulin är ett hängivet företag vars mål är att förädla och följa 

sina idéer och planer fullt ut, det vill säga, att göra drömmar till verklighet. De 

arbetar just nu med att ta fram ett nytt bostadskoncept som kallas Bo1. 

Behovet av små bostäder med rimliga hyror är stort bland studenter, unga, 

nyanlända och äldre. Dessa personer utgör de grupper i samhället som har 

sämre köpkraft och därmed efterfrågar hyresrätter med lägre boendekostnader. 

Dessutom har många kommuner stor press på sig att producera många 

bostäder snabbt, därför arbetar Henrysson & Thulin med att ta fram Bo1. 

Enligt dem är Bo1 ett bra alternativ för att minska bostadsbristen tack vare 

dess flexibilitet. Målet med projektet är att skapa en stad med blandad 

bebyggelse där Bo1 kan använda befintlig infrastruktur med närhet till 

kollektivtrafik. De flexibla bostäderna utgörs av volymer som passar både 

större och mindre fastigheter samt fungerar som förtätning och infill i städer 

(Henrysson & Thulin 2016). 

 

Syftet med Bo1 är att skapa hållbara bostäder som samtidigt ska byggas på ett 

snabbt och effektivt sätt. Med hållbara bostäder tas aspekterna - ekologiskt, 

ekonomisk och socialt i beaktning. Byggherren anser att lösningen på 

bostadsbristen inte utgörs av panikåtgärder i form av tillfälliga bygglov. En 

byggnadsvolym i Bo 1 består av två huskroppar med gemensam uteplats, 

balkongyta och cykelförråd. Varje huskropp rymmer fyra lägenheter à 35 m
2
. 

Det gemensamma teknikrummet möjliggör för effektivare skötsel och 

underhåll samtidigt som det skapar bättre möjligheter för yteffektiva 

lägenheter. För att minska mängden köpt energi kommer huskropparna förses 

med solpaneler. Det finns även ambitioner om att installera laddningsstationer 

vid cykelställ och bilparkeringar för att kunna ladda sin cykel respektive bil. 

Beroende på var huskropparna placeras kan volymerna anpassas och 

orienteras för att solpaneler ska hamna i rätt väderstreck (Henrysson & Thulin 

2016). 

 

Henrysson & Thulin önskar ta del av lärdomar från tidigare liknande projekt. 

Därför följer här en jämförelse mellan tre olika bostadskoncept. Jämförelsen 

görs mellan små hyresbostäder som studeras utifrån ett hållbart perspektiv. 

Detta görs med hjälp av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad som 

verktyg. Jämförelsen görs för befintliga bostäder, även om två av byggnaderna 

som jämförs är yngre än fem år. De olika koncepten är valda för att de är just 

bostadskoncept för små hyresbostäder, samtidigt som de skiljer sig åt vad 

gäller byggmetod, materialval, syfte och målgrupp. Bostadskoncepten som 

ingår i jämförelsen är BoKompakt, Tölö Trädgårdar och Pålsjöäng. 

Lärdomarna om för- och nackdelarna med de olika koncepten kommer att 
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överföras till det kommande projektet, Bo1. Henrysson & Thulin önskar också 

en fingervisning om vilken produktionsmetod samt stommaterial som 

rekommenderas. 

4.2 BoKompakt 

Startskottet för BoKompakt var att det behövdes fler studentbostäder i 

Sverige. För att klara av efterfrågan för denna typ av bostäder krävs ett nytt 

sätt att bygga på. Dagens byggregler sätter dock stopp för det. Därför har AF 

Bostäder kämpat för ett undantag och startat ett utvecklingsprojekt för ett 

smart och hållbart studentboende (Tantumkök u.å). Erfarenheterna om allt från 

tekniklösningar för energibesparing till hur en liten bostad påverkar den 

boende är erfarenheter som AF Bostäder hoppas kunna ta med sig och som 

kan ligga till grund för nästa generations studentbostäder. De unika 

studentbostäderna och deras utformning är ett resultat av samarbetet mellan 

projektets arkitekt och en grupp studenter. Med hänsynstagande till både miljö 

och nyttan för studenten har lösningarna tagits fram. Målet med BoKompakt 

är att skapa så resurseffektiva och ändamålsenliga bostäder som möjligt med 

lägsta möjliga hyra. Ambitionen om resurseffektiva bostäder och hållbart 

byggande gäller både i bygg- och förvaltningsskedet (AF Bostäder u.å. b). 

 

Syftet med BoKompakt var att ta reda på hur det går att bygga både bra och 

kostnadseffektivt för att skapa fler bostäder åt studenter. Dagens byggregler 

tar dock inte hänsyn till att studentbostäder bara används under en begränsad 

period i livet, vilket skapar problem. För att kunna genomföra projektet har 

AF Bostäder därför fått dispens avseende tillgänglighetskraven. AF Bostäder 

anser att: ”Med nya och smartare byggregler, anpassade efter studenternas 

specifika krav och behov, skulle vi kunna bygga fler studentbostäder”. Det 

skulle hela bostadsmarknaden vinna på! (Tantumkök u.å s. 3) Tack vare smart 

resursanvändning blir både hyra och byggkostnad lägre. Även uppvärmningen 

blir mindre eftersom mindre ytor kräver mindre energi (Tantumkök u.å). 

Genom solceller och återvinning av spillvattenvärme är bostäderna i 

BoKompakt självförsörjande när det gäller energianvändning under vissa tider 

på året (AF Bostäder u.å. b). Valet av byggmetoden platsbyggd 

träregelstomme och valet av trä som material i inredning grundar sig bland 

annat i att det är ett beprövat byggsätt och material. Även faktorn kring 

hållbarhet har varit avgörande i valet eftersom trä, enligt AF Bostäder, är ett 

bättre miljöval än betong. Valet av trä som inredning grundar sig även i att det 

ger en varm och välkomnande känsla samt klarar av de stora påfrestningar 

som uppkommer på grund av den begränsade boendeytan. Utemiljön är också 

av stor vikt på grund av den lilla boendeytan. En grundförutsättning i projektet 

har därför varit att skapa attraktiva ytor mellan huskropparna som ger 

naturliga mötesplatser för studenterna (Tantumkök u.å). 
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Den totala energiprestandan för BoKompakt är cirka 78 kWh/m
2
 jämfört med 

BBR:s krav på 55 kWh/m
2
 för eluppvärmda bostäder. Den slutgiltiga 

energiprestandan kan dock redovisas till 44 kWh/m
2
 genom återvinning av 

spillvattenvärme och egenproducerad el-energi från solceller (AF Bostäder 

u.å. a). Paras Bygg AB är totalentreprenör och AF Bostäder är byggherre (AF 

Bostäder 2013). Byggperioden sträcker sig från augusti 2013 till juni 2014. 

Bostäderna är placerade i utkanten av Lund i området Kämnärsrätten. 

Eftersom de flesta av bostäderna är små, endast 10 m², är nyckeltalet kostnad 

per kvadratmeter bostadsarea enligt fastighetsutvecklingschefen på AF 

Bostäder AB inte relevant (BoKompakt 2017). Bostadsarean och hyran för de 

boende i respektive bostad framgår av tabell 4.1. Uppvärmning av bostäderna 

sker främst med ventilation, men radiatorer med direktverkande el är också 

installerade (AF Bostäder u.å. b). Ventilationssystemet är ett FTX-system med 

85 % verkningsgrad för återvinningen. För att minska energiåtgången 

återvinns värmen ur frånluften (AF Bostäder u.å. a). I varje lägenhet är en 

varmvattenberedare placerad och för att minska energiåtgången återvinns 

värmen ur spillvattnet. Energin kommer från solceller på taket samt anslutning 

till elnätet (AF Bostäder u.å. b). 

 

Tabell 4.1. Fördelning av lägenheterna i BoKompakt 

Antal 

lägenheter 

Antal rum 

och kök 

Yta BOA 

[m
2
] 

Kostnad/månad 

[kr] 

Kostnad/person 

[kr] 

16 1 10 2 500 2 500 

4 2 20 4 400 2 200 

1 3 30 6 300 2 100 

1 4 40 8 000 2 000 

 

4.2.1 Sammanställning av intervju 
Intervjun med fastighetsutvecklaren på AF Bostäder hölls den 7 april 2017. 

Intervjun och de tilldelade interna dokumenten gav svar på många frågor 

gällande miljöcertifieringen samt de allmänna frågorna. För att läsa intervjun i 

sin helhet se bilaga 1. Nedan följer en sammanfattning av de allmänna 

frågorna från intervjun: 

 

BoKompakt är byggt i utvecklingssyfte och informanten poängterade därför 

att den ekonomiska delen i projektet inte har prioriterats. Målet med projektet 

var att undersöka om det går att bygga fullt fungerande studentbostäder på 

10 m
2
 BOA med en liten månadskostnad. Målet har enligt informanten 

uppnåtts. Under projekteringen har de gjort medvetna miljöval i enlighet med 



 

 

38 

företagets miljöpolicy, samt haft livscykelanalys i åtanke. Valet av trä som 

byggmaterial grundar sig i att AF Bostäder anser att trä är mer hållbart än 

betong. Bostäderna är platsbyggda på grund av att prefabricerade byggelement 

inte finns som standard för den lilla skalan på bostäderna samt att AF Bostäder 

inte kan se att det är billigare att prefabricera i dessa små mängder. Alla 

material uppfyller BASTA (BoKompakt 2017). 

 

4.2.2 Miljöcertifiering 
Arkivanalysen och intervjun resulterade i en bedömning utifrån 

Miljöbyggnads kriterier. För att se detaljerad arbetsgång och motiveringar se 

bilaga 4. För beräkningar se bilaga 5-8. För en sammanställning över betygen 

se tabell 4.2. 

 

Tabell 4.2. BoKompakts betyg enligt Miljöbyggnads kriterier 

 Indikator Betyg Aspekt Områden Byggnad 

E
n
er

g
i 1 Värmeeffektbehov SILVER SILVER GULD BRONS 

2 Solvärmelast GULD 

3 Energianvändning GULD GULD 

4 Andel förnybar energi GULD GULD 

In
o
m

h
u
sm

il
jö

 5 Ljudmiljö BRONS BRONS BRONS 

6 Radon BRONS* BRONS 

7 Ventilation BRONS* 

8 Fuktsäkerhet GULD GULD 

9 Termiskt klimat vinter BRONS* BRONS 

10 Termiskt klimat sommar GULD 

11 Dagsljus BRONS* BRONS 

12 Legionella SILVER SILVER 

M
at

er
ia

l 16 Sanering av farliga ämnen GULD GULD GULD 

* Det har gjorts antaganden att kravet enligt BBR uppfylls, och därmed ges betyget BRONS. 
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4.3 Tölö Trädgårdar 

Tölö Trädgårdar är ett stort område i Kungsbacka kommun utanför Göteborg. 

Området består av både hyresbostäder och äganderätter vilket har varit ett krav 

från Kungsbacka kommun. De 64 hyresbostäderna är byggda i två etapper 

som ett infillprojekt i området. BoKlok och Skanska Hyresbostäder har 

uppfört bostäderna som nu är sålda till Stena Fastigheter som i sin tur hyr ut 

till de boende. 1996 gick Skanska och IKEA in i ett nära samarbete som 

resulterade i BoKlok, BoKlok ägs till 50 % av vardera Skanska och IKEA. 

Syftet med BoKlok är att skapa prisvärda bostäder som många ska ha råd att 

bo i men som samtidigt är miljövänliga (BoKlok & Skanska u.å.). De 

                                          , “den lilla familjen”       

ensamstående föräldrar med barn. Trots att bostäderna är större än 35 m
2
 och 

därför inte ingår i Boverkets definition av små bostäder ingår dessa ändå i 

jämförelsen eftersom de är förhållandevis små och yteffektiva. Byggnaderna 

är tvåvåningshus med utvändig loftgång och på området finns två olika 

hustyper, en rak modell och ett vinkelhus. Varje vinkelhus rymmer två tvåor, 

två treor och två fyror. Varje lägenhet består av två volymelement, ett 

vinkelhus består således av 12 volymenheter. Volymelementen byggs inomhus 

i en fabrik i Estland (Tölö Trädgårdar 2017). 

 

I sin miljöpolicy lyfter BoKlok fram att de vill bygga miljösmart och ta ansvar 

för hur hela verksamheten påverkar miljön både idag och i framtiden. De vill 

minimera miljöpåverkan och bara använda sig av bra material. BoKlok arbetar 

tillsammans med sina kunder och leverantörer för att minska den negativa 

påverkan på miljön. Genom att energieffektivisera bostädernas hela livscykel 

tar de ansvar för och skyddar miljön (BoKlok 2017). Ett led i BoKloks 

miljöarbete är deras rutin för material. Syftet med den rutinen har de 

                            : “Syftet med denna rutin är att kartlägga och 

kontrollera användandet av material i BoKloks verksamhet för att skydda 

hälsa och miljö samt säkerställa efterlevnad av lagkrav. Material som 

värderas som hållbara material och som minimerar arbetsmiljörisker ska 

väljas framför icke-hållbara eller hälsofarliga material, så långt det är 

möjligt” (B K    2016    1)  M   “hållbara material”                         

som uppfyller SundaHus Miljödata A, B, C+, eller motsvarande hos 

Byggvarubedömningen eller BASTA. BoKloks Kemikaliegrupp ska värdera 

och godkänna alla material som används i deras bostäder. Kemikaliegruppen 

är en arbetsgrupp som består av sakkunniga inom miljö och arbetsmiljö såsom 

arbetsmiljöchef, miljöchef, miljökoordinator och samtliga KMA (Kvalitet 

Miljö Arbetsmiljö)-funktioner (BoKlok 2016).  

 

Energiprestandan för Tölö Trädgårdar är 71 kWh/m
2
 och år jämfört med 

BBR:s krav på 90 kWh/m
2
 och år för bostäder som har annat 

uppvärmningssätt än elvärme (Skanska Sverige AB 2014). BoKlok Housing 
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AB är totalentreprenör. Byggperioden för etapp 1 sträcker sig från augusti 

2015 till juni 2016. För etapp 2 är byggperioden från augusti 2016 och 

beräknas vara klart i juni 2017 (Tölö Trädgårdar 2017). Bostäderna är 

placerade i Kungsbacka kommun och byggs i Tölö som är ett område norr om 

Kungsbacka. Totalkostnaden för projektet beräknas till 15 400 kr/m
2
 BTA 

(BoKlok & Skanska u.å.). Månadskostnaden för de boende kommer vara 

maximalt 1650 kr/m
2
 och år. Maxtaket ingår i deras policy och vad kostnaden 

per månad motsvarar för respektive lägenhet framgår av tabell 4.3 (Tölö 

Trädgårdar 2017). I tabell 4.3 framgår även hur bostadsarean är fördelad på de 

olika lägenheterna (BoKlok & Skanska u.å.). Uppvärmningen av bostäder och 

varmvatten sker genom fjärrvärme. Andelen förnybar eller återvunnen energi 

är cirka 95 % under ett normalår enligt Statkraft (Statkraft u.å. & Tölö 

Trädgårdar 2017). Ventilationssystemet är ett FTX-system (Tölö Trädgårdar 

2017). 

 

Tabell 4.3. Fördelning av lägenheter i vinkelhus Tölö Trädgårdar 

Antal 

lägenheter 

Antal rum 

och kök 

Yta BOA 

[m
2
] 

Kostnad/månad 

(uppskattning) 

[kr] 

16 2 52,5 7 218 

8 3 (I) 69,1 9 501 

16 3 (II) 69,5 9 556 

24 4 80,8 11 110 

 

4.3.1 Sammanställning av intervju 
Intervjun med projektutvecklare på BoKlok hölls den 13 april 2017. Intervjun 

och de tilldelade interna dokumenten gav svar på många frågor gällande 

miljöcertifieringen samt de allmänna frågorna. För att läsa intervjun i sin 

helhet se bilaga 2. Nedan följer en sammanfattning av de allmänna frågorna 

från intervjun: 

 

Bostäderna byggdes som ett infillprojekt och kravet från kommunen var att 

området skulle bestå av blandad bebyggelse, det vill säga, både hyres- och 

äganderätter. Stena Fastigheter har köpt bostäderna och hyr i sin tur ut till de 

boende. Målet med projektet har därmed uppfyllts, menar informanten. 

M                 ,                                           “lilla 

familjen”                                                                  

fram hur BoKlok arbetar systematiskt med deras tre olika bostadstyper och hur 

de därmed kan spara både tid och pengar för projekten, utan att kvaliteten 
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förbises. En del av det systematiserade arbetssättet är att bostäderna 

prefabriceras i en fabrik i Estland. Bostäderna byggs med hänsyn till 

företagets policy kring både miljö och material (Tölö Trädgårdar 2017).  

 

4.3.2 Miljöcertifiering 
Arkivanalysen och intervjun resulterade i en bedömning utifrån 

miljöbyggnads kriterier. För att se detaljerad arbetsgång och motiveringar se 

bilaga 9. För beräkning se bilaga 10-13. För en sammanställning över betygen 

se tabell 4.4.   

 

Tabell 4.4. Tölö Trädgårdars betyg enligt Miljöbyggnads kriterier 

 Indikator Betyg Aspekt Områden Byggnad 

E
n

er
g
i 1 Värmeeffektbehov GULD SILVER GULD BRONS 

2 Solvärmelast SILVER 

3 Energianvändning GULD GULD 

4 Andel förnybar energi GULD GULD 

In
o
m

h
u
sm

il
jö

 5 Ljudmiljö BRONS BRONS BRONS 

6 Radon GULD BRONS 

7 Ventilation BRONS* 

8 Fuktsäkerhet GULD GULD 

9 Termiskt klimat vinter BRONS* BRONS 

10 Termiskt klimat sommar SILVER 

11 Dagsljus BRONS* BRONS 

12 Legionella BRONS BRONS 

M
at

er
ia

l 16 Sanering av farliga ämnen GULD GULD GULD 

* Det har gjorts antaganden att kravet enligt BBR uppfylls, och därmed ges betyget BRONS. 
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4.4 Pålsjöäng 

Med ökat antal studenter och framförallt utbytesstudenter behövdes fler 

bostäder för att minska bostadsbristen. Dåvarande rektor på Lunds Universitet 

hade som mål att öka antalet bostäder från 1500 till 2000 under åren 2013 till 

2017. För att nå målet behövdes snabba beslut och lösningar på billiga 

bostäder. Detta var en av anledningarna till att Pålsjöäng byggdes. 

Akademiska Hus, som äger fastigheten, har dock andra framtida planer för 

fastigheten där bostäderna skulle byggas. På grund av detta byggdes 

bostäderna med tillfälliga bygglov. Byggherren Prime Living arrenderar 

marken av Akademiska Hus med bygglov om 5 + 5 år. Prime Living hyr i sin 

tur ut bostäderna till LU Bostäder som slutligen hyr ut bostäderna till 

internationella studenter och forskare som studerar på Lunds Universitet 

(Pålsjöäng 2017). 

 

Projektet Pålsjöäng består av 200 ettor och har en boarea på 23 m
2
. Hyran för 

bostäderna är drygt 4500 kr. Anledningen till de högre hyrorna är för att 

bostäderna byggts med tillfälligt bygglov. Enligt Jan Severa, VD för Prime 

Living, hade hyrorna kanske kunnat vara 20 % billigare om bostäderna inte 

behövts skrivas av efter 10 år utan istället efter 25 år (Ottosson 2012). 

Bostäderna är belägna endast två kilometer från Lunds stadskärna och ligger 

nära Lunds Ekonomihögskola och Lunds Tekniska Högskola. Lägenheterna är 

fullt möblerade och de är också utrustade med kokvrå, badrum och balkong 

(Scharc 2017). 

 

Pålsjöäng är byggt på ett lite annorlunda sätt. Bostäderna består av 

containermoduler tillverkade av stål samt är byggda i Hongkong. Modulerna 

har sedan fraktats till Lund där de staplats på varandra och beklätts med fasad, 

balkonger, dörrar, fönster med mera (Ottosson 2012). Modular Living, som 

var totalentreprenör för Pålsjöäng, anser att de med denna typ av 

produktionsprocess i kombination med ett tydligt och kvalificerat ledarskap 

kan leverera extremt korta produktionstider samtidigt som 

produktionskostnaderna är lägre (Projektledning Helsingborg AB 2012 & 

Modular Living u.å.). Bostäderna för projektet Pålsjöäng byggdes också med 

låga byggkostnader och med kort byggtid på plats. Detta i kombination med 

det tillfälliga bygglovet gör att byggnaderna, efter 10 år, kan tas isär och sättas 

upp på en annan plats. Under denna tid har kommunen möjlighet att arbeta 

fram varaktiga lösningar och varaktiga bostäder vilket i slutändan ger en bättre 

fastighetsanvändning och som är i enlighet med Akademiska Hus 

framtidsplaner för fastigheten (Scharc 2017).  

 

Bostäderna har dock haft en rad ihållande problem som bland annat omfattas 

av problem med isolering och läckage, spärrade fönster och balkongdörrar och 

sprickor i väggarna. Många av problemen med balkongdörrar och fönster är 
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att dessa inte går att öppna. Detta innebär en osäkerhet för de boende eftersom 

de inte kan utrymma sitt rum vid en brand. Att byta en balkongdörr eller ett 

fönster tar lång tid eftersom dessa tillverkas och levereras från Kina. Ett annat 

problem är att svensktillverkade dörrar och fönster inte passar i den kinesiska 

konstruktionen (Monnier 2015). Det har även uppstått stora problem med 

vatten- och avloppssystemet. Alla rördragningar inomhus är gjorda i samband 

med byggandet av modulerna i Kina vilket gör att rören är feldimensionerade 

och inte följer svensk standard (Pålsjöäng 2017). 

 

Energiprestandan för Pålsjöäng är 59 kWh/m
2
 och år jämfört med BBR:s krav 

på 90 kWh/m
2
 och år för bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme 

(Åkermans Ingenjörsbyrå AB 2012). Modular Living är totalentreprenör 

(Projektledning Helsingborg AB 2012). Byggperioden sträcker sig från 2011 

till 2013 (Projektledning Helsingborg AB 2012 & Lundagård 2014). 

Slutbesiktning har genomförts etappvis i fem etapper med interimistiskt 

slutbesked för varje etapp (Projektledning Helsingborg AB 2012). Bostäderna 

är placerade på området Ideon Pålsjö i Lund. Totalkostnaden för projektet 

framgår inte (Pålsjöäng 2017). Uppvärmning av bostäder och varmvatten sker 

genom fjärrvärme (Åkermans Ingenjörsbyrå AB 2012). Det framkommer inte 

heller vilken källa energin kommer ifrån (Pålsjöäng 2017). 

Ventilationssystemet är ett F-system (Åkermans Ingenjörsbyrå AB 2012). 

 

4.4.1 Sammanställning av intervju 
Intervjun med projektledaren och bostadschefen för LU Bostäder hölls den 7 

april 2017. Ur intervjun framkom att LU Bostäder blockhyr Pålsjöäng av 

byggherren Prime Living och de har därför inte tillgång till så många 

dokument vi efterfrågar. Detta innebar att de flesta av frågorna som ställdes 

specifikt för miljöcertifieringen inte kunnat besvaras. För att läsa intervjun i 

sin helhet se bilaga 3. En sammanfattning av de allmänna frågorna från 

intervjun följer nedan: 

 

Pålsjöäng blev en panikåtgärd för att snabbt lösa bostadsbristen för att uppnå 

dåvarande mål att öka antalet studentbostäder under åren 2013-2017. 

Informanterna menade att målet har uppnåtts eftersom de fick fram 200 

bostäder för studenter och forskare. Däremot underströk LU Bostäder att de 

ändå inte var nöjda med slutresultatet på grund av att det har varit mycket 

underhållsarbete. Detta sades bero på bristande kunskap i ledning och 

organisation vid projektstart. LU Bostäder hade ingen möjlighet att påverka 

utformningen och de tekniska lösningarna men tog fram en kravspecifikation 

för entreprenören vid upphandling. Dock vet de inte om dessa krav faktiskt har 

efterföljts och om de har fått vad de begärde (Pålsjöäng 2017). 
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4.4.2 Miljöcertifiering 
Arkivanalysen och intervjuerna resulterade i en bedömning utifrån 

miljöbyggnads kriterier. För att se detaljerad arbetsgång och motiveringar se 

bilaga 14. För beräkningar se bilaga 15-18. För en sammanställning över 

betygen se tabell 4.5. Pålsjöäng räknas som befintlig byggnad eftersom 

bostäderna började byggas 2011 och det första huset stod klart 2012. Även om 

de andra bostadskoncepten i fallstudien är yngre än fem år räknas de som 

befintliga byggnader i denna uppsats för att jämförelsen ska vara möjlig. 

 

Tabell 4.5. Pålsjöängs betyg enligt Miljöbyggnads kriterier 

 Indikator Betyg Aspekt Områden Byggnad 

E
n

er
g
i 1 Värmeeffektbehov GULD BRONS INGET 

BETYG 

INGET 

BETYG 
2 Solvärmelast BRONS 

3 Energianvändning GULD GULD 

4 Andel förnybar energi INGET 

BETYG 

INGET 

BETYG 

In
o
m

h
u
sm

il
jö

 5 Ljudmiljö BRONS* BRONS BRONS 

6 Radon BRONS* BRONS 

7 Ventilation BRONS 

8 Fuktsäkerhet BRONS* BRONS 

9 Termiskt klimat vinter BRONS* BRONS 

10 Termiskt klimat sommar BRONS 

11 Dagsljus BRONS* BRONS 

12 Legionella BRONS* BRONS  

M
at

er
ia

l 16 Sanering av farliga ämnen BRONS* BRONS BRONS 

* Det har gjorts antaganden att kravet enligt BBR uppfylls, och därmed ges betyget BRONS. 
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5 Analys 

5.1 Analys av fallstudien ur ett hållbart perspektiv 

I tabellen nedan, se tabell 5.1, sammanfattas för- och nackdelar, sett ur ett 

hållbart perspektiv, med de olika bostadskoncepten. Jämförelsen görs med en 

kvalitativ bedömning. Fakta är inhämtad från arkivanalys och intervjuer för 

respektive bostadskoncept, för källhänvisning se kapitel fyra och kapitel 3.3. 

 

Tabell 5.1. För- och nackdelar med de olika bostadskoncepten ur ett hållbart 

perspektiv. 

  BoKompakt Tölö Trädgårdar Pålsjöäng 

S
o
ci

al
t 

F
ö

rd
el

ar
 Genomgående helhetstänk 

kring trivsel trots den lilla 

BOA.  

Välplanerade bostäder som 

tagits fram tillsammans med 

den tänkta målgruppen. 

Trivsamt område där det 

skapas blandad bebyggelse. 

Många ska ha råd att bo i 

bostäderna. 

Nära campusområdet. 

Alla bostäder är fullt 

möblerade och har egen 

kokvrå, toalett och balkong. 

N
ac

k
d
el

ar
 Liten BOA och ej tillgängligt 

för alla. 

Längre till centrum. 

Förhållandevis liten BOA. 

Förort vilket ger längre 

avstånd till staden. 

Bristande underhållsarbete 

och kvalitetet på utförandet. 

Förhållandevis liten BOA. 

E
k

o
n
o
m

is
k
t 

F
ö
rd

el
ar

 Låga hyror som beror på låga 

byggkostnader samt att det är 

ett utvecklingsprojekt. De 

låga byggkostnaderna  beror 

bland annat på smart 

resursanvändning. 

Värmeåtervinning av 

spillvatten och solceller. 

Genomtänkta drift- och 

underhållsrutiner. 

Effektiviserad och 

genomtänkt produktion vilket 

bidrar till låga 

byggkostnader. Detta i 

kombination med BoKloks 

policy om maxtak för hyror 

bidrar i sin tur till att hyrorna 

kan hållas nere. 

Bra drift- och 

underhållsrutiner. Fjärrvärme 

med 95 % förnybar eller 

återvunnen energi 

Effektiv byggproduktion med 

containermoduler vilket gör 

att många bostäder kan 

byggas på väldigt kort tid. 

Fullt möblerade. 

N
ac

k
d

el
ar

 Utvecklingsprojekt vilket 

gjort att de fått ta kostnader 

som annars inte hade behövts 

göras. 

Ingen värmeåtervinning av 

spillvatten. 

Inte heller några solceller 

som bidrar till att 

elkostnaderna för de boende 

kan reduceras. 

Dyra i underhållskostnader 

då många fel måste rättas till 

på grund av dålig kvalitet i 

både utförande och på 

material. Reservdelar måste 

fraktas från Kina. 

Hög hyra på grund av 

tillfälligt bygglov. 

Inte heller några solceller 

som bidrar till att 

elkostnaderna för de boende 

kan reduceras. 
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E
k

o
lo

g
is

k
t 

F
ö

rd
el

ar
 Smart resursanvändning. 

Värmeåtervinning av 

spillvatten och solceller.  

Alla material uppfyller 

BASTA.  

Livscykelanalys i åtanke vid 

projekteringen. 

Alla material kontrolleras och 

godkänns av deras 

Kemikaliegrupp.  

Fjärrvärme med 95 % 

förnybar eller återvunnen 

energi.  

Alla material uppfyller 

SundaHus eller liknande. 

Vid bygglovets slut kan 

modulerna plockas ned och 

återanvändas på annan plats. 
N

ac
k

d
el

ar
 Flerskiktsväggar vilket gör 

att det lätt bildas 

köldbryggor. Svårt att förutse 

reaktion på bland annat fukt 

och värme. 

Flerskiktsväggar vilket gör 

att det lätt bildas 

köldbryggor. Svårt att förutse 

reaktion på bland annat fukt 

och värme. 

Större fokus kring ekonomi 

än ekologi. Långa transporter 

från fabriken i Estland. 

Ingen värmeåtervinning av 

spillvatten. 

Inte heller några solceller 

som bidrar till förnybar 

energikälla. 

 

Tillfälligt bygglov.  

Svårt att spåra materialvalen 

eftersom allt byggs i Kina. 

Långa transporter.  

Oklart ursprung av energi. 

Ingen värmeåtervinning av 

spillvatten. 

Inte heller några solceller 

som bidrar till förnybar 

energikälla. 

 

En jämförelse mellan de olika bostadskoncepten har gjorts genom att använda 

certifieringssystemet Miljöbyggnad som verktyg. En sammanställning över 

betygen för de olika bostadskoncepten fås i tabell 5.2 nedan. För 

betygsmotivering se bilaga 4, 9 och 14. För beräkningar se bilaga 5-8, 10-13 

& 15-18.  För fullständiga intervjuer som miljöcertifieringen bland annat 

grundas på, se bilaga 1-3. 
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Tabell 5.2. Sammanställning över de olika bostadskonceptens betyg i 

Miljöbyggnad 3.0. 

 Indikator BoKompakt Tölö Trädgårdar Pålsjöäng 
E

n
er

g
i Värmeeffektbehov SILVER GULD GULD 

Solvärmelast GULD SILVER BRONS 

Energianvändning GULD GULD GULD 

Andel förnybar energi GULD GULD INGET 

BETYG 

In
o

m
h

u
sm

il
jö

 Ljudmiljö BRONS BRONS BRONS* 

Radon BRONS* GULD BRONS* 

Ventilationsstandard BRONS* BRONS* BRONS 

Fuktsäkerhet GULD GULD BRONS* 

Termiskt klimat vinter BRONS* BRONS* BRONS* 

Termiskt klimat sommar GULD SILVER BRONS 

Dagsljus BRONS* BRONS* BRONS* 

Legionella SILVER BRONS BRONS* 

M
at

er
ia

l Sanering av farliga ämnen GULD GULD BRONS* 

Betyg för hela byggnaden BRONS BRONS INGET 

BETYG 

* Det har gjorts antaganden att kravet enligt BBR uppfylls, och därmed ges betyget BRONS. 

 

För vissa indikatorer har antaganden fått göras för att kunna betygsätta dessa 

och så att de därmed utgör en del av bedömningen. Anledningen till att 

antaganden har fått göras kring vissa indikatorer är för att dokumentationen 

för de olika bostadskoncepten har varit bristfällig och inte givit den 

information som krävs för att kunna göra en betygsättning. Det har också varit 

svårt att få tag på nyckelpersoner för de olika projekten vilket också bidragit 

till att önskad information inte kunnat hittas. För de indikatorer där BRONS 

utgör krav enligt BBR och som saknar tillräcklig dokumentation har 

antagande att BBR efterföljs gjorts. För de indikatorer som både haft 

bristfällig dokumentation och där BRONS inte utgör krav enligt BBR har 

standardvärden antagits för att kunna göra en betygsättning, detta gäller 

indikatorn solvärmelast och andel förnybar energi. På grund av detta har en 

stor del av indikatorerna bedömts få betyget BRONS, se bilaga 4,9 & 14. 
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Observera att värdet på indikatorn om värmeeffektbehovet för Tölö 

Trädgårdar och Pålsjöäng är låga. De värdena är hämtade från respektive 

energiberäkning som har gjorts i projekteringsfasen, se bilaga 4,9 & 14. Detta 

är något som Boverket har upptäckt är ett återkommande problem och de har 

därför infört ett krav på att byggnadens specifika energianvändning ska 

verifieras. Byggnader som väntar på startbesked från och med den 15 

december 2016 ska ange vilken metod som ska användas för att verifiera den 

färdiga byggnadens energianvändning. Verifieringen ska vara utförd för att 

slutbesked ska kunna lämnas av byggnadsnämnden (BFS 2016:13). 

 

Vad som kan ses genom bedömningen av Miljöbyggnad är att det inte räcker 

med att uppfylla, till exempel, GULD på enbart några indikatorer för att hela 

byggnaden ska betygsättas som GULD. Betygssystemet i Miljöbyggnad är 

uppbyggd på det viset för att en svag indikator inte ska kunna kompenseras 

med ett högt betyg i en annan indikator. Däremot kan kritiska rum identifieras 

under projekteringen för att kunna fokusera åtgärderna till att förbättra de 

rummen och på så vis lyfta betyget för en hel byggnad (Sweden Green 

Building Council 2017c). 

 

Ur intervjun med fastighetsutvecklaren för AF Bostäder framkom att det inte 

är optimalt att jämföra nyckeltal, baserade per kvadratmeter, mellan olika 

projekt. För bostäder som är yteffektiva, det vill säga, som har liten BTA blir 

värdena sämre när nyckeltal ska tas fram. Exempel på nyckeltal kan vara 

energiprestanda [kWh/m
2
 BTA] (BoKompakt 2017). Johansson & Solerud har 

              “På väg mot ett hållbart byggande - miljönyckeltal för JM:s 

bostadsproduktion”   git fram förslag på nyckeltal som ska fungera som 

indikatorer på en hållbar utveckling. Nyckeltalen har skapats med hjälp av 

naturekonomisk teori och tanken är att de framtagna nyckeltalen ska användas 

både för externt och internt redovisningsbehov. Inom den naturekonomiska 

teorin finns tre nyckeltal - verkningsgrad, snålhet och marginal. Traditionellt 

                       “utsläpp per ton producerat papper”             

                                                  “producerat papper per ton 

utsläpp”  I sin uppsats menar Johansson & Solerud att inversen av till exempel 

energiprestandan [m
2
 BTA/kWh] istället kan användas vilket passar bra för 

jämförelser med andra projekt (Johansson & Solerud 1997). 
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5.2 Byggherrens och projektgruppens ansvar vid ett hållbart 
byggande 

I inledningskapitlet står det att: ”för att bygga små hyresbostäder på ett 

hållbart sätt som tar hänsyn till alla de tre aspekterna; ekologisk-, social- och 

ekonomisk hållbarhet krävs noggrann planering och noga överväganden”. 

Litteraturstudien och fallstudien har visat på att hållbart byggande inte är 

något som kommer av sig själv. Det är något som ledningsgruppen för ett 

bygge aktivt måste arbeta med och det kräver en viss ansträngning om de 

högre betygen i miljöcertifieringen ska uppnås (Sweden Green Building 

Council 2017c). Fallstudien har visat på att det krävs noga dokumentation och 

ett ordentligt projektavslut för att de ursprungliga kraven ska kunna verifieras.  

 

Intervjuerna och arkivanalysen resulterade i bostadskonceptens bedömning 

utifrån Miljöbyggnads kriterier. Data och fakta som låg till grund för 

bedömningen redovisas i bilaga 4,9 & 14. Som framgår av bilagorna är 

dokumentationen kring vissa punkter bristfällig. När data har saknats har 

antaganden gjorts. Enligt Miljöbyggnads sammanfattning av metodik 

motsvarar betyget BRONS byggpraxis och BBR (Sweden Green Building 

Council 2017c). På sin hemsida redogör Boverket för byggherrens ansvar och 

              : “byggherren ska se till att alla bygg-, rivnings- och 

markåtgärder genomförs enligt de krav som gäller för åtgärden”. Med 

                                         BBR  “Det här innebär till exempel att 

byggherren ska se till att eventuellt lov följs och att de tekniska 

egenskapskraven uppfylls” (B        2016 )                slutbesiktningen 

av en byggnad stäms avtalet mellan byggherren och entreprenören av och för 

att få slutbesked av kommunen krävs att BBR är uppfyllt (Hansson et al. 

2015). Därmed har bedömningen gjorts att minst betyget BRONS har 

uppfyllts i de fall data har saknats. 

 

5.3 Analys av miljöcertifieringssystemens betydelse vid ett 
hållbart byggande  

Intresset för att bygga miljösmart är stort och enligt SGBC har intresset för att 

miljöcertifiera byggnader ökat avsevärt mellan 2009-2016 (Sweden Green 

Building Council 2016c). Hållbart samhällsbyggande handlar om hela 

byggprocessen. Från de tidiga skedena där skisser och utformning av 

produkten tas fram, vidare till upphandling och konstruktion och sedan till den 

slutliga produkten. Det handlar också om de olika skedena under produktens 

livscykel; drift, underhåll, renovering, ombyggnad, rivning och återvinning. 

Hållbar byggnad handlar endast om den slutliga produkten, det vill säga, 

           H                                     “byggnader som bidrar 

till hållbar utveckling” (P       2009)  U                

fastighetsutvecklingschefen för AF Bostäder framkom att miljöcertifiera ofta 
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innebär att suboptimera (BoKompakt 2017). Enligt nationalencyklopedin är 

suboptimering ”en term inom optimeringsteori som innebär att man riskerar 

att få en lösning som inte är den bästa tänkbara när man försöker dela upp ett 

komplicerat problem i hanterbara bitar” (Nationalencyklopedin 2017). 

 

För att uppfylla ett hållbart byggande kan de nio principerna enligt ISO 

15392:2008 användas (Hansson et al. 2015). En av de nio principerna 

innefattar LCA. Även om intresset för livscykelanalyser ökar snabbt är 

bedömningen ändå att tillämpningen av dessa livscykelberäkningar ligger på 

en relativt låg nivå, såväl internationellt som nationellt. En av anledningar är 

det anses vara komplicerat och dyrt att göra livscykelanalyser för byggnader 

(Boverket 2015). Ett alternativ till att göra en livscykelanalys är att göra en 

livscykelbedömning utifrån SundaHus istället. SundaHus tillhandahåller 

tjänster och hjälpmedel för att minska miljöpåverkan i en byggnads hela 

livscykel (SundaHus u.å.). 
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6 Diskussion och slutsats 

6.1 Diskussion 

6.1.1 Allmän diskussion 
En del av metoden i denna uppsats har varit att jämföra bostadskoncept med 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad som verktyg. På grund av att 

bostadskoncepten inte har de dokument som efterfrågas och något ordentligt 

projektavslut fattas blir slutsatsen att en jämförelse mellan de olika 

bostadskoncepten är väldigt svår att genomföra. För att göra en god jämförelse 

måste en rad olika aspekter jämföras, men eftersom varje projekt är unikt är 

det svårt att hitta motsvarande data hos de olika projekten. Av samma 

anledning som det inte går att jämföra äpplen med päron, går det inte heller att 

jämföra de olika bostadskoncepten. Målformuleringen om att använda oss av 

Miljöbyggnad som en struktur för att jämföra uppfylldes således inte. 

 

Nedan följer en motivering om ansatsen att använda sig av Miljöbyggnad för 

ett hållbart byggande är korrekt. Därefter följer en motivering om 

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som tar hänsyn till alla de tre 

aspekterna inom hållbar utveckling: ekonomisk, ekologisk och social 

hållbarhet. 

 

Med analysen av litteraturstudien som grund anser vi att en miljöcertifierad 

byggnad är en hållbar byggnad som bidrar till en hållbar utveckling men inte 

nödvändigtvis till hållbart byggande, eftersom endast produkten har 

certifierats, inte processen. Miljöbyggnad 3.0 för nyproducerade byggnader 

innehåller krav på livscykelanalys av material, stommen och grundens 

klimatpåverkan. Men eftersom det har varit svårt att få fram den information 

som krävs har vi inte kunnat arbeta med dessa delar. Intresset för att bygga 

miljösmart är stort och enligt SGBC ökade certifieringen med 778 % mellan 

2009 - 2016. Andelen miljöcertifierade hus jämfört med andelen icke 

miljöcertifierade hus är liten. Ur intervjun med fastighetsutvecklingschefen för 

AF Bostäder framkom att miljöcertifiera ofta innebär suboptimering. I detta 

sammanhang kan suboptimering tolkas som att utvalda delar av 

byggprocessen optimeras för att passa in i certifieringen och på så sätt få ett 

bra betyg för just den delen, istället för att se till det holistiska perspektivet. 

Genom vår fallstudie och jämförelsen vi gjort med Miljöbyggnad som verktyg 

kan vi konstatera att helheten hamnar i skymundan eftersom mycket fokus 

ligger på detaljer (suboptimering) i bedömningskriterierna. Vi kan därför 

tycka att miljöcertifieringen förlorar en del av sitt syfte i att bidra till hållbart 

byggande och kanske mer anses som en hållbar byggnad. 
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Indikatorerna värmeeffektbehovet, solvärmelast, energianvändning och andel 

förnybar energi ingår i det första området som Miljöbyggnad tar upp. Detta 

område handlar om energi och hör ihop med både ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet. Syftet med indikatorerna i detta område är att premiera byggnader 

som har ett litet effektbehov för uppvärmning och komfortkyla, låg 

energianvändning och vars energi har förnybart ursprung i så stor utsträckning 

som möjligt. Byggnader som hushåller med resurserna premieras, vilket är i 

enlighet med ekologisk hållbarhet, se figur 3.3. Byggnader som har en 

långsiktig resursproduktivitet och dessutom låga drift- och 

underhållskostnader premieras enligt detta område, detta är även aspekter som 

förklarar begreppet ekonomisk hållbarhet, se figur 3.3. Inomhusmiljö är det 

andra området som tas upp i Miljöbyggnad. Detta område innehåller 

kategorierna ljudmiljö, radon, ventilation, fuktsäkerhet, termiskt klimat både 

vinter och sommar, dagsljus samt legionella. Syftet med indikatorerna i detta 

område är att premiera byggnader som har en god ljudmiljö, låg radonhalt, 

god luftkvalitet, inga fuktskador, bra termiskt inneklimat både vinter- och 

sommartid, god tillgång till dagsljus och som har låg risk för spridning av 

legionellabakterier. Alla dessa områden syftar till att främja människors 

komfort och hälsa vilket är en stor del av den sociala hållbarheten. Det tredje 

området inom Miljöbyggnad är Material. Det är ett område som innehåller 

indikatorerna dokumentation av byggvaror, utfasning och sanering av farliga 

ämnen samt stommen och grundens klimatpåverkan. Dessa indikatorer syftar 

till att premiera byggnader vars materialinnehåll finns dokumenterat, som har 

minimalt med farliga ämnen samt som ser till stommens och grundens 

klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, se figur 3.3. Detta område hör ihop 

med alla de tre aspekterna av hållbar utveckling: ekologisk, ekonomisk samt 

social hållbarhet, eftersom syftet med indikatorerna även syftar till att hushålla 

med resurser, bevara ekosystemet, långsiktig resursproduktivitet samt att 

främja människors komfort och hälsa vilket är områden som beskriver ett 

hållbart byggande ur de tre aspekterna. Av dessa anledningar anser vi därför 

att Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem som bedömer byggnader 

utifrån de tre hållbara aspekterna. Därmed anses ansatsen om att använda sig 

av Miljöbyggnad som ett verktyg för att bedöma byggnader ur ett hållbart 

perspektiv vara korrekt. 

 

I litteraturstudien kring LCA framgår att intresset för livscykelanalyser är stort 

samtidigt som det anses vara en alltför resurs- och tidskrävande process att 

livscykelberäkna en byggnad utifrån ISO 14044. Även vi har den åsikten. En 

livscykelbedömning enligt miljödatabasen SundaHus har inte heller varit ett 

alternativ, då dokumentationen varit bristfällig och vi inte har haft möjlighet 

att tillgå de dokument som hade varit en nödvändighet. Däremot anser vi att 

bostadskoncepten hade haft nytta av att tänka, planera och handla utifrån ett 

livscykelperspektiv. I intervjun med fastighetsutvecklingschefen för AF 
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Bostäder framkom att suboptimering ofta blir lösningen vid en 

miljöcertifiering. Där hade en livscykelbedömning kommit väl till pass. 

Genom att använda sig av en livscykelbedömning hade projektledningen i så 

fall varit tvungna att fatta beslut och hitta lösningar som både är bra i stunden 

och i längden. På det viset undviks snabba, kostnadseffektiva lösningar som 

inte är bra ur ett längre perspektiv. 

 

Under arbetets gång och framförallt i det tidiga skedet har vi upplevt att våra 

två roller, den ena som konsulter för Henrysson & Thulin och den andra som 

uppsatsskrivande studenter vid universitet har varit något motstridiga. 

Henrysson & Thulin har efterfrågat lösningar på ett problem, vilket varit det 

viktigaste att uppnå. I det vetenskapliga arbetet räcker det dock inte med att 

endast lösa ett problem, även själva processen och dokumentationen av denna 

är avgörande och själva resultatet i sig är således inte det enda viktiga. Trots 

diskussioner mellan alla olika parter kring frågeställningarna i början av 

arbetet kan vi konstatera att de överenskomna frågeställningarna ändå upplevs 

som komplexa och spretiga. De många ingående parametrarna och 

önskemålen har upplevts som mycket ambitiösa. Vi tycker ändå att det har 

varit en stimulerande och rolig arbetsuppgift att skriva för ett företag samt att 

vi har lärt oss mycket under arbetets gång. Det har varit intressant att se hur vi 

kan använda våra teoretiska kunskaper för att lösa ett praktiskt 

företagsproblem.  

 

6.1.2 Frågeställning nummer 1 

Vilka för- och nackdelar sett ur ett hållbart perspektiv finns med de 
olika bostadskoncepten? 
Med matrisen i tabell 5.1 förs en diskussion av bostadskonceptens för- och 

nackdelar. Trots bostädernas lilla BOA anser vi att BoKompakt är socialt 

hållbart eftersom det är ett utvecklingsprojekt där byggherren haft många 

diskussioner med målgruppen om bostädernas utformning för att se till att de 

boende ska trivas. Kring den ekonomiska aspekten anser vi också att 

BoKompakt har lyckats på grund av att de uppnått sitt mål att bygga både bra 

och kostnadseffektivt för att skapa fler bostäder åt studenter. På grund av detta 

kan hyrorna hållas låga vilket uppskattas av målgruppen. Vi anser också att 

BoKompakt har lyckats med den ekologiska aspekten trots att nyckeltalen blir 

sämre på grund av den lilla BOA. Anledningen till att de lyckats, anser vi, 

bland annat beror på att de tagit energianvändning i beaktning genom att 

installera solceller samt återvinner spillvattenvärme vilket gör bostäderna 

självförsörjande under vissa delar av året. 

 

Trots den mindre BOA anser vi att bostäderna i Tölö Trädgårdar är socialt 

hållbara eftersom de är yteffektiva och byggs för att skapa blandad 
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bebyggelse. Även ur ekonomisk samt ekologisk aspekt är de till viss del 

hållbara eftersom syftet och målet med konceptet BoKlok är att skapa 

prisvärda bostäder som många ska ha råd att bo i och som samtidigt är 

miljövänliga. Tack vare att deras produktion sker i fabrik kan den 

effektiviseras och standardiseras vilket bidrar till bra rutiner kring materialval 

och montering på plats. Dock måste den långa transporten från fabriken i 

Estland beaktas. För att bli ännu bättre kring de aspekterna hade solceller 

kunnat installeras för att reducera den köpta energin för de boende och på så 

sätt garantera att energin kommer från en förnybar energikälla. 

 

Vi anser att bostäderna i Pålsjöäng inte är fullt socialt hållbara eftersom 

kvaliteten på utförandet samt underhållsarbetet är bristfälligt. Pålsjöängs 

sociala fördel är dock att varje bostad är fullt möblerad samt har egen kokvrå, 

toalett och balkong, dessutom är de belägna på campusområde vilket 

uppskattas av de boende. Den lilla BOA ses inte som en nackdel eftersom det 

är ett tillfälligt boende. Ur ekonomisk och ekologisk aspekt anser vi att 

bostäderna i Pålsjöäng inte är hållbara. Dels på grund av att hyran är hög i 

förhållande till vad de boende får. Dels på grund av den dåliga kvaliteten i 

både utförande och material samt att reservdelar måste beställas och fraktas 

från Kina. Även det tillfälliga bygglovet är dåligt ur de båda aspekterna.  

I litteraturstudien framkommer att ledningsgruppen bör ha ett holistiskt 

perspektiv på byggprocessen för att skapa ett hållbart byggande. Hänsyn bör 

även tas till både för- och nackdelar under produktens hela livscykel, från 

vagga till grav. I projektet Pålsjöäng har vi funnit att en stor bidragande faktor 

till att hållbart byggande inte har uppfyllts är att det har varit en spretig 

projektgrupp och många olika andelsägare. I det projektet är det olika 

organisationer och företag som äger marken, arrenderar marken, är byggherre, 

blockhyr alla bostäder för att sedan hyra ut till de boende samt ytterligare ett 

företag som har ansvar för fastighetsskötseln. Ansvarsfördelningen är minst 

sagt oklar. Detta anser vi vara en stor bidragande orsak till att just hållbart 

byggande inte har uppfyllts. 

 

Förutom de för- och nackdelar vi identifierat med de olika bostadskoncepten 

har vi genom fallstudien upplevt och identifierat svårigheter med att hitta 

relevant dokumentation kring den information vi ansåg oss behöva. Ur 

intervjuerna, se bilaga 1-3, samt från bedömningarna, se bilaga 4, 9 & 14, 

framgår att det krävs specifik information om bostadskoncepten som har varit 

svårt att få fram. För att bedöma en byggnad på ett korrekt sätt utifrån 

Miljöbyggnad krävs specifik information om material, mätvärden och rutiner. 

Detta är dokumentation som vi har haft svårt att få tag på i efterhand, eller 

som helt enkelt inte finns dokumenterat någonstans. Avsaknaden av spårbara 

dokument innebär att transparensen, den nionde principen i ISO 15392:2008, 

för hållbart byggande inte uppfylls. Dokumenten visade sig vara ofullständiga 
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och de tilldelade interna dokumenten gav inte de svar som förväntades. 

Dessutom leder faktumet att dokument har saknats till att antaganden har varit 

en nödvändighet för att vi skulle kunna genomföra en betygsättning. För de 

indikatorer där BRONS utgör krav enligt BBR och som saknar tillräcklig 

dokumentation har vi antagit att BBR efterföljs. För de indikatorer som både 

haft bristfällig dokumentation och där BRONS inte utgör krav enligt BBR har 

vi antagit standardvärden för att kunna göra en betygsättning. På grund av 

detta har en stor del av indikatorerna bedömts få betyget BRONS. Jämförelsen 

mellan bostadskoncepten har därför grundats på en hel del antaganden och 

därför anses verktyget Miljöbyggnad vara ett bristfälligt verktyg i just detta 

avseende.  

 

Ytterligare en sak vi vill diskutera är byggherrens ansvar gentemot BBR. I 

analysen framkom att bostadskoncepten var delvis dåligt dokumenterade. I 

flera fall antogs att kravet för betyget BRONS efterföljdes, grunden till 

antagandet var att det motsvarar kravet enligt BBR och för att det är 

byggherrens ansvar att byggnaden uppfyller gällande lagkrav och föreskrifter. 

En fråga som har uppkommit under arbetets gång är hur och på vilket sätt det 

kontrolleras att byggherren följer lagkraven. Vi har svårt att se hur det 

kontrolleras att lagkraven efterföljs med tanke på att det har varit svårt att hitta 

dokumentation kring detta. Vi menar att en av orsakerna till att 

dokumentationen är bristfällig är att det inte har gjorts några ordentliga 

projektavslut och relationshandlingar. I flera av bostadskoncepten har det 

funnits detaljerade förfrågningsunderlag och kravspecifikationer, men däremot 

har relationshandlingar saknats. Det faktumet gör det svårt att kontrollera att 

byggherren har fått det som efterfrågades. Vi upplever att oklarheterna vad 

gäller uppfyllanden av BBR främst finns i bostadskonceptet Pålsjöäng. 

 

6.1.3 Frågeställning nummer 2 

Vilka lärdomar kan överföras i det kommande projektet Bo1? 
Av olika anledningar har det inte funnits någon ordentlig slutdokumentation 

eller projektavslut i de tre bostadskoncepten som utgjorde jämförelsen i 

fallstudien. Därför har det också varit svårt att kontrollera att byggherren följer 

BBR och lagkraven. Om en ledningsgrupp vill arbeta aktivt med hållbart 

byggande anser vi att ett holistiskt perspektiv och ett projektavslut krävs för 

att säkerställa att byggherren har fått vad som begärdes i 

förfrågningsunderlaget. Vår rekommendation till Henrysson & Thulin är 

därför att inte bara göra tydliga förfrågningsunderlag och en noggrann 

projektledningsplan, utan att också se till att detaljerade relationshandlingar 

fås samt att de gör ett projektavslut. Genom att Henrysson & Thulin gör upp 

en bra plan för hur de ska genomföra arbetet och föra dokumentation samt 

arbetar fram en mall för projektavslut kan de säkerställa att de ursprungliga 
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kraven uppfylls. Mallen för projektavslut kan innehålla en beskrivning för 

leverantören och entreprenören hur slutdokumentationen ska gå till. Det kan 

förslagsvis bestå av relationshandlingar, verktyg, intyg och standarder, 

exempelvis SundaHus, Säker Vatten eller en miljöcertifiering. SundaHus kan 

användas för att dokumentera alla ingående material, säkerställa goda 

materialval samt för att göra en livscykelbedömning. På detta sätt visar 

Henrysson & Thulin att de vet vad de gör och vad som byggs in i deras 

bostäder vilket skapar bra referenser och ökar deras konkurrenskraft. En annan 

fördel med ett noggrant förfrågningsunderlag och ett projektavslut är att 

avtalet mellan byggherre och entreprenör lättare kan kontrolleras i samband 

med slutbesiktningen. 

 

I litteraturstudien om bostadsbristen i Sverige med fokus på Skåne 

framkommer att det ofta är fel sorters bostäder tillgängliga och i många fall är 

det inte nyproducerade bostäder som efterfrågas. Boverket, Länsstyrelsen i 

Skåne samt Hyresgästföreningen region Skåne är alla överens om att det som 

efterfrågas är hyresrätter som gärna är tvåor och treor och som har en maximal 

månadshyra på 4000 - 4200 kr. Fallstudien har fokuserat på just hyresbostäder 

med olika målgrupper, produktionssätt och som är byggda med olika 

projektmål. Alla de tre bostadskoncepten har i projektstarten haft en tänkt 

målgrupp. BoKompakt riktar sig till studenter vid Lunds Universitet. Under 

projekteringen har de använt sig av en referensgrupp som har kommit med 

åsikter. Det har lett till att bostäderna innehåller precis vad en student 

förväntas behöva, varken mer eller mindre. Hyran är också anpassad efter 

studenternas behov, maximalt 2500 kr/person. Pålsjöäng riktar sig till 

internationella studenter och forskare vid Lunds Universitet. Bostäderna är 

utformade så att varje student eller forskare ska ha ett eget kök, badrum, 

sovrum och en egen balkong. Hyran ligger på 4500 kr/person. Tölö 

Trädgårdar riktar sig till en något bredare målgrupp, nämligen par, 

ensamstående föräldr           “lilla familjen”  B                          

blandat kvarter i ett område som både har närhet till naturen och som ligger på 

pendlingsavstånd till storstaden. Hyran för lägenheterna är inom intervallet 

7000 - 11000 kr/bostad. Alla de tre bostadskoncepten har jobbat mer eller 

mindre aktivt till sin målgrupp och vi anser att de har lyckats nå sina 

målgrupper väl. En rekommendation till Henrysson & Thulin är att 

konkretisera målgruppen för projektet Bo1 och därefter tydligt anpassa 

bostäderna efter efterfrågan, både vad gäller utformningen och hyran. 
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6.1.4 Frågeställning nummer 3 

Vilken produktionsmetod och vilket stommaterial rekommenderas för 
konceptet Bo1 för att bostäderna ska vara hållbara i enlighet med 
hållbart byggande? 
Gällande val av stommaterial är det svårt att säga vilket som är bäst ur hållbart 

perspektiv då det finns väldigt många aspekter att ta hänsyn till. Utifrån 

litteraturstudien samt fallstudien har vi fått uppfattningen att det i framtidens 

byggande måste finnas plats för alla material men att användningen bör 

optimeras, det vill säga, varje materialslag behövs på rätt plats. En träbyggnad 

klarar sig till exempel inte utan betong i grunden. Om vi tittar på de båda 

materialens påverkan ur ett livscykelperspektiv går det inte att undkomma att 

koldioxidutsläppen i samband med tillverkningen av cement är större än vad 

de befintliga betongbyggnaderna sedan tar upp igen, medan trä kan anses som 

koldioxidneutralt. Dessutom är trä förnyelsebart och genom hållbart skogsbruk 

fås ett långsiktigt hållbart byggmaterial. Trots att en betongkonstruktion kan 

återvinnas kommer de ursprungliga beståndsdelarna, sand och sten, från 

ändliga naturresurser. Flygaskans innehåll av tungmetaller bör också 

ifrågasättas. Dock är underhållsarbete och underhållskostnader för ett trähus 

större än för ett hus i sten vilket gör att förvaltningsprocessen kanske kräver 

mer energi för ett trähus än för ett hus i betong. Kontentan blir att om alla 

materialslag ständigt utvecklas med nya metoder och koncept kommer dessa 

få sin plats och skapa en bra och hållbar samhällsbyggnad enligt avsnitt 3.2.4.  

 

Vad vi kan se av de tre bostadskoncepten är att BoKompakt och Tölö 

Trädgårdar byggs med trä som stommaterial medan Pålsjöäng byggs av 

stålmoduler. Både AF Bostäder och BoKlok arbetar efter sina väl framtagna 

miljöpolicys och har en tydlig rutin för miljövänliga materialval. Hållbarhet är 

alltså något som de har i åtanke genom hela projekten. BoKompakt och Tölö 

Trädgårdar hör till gruppen småhus medan Pålsjöäng är ett större 

bostadskomplex med flera våningar. Genom att studera bostadskonceptens 

olika förhållningssätt till hållbart byggande anser vi det kan vara försvarbart 

att välja trä som stommaterial för småhus. På så sätt används rätt material på 

rätt plats vilket innebär att materialanvändningen optimeras. 

 

När det gäller byggmetod som kan hålla produktionskostnaderna nere för att 

skapa möjlighet till målet med låga hyror anser vi att prefabricerade 

volymelement är den mest effektiva metoden. På så sätt undviks 

uttorkningstider samt att monteringen kan ske effektivt vilket gör att 

klimatskalet fås vattentätt snabbt. Detta bidrar i sin tur till att byggtiden kan 

förkortas avsevärt och på så sätt minskas byggkostnaderna. Ur intervjun med 

BoKlok framkommer dessutom att det finns stora fördelar med att bygga 

moduler inomhus i fabrik, jämfört med att platsbygga. Det är bland annat 

enklare att göra produkttester samt att arbetet är mer ergonomiskt och 
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arbetsmiljön är bättre för arbetarna vid montering både i fabrik och på 

byggarbetsplats. BoKlok menar att deras standardiserade arbetssätt ger 

fördelar till både ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Anledningen till att 

BoKompakt byggdes med lösvirke var för att det inte var ekonomiskt 

försvarbart då det inte finns standardelement för de små volymer som 

BoKompakt byggdes med. 

 

6.2 Slutsats 

6.2.1 Frågeställning nummer 1 

Vilka för- och nackdelar sett ur ett hållbart perspektiv finns med de 
olika bostadskoncepten? 
Den största fördelen med två av projekten är att de har haft en tydlig rutin för 

arbete med miljö samt materialval i sina miljöpolicys. En annan stor fördel är 

att alla bostadskoncepten har haft en tydlig målgrupp och tydligt arbetat mot 

målgruppen vid utformningen av bostäderna. Den största gemensamma 

nackdelen med bostadskoncepten är brist på dokumentation, vilket innebär att 

jämförelsen är väldigt svår att genomföra. För ett av projekten har också den 

oklara ansvarsfördelningen inom ledningsgruppen varit en stor nackdel.  

 

6.2.2 Frågeställning nummer 2 

Vilka lärdomar kan överföras i det kommande projektet Bo1? 
En viktig lärdom är att en noggrann slutdokumentation och ett projektavslut är 

en nödvändighet för att säkerställa att de ursprungliga kraven för projektet 

uppfylls. En rekommendation är därför att Henrysson & Thulin uppför en 

projektledningsplan och en kravspecifikation som sedan följs av 

relationshandlingar och intyg från sakkunniga. En annan rekommendation som 

kan överföras till Bo1 är att Henrysson & Thulin bör konkretisera målgruppen 

för projektet och därefter tydligt anpassa bostäderna efter efterfrågan, både 

vad gäller utformningen och hyran. 

 

6.2.3 Frågeställning nummer 3 

Vilken produktionsmetod och vilket stommaterial rekommenderas för 
konceptet Bo1 för att bostäderna ska vara hållbara i enlighet med 
hållbart byggande? 
Genom att studera bostadskonceptens olika förhållningssätt till hållbart 

byggande dras slutsatsen att det kan vara försvarbart att välja trä som 

stommaterial för småhus. När det gäller byggmetod kan slutsatsen dras att 

prefabricerade volymelement är den mest effektiva metoden. I framtidens 

byggande måste det finnas plats för alla material men användningen bör 

optimeras. Kontentan blir att om alla materialslag ständigt utvecklas med nya 
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metoder och koncept kommer dessa få sin plats och skapa en bra och hållbar 

samhällsbyggnad. 

 

6.3 Framtida utvecklingsmöjligheter 

Som ett komplement till att studera bostadskoncepten utifrån Miljöbyggnads 

kriterier hade det varit intressant att se om en livscykelbedömning i form av 

exempelvis miljödatabasen SundaHus hade kunnat ge en fingervisning om 

goda materialval ur ett långsiktigt perspektiv. Det hade också varit intressant 

att ta reda på vilken produktionsmetod som gett minst klimatpåverkan, även 

det, sett ur ett långsiktigt perspektiv. 
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          BILAGA 1. Sid 1(6) 

 
 

8 Bilagor 

Bilaga 1  

BoKompakt intervju 2017-03-07 

Allmänna frågor om projektet 

1. Vad har syftet/målet varit med projektet? 
Syftet har bland annat varit att bygga en fullt fungerande studentbostad fast på mindre 
yta till en mindre kostnad. Projektet är utfört i utvecklingssyfte och med en frågeställning 
ifall det går att göra bra bostäder på 10 m2. Ekonomin kom i andra hand. Syftet/målet har 
också varit att utveckla en studentbostad som är mer resurseffektiv. 

 
2. Till vilken målgrupp riktar sig bostäderna? 

Studenter som bor där i ca 2 år och har en medelålder på 22 år.  
 

3. På vilket sätt har syftet/målet med projektet uppfyllts? 
Projektet har visat att det går att göra en attraktiv bostad på väsentligt mindre yta än vad 
som är gängse, men inte utan avsteg från tillgänglighetsregler. 

 
4. I broschyren om BoKompakt skriver ni att trä är bättre miljöval än betong. Vilka 

vetenskapliga bakgrunder baserar ni detta på? 
AF Bostäder har funnit mycket stöd för byggande i trä bland annat genom studien 
“Hållbarhetens villkor” skriven av Leif Gustavsson vid Linnéuniversitetet. Detta är en mer 
fördjupande studie om trä eller betong som materialval ur ett långsiktigt perspektiv. 
Träet inomhus är inte målat för att skapa en mer varm och behagligare känsla. 
Informanten kunde inte rabbla upp all tekniskt fakta kring detta men pekade på att trä 
anses vara bättre ur miljösynpunkt eftersom det finns en stor tillgång till trä i Sverige och 
för att det går åt mindre energi vid träproduktion än vid produktionen av betong. 
Dessutom pekade informanten på goda återvinningsmöjligheter.  

 
5. Vilken byggmetod är BoKompakt byggt med (prefabelement, lösvirke)? Varför valde ni 

just den metoden? Fanns det andra alternativ? 
Lösvirke på grund av att det är så små volymer och att standardelement för den aktuella 
skalan på bostäderna inte finns. Vad AF Bostäder kan se är det inte heller mycket 
billigare att prefabricera i dessa små mängder. 
Bostäderna är byggda med passivhusstandard på grund av kraven för eluppvärmda hus. 
Klassas dock inte som passivhus. Informanten lyfte fram att de flesta nyckeltal baseras 
på data per kvadratmeter, och i de fallen är BoKompakt usla, för att de har så få 
kvadratmeter. Därför är det svårt och oväsentligt att jämföra BoKompakt med andra 
projekt. 
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6. Gällande valet av byggmetod och sett ur ett ekonomiskt samt hållbart perspektiv. Anser 
ni att balansen mellan dessa uppnåddes eller prioriterade ni något av dem? Vad låg till 
grund för ert val av prioritering? 
Bokompakt är ett utvecklingsprojekt i liten skala, den ekonomiska hållbarheten uppnås 
inte förrän resultatet av utvecklingsprojektet tillämpas i större skala. Utformning och 
utförande har skett i nära samverkan med flera, bland annat de entreprenörer som 
genomförde bygget.  

 
7. Har ni tänkt något kring livscykelperspektiv för bostäderna? I så fall, i vilken utsträckning 

görs LCA:n. Görs den enligt standard eller i någon form av förenklad LCA? 
En av grundidéerna med Bokompakt är att mindre resurser skall tas i anspråk under 
boendetiden och byggnadernas hela livscykel. LCA har skett genom ett flertal val 
(material, lösningar, teknik, utformning etc) utifrån driftekonomi, investeringskostnad, 
möjligheter och risker för rationell förvaltning, kundnöjdhet med mera – men inte i form 
av matematiska kalkyler. 
Informanten lyfte även fram att litenheten av bostäderna gör att det blir mer 
resurseffektivt och därmed en bättre livscykelkostnad. 
Tankemässigt finns LCA alltid med i deras projektering. Dock görs inte alltid en regelrätt 
analys, men all bedömning görs utifrån en god erfarenhet. De vet vad som fungerar och 
vad som inte fungerar. De anser att LCA är krångligt och ofta baseras på många 
antaganden, och därmed inte blir särskilt tillförlitliga i slutändan ändå. 
 

8. Hur ser er miljöpolicy ut? 
Informanten hänvisar oss till deras hemsida där vi kan finna AF Bostäders miljöpolicy. 
Miljöpolicyn kommer dock snart att ändras till hållbarhetspolicy. I hållbarhetspolicy 
kommer hållbarhetsredovisning ingå. 
Hållbarhetsredovisa innebär att man ska hållbarhetsredovisa sina projekt. Än så länge 
har bara stora företag ett krav på sig att hållbarhetsredovisa sin verksamhet. Men AF 
Bostäder tror att det snart kommer gälla för alla företag. Därför har de helt frivilligt redan 
börjat göra det för 2017 och därför finns inget offentligt material än. 
 

9. Hur ser er policy ut angående materialval? 
Informanten hänvisar oss till deras hemsida där vi kan finna AF Bostäders policy kring 
materialval. Krav för projektering att alla material ska följa BASTA. 
Det finns även krav på energiprestandan men inga krav på att projektet behöver uppfylla 
någon specifik miljöcertifiering. Informanten menade att kunderna är intresserade av 
hållbara bostäder men kanske just inte en stämpel av miljöcertifiering. Informanten 
påpekade också att projekt som ska miljöcertifieras ofta suboptimerar för att uppfylla de 
specifika kraven, utan att se till helheten.  

 
10. Kan vi få tillgång till den tekniska beskrivningen? 

Informanten undrade vad vi menar med teknisk beskrivning och berättade istället att de 
kallar det rambeskrivningar. Dessa är alltså de dokument som utgör 
förfrågningsunderlaget vilket innebär att de inte är helt uppdaterade. Vi ska höra av oss 
igen om det är något specifikt vi behöver.  

 
11. När byggdes BoKompakt? Stämmer det att det var den 1 aug 2013 - 1 juni 2014? 

Informanten säger ungefär och tillägger att dispensen om tillgänglighetskraven kom 
2012. Bygget startar cirka augusti 2013 och slutbesiktning i september/oktober 2014. 
 

  



 
 
 

 
          BILAGA 1. Sid 3(6) 

 
 

12. Vad är kostnaden för projektet? Kr/m2,BTA. 
Denna kostnad är ej relevant på grund av att det är ett utvecklingsprojekt vilket gjort att 
de fått ta andra kostnader som normalt inte uppkommer. Det är också “fel” att tänka per 
kvadratmeter av den anledning att ju fler kvadratmeter som slås ut på bostaden desto 
bättre blir värdena. För BoKompakt kommer därför kostnaderna bli mycket större på 
grund av de små ytorna. 
 

13. Har vi tillåtelse att källhänvisa till de dokument som vi fått av dig som interna dokument? 
Årtal på dem? 
Ja, det har vi. 
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Frågorna nedan är mer detaljerade och kräver mer bakgrundsfakta. Svaren på de frågorna 
behöver vi för att kunna göra en jämförelse mellan BoKompakt och två andra liknande projekt 
utifrån Miljöbyggnads kriterier. Vi har full förståelse för om ni inte har svar på alla frågor, men 
vore väldigt tacksamma om ni kan svara på så många frågor som möjligt. 

Frågor kring BoKompakt 

1. Vilka fönster användes (produktnamn)? Vi skulle behöva veta det för att räkna ut 
solvärmelasten i det mest kritiska rummet.  
Den information som framkommer är att det är H-fönster, för mer information se bifogat 
material [internt dokument]. 

 
2. Vad för persienner används? (det står på fönsteruppställningen att det finns invändiga 

persienner på alla fönster/fönsterdörrar). Vi behöver g-värdet på solskyddet för att kunna 
räkna ut solvärmelasten. 
Det finns inga persienner. På grund av detta har det framkommit en del klagomål från de 
boende. De har uttryckt ett önskemål om att kunna få insynsskyddat, speciellt eftersom 
rummen är så små. Arkitekten har jobbat mycket med att få fönster åt minst två håll i 
varje bostad. 

 
3. Finns det förvaltnings- och energirutiner med avseende på energianvändningen? Kan vi 

i så fall få ta del av dem? 
De följer så klart upp sin energianvändning hela tiden. Indata kommer till en central vilket 
gör att de har koll på energianvändningen och kan se ifall några avvikelser uppstår. Det 
finns också en driftansvarig för detta. 
Energianvändningen kontrolleras dels av fakturan från elbolaget och dels av data direkt 
från elcentralen. Det skulle märkas väldigt tydligt om energiförbrukningen drog iväg. 

 
4. Från vilka källor kommer den externa energin ifrån? Kommer elen från förnyelsebara 

källor, t.ex. vind eller vatten? 
Den kommer från grön el och husen är byggda med passivhusstandard. Målet med 
värmesystemet/ventilationssystemet är ett “nollsummespel” mellan de olika 
värmekällorna (elradiatorerna och FTX-systemet) och frånluften. Egentligen hade det 
räckt med FTX-systemet och värmeåtervinningen från spillvattnet, men elradiatorer är 
installerade ur komfortsynpunkt. 

 
5. Finns det förvaltningsrutiner för kontroll av ljudmiljö? Kan vi i så fall få ta del av dem? 

Ljudmätning i samband med slutbesiktning. Men annars inget rutinmässigt. 
Vid varje in- och utflyttning görs en besiktning av AF Bostäder för att upptäcka 
eventuella synliga brister och andra synpunkter som uppkommer från de boende. 

 
6. Kan vi få tillgång till separat PM om radonmätning. Det står i georapport 130422, punkt 7 

att "radonmätning redovisas i separat PM..." 
Radonmätningen redovisas i den geotekniska undersökningen. Informanten tilldelade 
oss ett dokument [internt dokument]. Informanten poängterade att inga för höga värden 
har uppmätts. 
 

7. Kan vi få tillgång till ett OVK-protokoll? 
Informanten ska försöka få tag OVK-protokollet. Det är AF Bostäders driftavdelning som 
har hand om detta. Informanten påpekade att protokollen är en offentliga handlingar som 
vi säkert kan få tag på från kommunen. 
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8. Har ni några andra förvaltningsrutiner för kontroll av luftkvalitet, utöver OVK? Kan vi i så 
fall få ta del av dem? 
Inget annat än service och OVK. 

 
9. Anses spisfläkten forcerande? Kontrolleras kväveoxidhalten vid uteluftsintag? Har det 

utförts någon mätning av ventilationsflödet i alla bostäder? Kan vi i så fall få ta del av 
resultatet? 
Hela ventilationssystemet utgörs av spisfläkten. Det finns alltid ett grundflöde, men vid 
matlagning kan den forcera luften.  

 
10. Finns det någon dokumenterad kontroll av fuktsäkerhet under projektering, produktion 

och/eller förvaltning? Kan vi i så fall få ta del av denna? 
Säker vatten används under projektering. Krav på fuktsakkunnig som ansvarar för 
fuktsäkerheten under projekteringen. Även en fuktansvarig finns under produktionen. 
Dokumentation finns på USB-minne som vi blivit tilldelade.  

 
11. Hur har ni tänkt kring de kritiska konstruktionerna: terassbjälklag och våtrum?  

Balkongerna är vanliga trädäck och informanten menar därför att de inte är någon kritisk 
konstruktion. Toaletten är dock jätteliten vilket medfört att dörren fått stryk på grund av 
det direkta vatten den utsätts för. Dessa ska bytas ut efterhand. 

 
12. Finns det förvaltningsrutiner för kontroll av förekomst av fukt- eller vattenskador? Kan vi i 

så fall få ta del av dem? 
Det ingår i det allmänna arbetet och vanliga rutin att underhålla bostäderna. De har 
rutiner för tillsyn i gemensamma ytor. Kopplingen mellan hyresgästerna och hyresvärden 
går via en bovärd. Enligt informanten fungerar detta samarbete bra och det är ett bra 
sätt att förmedla frågor och svar på vad gäller skötseln av byggnaderna. 

 
13. Har någon form av mätning gjorts på termiskt inneklimat vintertid respektive sommartid 

(PPD)? Finns uppgifter om lufthastigheter, orsakat av kallras vintertid, i vistelsezonen? 
Kan vi i så fall få ta del av uppgifterna? 
Informanten påpekar att detta är något som förutsätts fungera, eftersom det ingår i 
arbetet för den som dimensionerar systemen under projekteringen.  

 
14. Finns förvaltningsrutiner för kontroll av termiskt klimat vintertid respektive sommartid och 

kontroll vad gäller sommarkomfort? Kan vi i så fall få ta del av dem? 
Informanten påpekar att detta är något som förutsätts fungera, eftersom det ingår i 
arbetet för den som dimensionerar systemen under projekteringen.  

 
15. Har någon bedömning gjorts kring dagsljusinsläpp? Kan vi i så fall få ta del av den? 

Informanten påpekar att detta är något som förutsätts fungera, eftersom det ingår i 
arbetet för arkitekten att följa de krav som finns i BBR. Arkitektens egenkontroll. 

 
16. Finns förvaltningsrutiner för kontroll av legionella? Vilka rutiner finns i så fall? Kan vi få 

tillgång till "intyg varmvattentemperatur" som VVSK ansvarar för enligt kontrollplanen? 
AF Bostäder kan inte mäta på tappstället utan endast på centraler. Ett automatiskt 
styrsystemet mäter och skickar larm till driftansvarig ifall temperaturerna är för låga eller 
för höga. Informanten bifogar dokument som bekräftar detta. 
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17. Hur ser förekomsten av farliga ämnena ut i era bostäder? Har ni någon policy för era val 
av material? Finns det radioaktiva isotoper? Har några förvaltningsrutiner för kontroll av 
farliga ämnen? Kan vi i så fall få tillgång till den? 
Det finns inga mätningar gjorde men informanten är ganska säker på att det inte 
förekommer farliga ämnen. Det finns till exempel ingen blåbetong eller några höga halter 
av radon. 
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Bilaga 2  

Tölö Trädgårdar intervju 2017-04-13 

Allmänna frågor om projektet 

1. Vad har syftet/målet varit med projektet? 
Totalentreprenör är Boklok Housing AB som är en del av BoKloks koncern. BoKlok och 
Skanska Nya Hem är två olika ”enheter” i Skanska. BoKlok ägs till 50 % av vardera 
Skanska och IKEA. 
När Skanska Nya Hem köpte tomten från kommunen hade kommunen som krav att det 
skulle byggas både bostadsrätter och hyresrätter på området. BoKlok fick i uppdrag att 
uppföra hyresrätter på området. Informanten lyfter upp att BoKlok praktiskt kan bygga så 
pass billigt att de kan ha billiga hyror vilket inte andra entreprenörer kan. 
Syftet med projektet har varit att komplettera området med hyresrätter som byggs 
gårdsvis och som infill. Självklart har ekonomin stått i fokus och prioriterats under hela 
projektet.  
 

2. Till vilken målgrupp riktar sig bostäderna? 
Eftersom det är små och yteffektiva lägenheter med två till fyra rum riktar de sig mest till 
par, ensamstående med barn eller den “lilla familjen”. 
 

3. På vilket sätt har syftet/målet med projektet uppfyllts? 
Målet har uppnåtts eftersom Skanska har fått marken vilket också var planen. Där fanns 
också en intressent (Stena Fastigheter) av bostäderna som även köpt upp dem och som 
nu förvaltar dem. BoKlok har en policy som gäller för alla deras hyresrätter, nämligen att 
hyran aldrig får överstiga 1650 kr/m2 och år. Denna policy är till för att hyresvärden, i 
detta fall Stena Fastigheter, inte ska kunna ta ut för stor hyra av de boende. 
 

4. Hur har ni tänkt och resonerat kring valet av de tekniska lösningarna för vatten, energi, 
uppvärmning, ventilation? 
Detta kan informanten inte svara på då BoKlok har en projekteringsgrupp i Malmö som 
arbetar med projektering samt förbättring av deras tre olika bostadstyper, vilket innebär 
att BoKlok i Göteborg inte involverar sig så mycket gällande utformning. Vad gäller 
uppvärmning så är det redan framdraget fjärrvärme från Statkraft och där Fortum är 
energileverantör. Informanten berättar att just denna bostadstyp är uppbyggd med FTX-
system. 
 

5. Vilken byggmetod är BoKlok byggt med (prefabelement, lösvirke)? Varför valde ni just 
den metoden? Fanns det andra alternativ? 
Konceptet med BoKlok innebär att alla bostäder byggs med prefabricerade 
volymelement i trä. Dessa byggs inomhus i deras fabrik i Estland. Tidigare byggdes 
planelement men inte längre. Varje lägenhet är uppdelad i två volymelement. I dessa 
finns redan inredning monterat. När volymelementen är på plats kvarstår bland annat 
målning, montering av fasadmaterial och takpannor. 

  



 

 

 

BILAGA 2. Sid 2(6) 

 

 

6. Gällande valet av byggmetod och sett ur ett ekonomiskt samt hållbart perspektiv. Anser 
ni att balansen mellan dessa uppnåddes eller prioriterade ni något av dem? Vad låg till 
grund för ert val av prioritering? 
Det största fokuset har legat på ekonomin. Men båda perspektiven tas ändå i beaktning 
även om det inte är fokus på just hållbarheten. Alla schakt där ledningar dras nås genom 
en lucka i ytterväggen. Detta underlättar när saker och ting måste bytas ut och vid 
eventuellt stambyte. 
Informanten menar att de kan lyckas både med ekonomin och med den hållbara 
aspekten tack vare att de arbetar på ett standardiserat sätt. Genom att BoKlok har tagit 
fram tre väl genomarbetade bostadstyper har de arbetat fram en god rutin vad gäller 
materialval och materialinnehåll. Därför kan de säkerställa att inga farliga ämnen byggs 
in. Genom att arbeta på ett standardiserat sätt sparas också mycket tid och pengar, 
jämfört med att arbeta projektspecifikt, menar informanten. Informanten lyfter även fram 
att det finns stora fördelar med att bygga moduler inomhus i fabrik. Det är bland annat 
enklare att göra produkttester samt att arbetet är mer ergonomiskt och arbetsmiljön är 
bättre för arbetarna. 
 

7. Har ni tänkt något kring livscykelperspektiv för bostäderna? I så fall, i vilken utsträckning 
görs LCA:n. Görs den enligt standard eller i någon form av förenklad LCA? 
De gör inte projektspecifik LCA. Informanten hänvisar till Skanskas Gröna Karta. Den 
visar hur Skanska värderar hus utifrån olika områden, till exempel energi. Normalt i 
hyresprojekten görs ingen noggrannare bedömning eftersom dessa projekt måste bli så 
kostnadseffektiva som möjligt för att ge större avkastning. 
 

8. Hur ser er miljöpolicy ut? 
Miljöpolicy finns och som VD:n skrivit under. Informanten skickar denna miljöpolicy till 
oss. 
 

9. Hur ser er policy ut angående materialval? 
Rutiner finns angående materialval enligt Skanskamodellen. Informanten skickar dessa 
till oss. 
Köparen av bostäderna kan inte frångå BoKloks standardval och koncept för mycket 
eftersom det inte skulle vara ekonomiskt hållbart för BoKlok. 
 

10. Kan vi få tillgång till den tekniska beskrivningen? 
De har ingen projektspecifik teknisk beskrivning. Däremot finns ritningar och detaljer 
som projektör, inköpare och leverantör har jobbat fram. 

 

11. Under vilken tidsperiod byggdes bostäderna? 
Byggperiod etapp 1:   
  Mark påbörjas augusti 2015 
  Hus levereras februari 2016 
  Inflyttning sker juni 2016 
Byggperiod etapp 2:   
  Mark påbörjas augusti 2016 
  Hus levereras februari 2017 
  Inflyttning sker juni 2017 
Själva huset monteras under en dag och blir då även vattentätt. Kassetter finns för tak 
där pappen redan ligger på. 
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12. Vad är kostnaden för projektet? Kr/m2, BTA. 
Totalkostnad 15 400 kr/m2 BTA. 
Byggkostnader 13 600 kr/m2 BTA, det vill säga, utan fastighetsköp. 
 

13. Har vi tillåtelse att källhänvisa till de dokument som vi fått av er som interna dokument? 
Årtal på dem? 
Ja. 
 

14. Kan vi få använda bilderna från PM:et? 
Ja. Informanten skickar också fler bilder. 
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Frågorna nedan är mer detaljerade och kräver mer bakgrundsfakta. Svaren på de frågorna 
behöver vi för att kunna göra en jämförelse mellan BoKlok och två andra liknande projekt utifrån 
Miljöbyggnads kriterier. Vi har full förståelse för om ni inte har svar på alla frågor, men vore 
väldigt tacksamma om ni kan svara på så många frågor som möjligt. 

Frågor kring Tölö Trädgårdar 

1. Ur energiberäkningen kan energibehovet för uppvärmning utläsas. Vi antar att det värdet 
innehåller förluster från transmission, luftläckage och ventilation. Har vi tolkat 
"energibehovet för uppvärmning" rätt? (se tabell C sida 8 i energiberäkningen) 
Informanten kunde inte svara på det till 100 %. Enligt informanten tar 
samarbetspartnerna, som gör energiberäkningar, hänsyn till hur husen ser ut och skulle 
vilja svara ja. Informanten ser inte hur man inte skulle kunna göra en beräkning utan att 
ta hänsyn till energiförlusterna. Mätningar görs på moduler i fabrik, mätningar görs inte 
på varje modul och inte heller någon projektspecifik mätning görs. 
 

2. Finns det några persienner/rullgardiner eller annat solskydd vid fönsterna? Vad är i så 
fall g-värdet för dessa? 
Inga persienner eller rullgardiner. Detta ingår inte i deras leverans utan de boende får 
ordna själva. 
 

3. Skulle vi kunna få tillgång till fönsteruppställningen? 
Informanten har tyvärr ingen, men ska försöka få tag i den och återkommer i så fall till 
oss med svar på denna och nästa fråga. 
 

4. Om det inte framgår av fönsteruppställningen behöver vi ha reda på exakt vilka fönster 
som används. Är det Elitfönster och är det uppgraderat till prestanda EXTREME? 
http://www.elitfonster.se/fonster-altandorrar/original-alu/vridfonster/. Vilket G-värde har 
fönsterna, 45% eller 48%? (se produktblad sida 1). Hur stor andel av fönsterarean är 
glas? Är alla fönster öppningsbara? Vilken är bröstningshöjden? 
Se svar fråga 3. 
 

5. Finns det förvaltnings- och energirutiner för kontroll av energibehovet? 
BoKlok har inget förvaltningsskede eftersom bostäderna är sålda till Stena Fastigheter. 
De levererar inte heller några rutiner för förvaltning men skickar med 
skötselinstruktioner, till exempel hur ofta filtret i brunnen ska rensas.  
I detta projekt har mätare av märket “Eco Guard” installerats i varje lägenhet. Dessa 
mätare sänder digital information om uppgifter angående elförbrukning samt kall- och 
varmvattenförbrukning. Detta var önskemål från Stena Fastigheter. 
 

 
6. Var kommer energin ifrån? Finns det någon policy vad gäller användning av 

förnyelsebar energikälla? Vilket uppvärmningssystem är valt, det står att det är antingen 
fjärrvärme, gas eller bergvärme (el)? Vet du vilket som är valt? Om gas, är det då biogas 
eller naturgas? Om fjärrvärme, vet du vilket ursprung energin har?  
Statkraft förser hela området med fjärrvärmekraft. BoKlok får rätta sig efter vad som 
erbjuds och vad som finns på området. 
 

  

http://www.elitfonster.se/fonster-altandorrar/original-alu/vridfonster/
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7. Hur garanterar ni en god ljudmiljö i bostäderna? Har ni några rutiner vad gäller 
förvaltning för kontroll av ljudkvalitet? Har ni arbetat något med ljudstandarden, 
SS25267? 
Kontroll har genomförts och det finns intyg från ljudmätning inom lägenheterna. Utanför 
lägenheterna kan det dock behöva göras mätningar. Informanten skickar med 
dokument. 
 

8. Det står i energiberäkningen sida 9 att radonmätning ska göras efter inflyttning. Kan vi få 
tillgång till resultatet av radonmätningen? Finns det några förvaltningsrutiner för kontroll 
av radonhalt? 
Mätningar görs via kontrollansvarig. Korttidsmätning gjordes men de har inte gjort någon 
uppföljning. Anledningen till att korttidsmätning gjordes var för att få slutbesked. 
Korttidsmätningen för Tölö Trädgårdar gjordes i maj 2016 eftersom det var då 
bostäderna för etapp 1 stod klara. Ingen förvaltningsrutin finns. Informanten anser att det 
inte heller behövs eftersom det inte fanns radon vid mätningstillfället och därför kommer 
det troligen inte heller uppkomma. 
 

9. Kan vi få tillgång till OVK-protokollet som gjordes efter inflyttning? 
Informanten skickar med intyg. 
 

10. I energiberäkningen finns uppgifter om installationsteknik, men vilken lägenhetstyp är 
vald, 1-6? Stämmer det att det är styrd från- och tilluftsventilation med återvinning 
(FTX)? Vilket är uteluftsflödet? Är det detsamma som "omsättning frånluft"?  
Informanten förklarar att de sex olika lägenhetstyperna syftar till de sex bostäderna i 
varje vinkelhus. Lägenheterna är olika stora och behöver därför olika omsättning på 
luften. 
 

11. Finns det förvaltningsrutiner för kontroll av luftkvaliteten? SABO Fastighetsägarna och 
HSB tillhandahåller mallar och förlagor för förvaltningsrutiner för egenkontroll.  
Informanten hoppas att Stena Fastigheter följer BoKloks driftsinstruktioner vilka är att 
från- och tilluft måste matcha. Detta innebär att frånluft från toalett och kök måste vara 
lika stor som tilluften. 

 

12. Har det gjorts mätningar vad gäller kvävedioxidhalten vid uteluftsintag, vad visade den 
mätningen i så fall? 
Detta är inget som informanten känner igen vilket kan bero på att de bygger lantligt. 
Informanten tror att sådana mätningar endast behövs om man bygger inne i staden.  
 

13. Har det genomförts någon fuktbesiktning? Finns det förvaltningsrutiner för kontroll av 
förekomst av fukt- eller vattenskador? Finns det någon dokumentation för väl utförda 
våtrum? 
De har ett dokument som säger hur de ska handla under produktionstiden för att 
säkerställa fuktkrav under denna fas. Det finns intyg som visar att arbetet är korrekt 
utfört. Informanten skickar dessa dokument till oss. 
Intyg för våtrum finns också men dessa digitala dokument är så stora att det inte kan 
skickas per mail. I fabriken har det gjorts egenkontroller som visar att standarden har 
följts. 
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14. Har någon form av mätning gjorts på termiskt inneklimat vinter (PPD)? Kallras i 
vistelsezonen? 
Ingen mätning har gjorts. Radiatorerna är inställda på 22 grader celsius. Det finns inte 
heller några rutiner för kontroll av det termiska inneklimatet men BoKlok skickar 
driftsinstruktioner till Stena Fastigheter om hur produkterna ska justeras och underhållas. 
De boende kan inte reglera radiatorerna själv. Systemen är förinställda. 
 

15. Finns förvaltningsrutiner för kontroll av termiskt klimat inomhus på vintern och på 
sommaren? 
Informanten hänvisar till Stena Fastigheter. 

 
16. Finns förvaltningsrutiner för kontroll av legionella? Kan vi få tillgång till intyg av 

varmvattentemperaturen? Vi behöver temperaturen i cirkulationskretsen, stillastående 
tappvarmvatten, tappkallvattensystemet. 
Informanten skickar dokument med VS-rutiner till oss. 
BoKlok är inte certifierade enligt Säker Vatten. Detta beror på att de bygger sina moduler 
på ett sådant sätt att vissa rör hamnar på ställen där dessa inte är så lättåtkomliga som 
Säker Vatten kräver. 
Gällande legionella finns ingen risk enligt informanten. Även kontroll av vattnet in från 
servicen kontrolleras mot jordbakterier. 
 

17. Har det gjorts någon inventering och kontroll av farliga ämnen i byggnaden? Finns det 
någon förvaltningsrutin för kontroll av farliga ämnen? Finns det radioaktiva isotoper? 
Farliga ämnen tillförs aldrig på arbetsplats. Inte heller några farliga fogar eller 
tätningsmaterial används enligt informanten. 
De våtrumstätskikt som finns är projekterade och framtagna väldigt noggrant av BoKloks 
projekteringsgrupp. Våtrumstätskikten byggs också på ett fuktsäkert sätt vilket 
informanten menar beror på att BoKlok bygger sina moduler inomhus. 
Informanten påpekar också att BoKlok aldrig bygger några hus under marken, vilket 
innebär att de inte heller behöver använda sig av farliga tätningsmedel. 

 
18. Har det gjorts någon energideklaration? Kan vi få tillgång till den? 

Denna görs ett år efter inflytt och kommer sättas igång under hösten. Därför finns det 
ingen energideklaration för dessa bostäder just nu. 



 

 

 

BILAGA 3. Sid 1(5) 

Bilaga 3 

Pålsjöäng intervju 2017-04-07 

Allmänna frågor om projektet 

1. Vad har syftet/målet varit med projektet? 
Dåvarande rektor på Lunds Universitet hade som mål att LU Bostäder skulle öka antalet 
studentbostäder från ca 1500 till 2000 under åren 2013 - 2017. Syftet med Pålsjöäng var 
därför att snabbt bygga enkla och billiga bostäder för studenter. Detta var ett led i att 
framförallt minska bostadsbristen för internationella studenter. 
 

2. Till vilken målgrupp riktar sig bostäderna? 
LU:s ledning såg det som ett allmänt tillskott av bostäder till studenter vid Lunds 
Universitet men i praktiken, då LU Bostäder hyr ut till internationella studenter, kom 
dessa att bli målgruppen. Sedan är ju alla studentbostäder som byggs ett sorts allmänt 
tillskott oavsett grupp av studenter det riktar sig till. 
 

3. På vilket sätt har syftet/målet med projektet uppfyllts? 
Det har uppfyllts så till vida att bostäderna nu hyrs ut till internationella studenter genom 
LU Bostäder. 

 
4. Hur har ni tänkt och resonerat kring valet av de tekniska lösningarna för vatten, energi, 

uppvärmning, ventilation? 
Ingen av informanterna var inblandade i projektet på den nivån vid den tidpunkten. LU 
Bostäder är inte byggherre, de blockhyr hela Pålsjöäng av Prime Living. LU Bostäder 
har därför inte haft något att säga till om vad gäller de tekniska lösningarna. Däremot 
uppförde de ett förfrågningsunderlag, ”Krav på entreprenaden” [internt dokument], vid 
den offentliga upphandlingen.  

 
5. Varför valde ni just den här byggmetoden med moduler? Fanns det andra alternativ? 

Man tittade på flera olika typer av moduler innan man bestämde sig för att gå vidare med 
Prime Living. Eftersom fastigheten är ett arrende med tillfälligt bygglov undersöktes 
aldrig andra typer av byggmetoder. Det var hela tiden känt att byggnaderna var tvungna 
att monteras ned igen. Marken som Pålsjöäng är byggt på ägs av Akademiska Hus. Ett 
arrendeavtal upprättades som gav fastighetsägaren Prime Living rätt att bebygga 
marken med ett tillfälligt bygglov om 2 x 5 år. 

 
6. Gällande valet av byggmetod och sett ur ett ekonomiskt samt hållbart perspektiv. Anser 

ni att balansen mellan dessa uppnåddes eller prioriterade ni något av dem? Vad låg till 
grund för ert val av prioritering? 
Se ovan. Arrendet och tillfälligt bygglov utgjorde förutsättningarna för vad som var möjligt 
att uppföra på marken. 

 
7. Har ni tänkt något kring livscykelperspektiv för bostäderna? I så fall, i vilken utsträckning 

görs LCA:n - görs den enligt standard eller i någon form av förenklad LCA? 
Svaret som framkom på intervju var: “Livscykeln är tio år. LCA?”, vilket inte leder oss 
någonvart. 
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8. Hur ser er miljöpolicy ut? 
Informanterna vet ej i vilken utsträckning dåvarande ledning utgick från någon miljöpolicy 
för detta projekt. Den enda policy som finns är LU:s policy, men den innehåller ingen 
specifik information om bostäder.  

 
9. Hur ser er policy ut angående materialval? 

Eftersom LU Bostäder inte äger fastigheterna så vill de ha funktionen. De kollar mer på 
om bostäderna är lämpliga, till exempel gällande brandskydd, ventilation uppvärmning. 
LU Bostäder har inte möjlighet att från början påverka utformningen. De kommer in först 
när byggnaden är färdig och får därför acceptera byggnaderna som de är utformade. 
LU Bostäder äger inte heller bostäder utan hyr av andra fastighetsägare. De lyder under 
lagen om offentlig upphandling. Vid upphandling kan de specificera miljökrav men om 
det går in i blockavtal för bostäder som redan är byggda kan de inte det. 

 
10. Kan vi få tillgång till den tekniska beskrivningen? 

Informanterna hittar ingen teknisk beskrivning men vi fick ett internt dokument som heter 
“Krav på entreprenaden” och finns som bilaga 1 i avtalet. 

 
11. Under vilken tidsperiod byggdes Pålsjöäng? 

Pålsjöäng byggdes mellan år 2011-2013 (oklart exakt byggstart). 
 

12. Vad är kostnaden för projektet? Kr/m2,BTA. 
De vet de först den dagen de plockar ned bostäderna.  

 
13. Har vi tillåtelse att källhänvisa till de dokument som vi fått av er som interna dokument? 

Årtal på dem? 
Ja. Diarie kan sökas på ämne. Ämnesord: Studentkåren 4. Det hette så innan Pålsjöäng. 
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Frågorna nedan är mer detaljerade och kräver mer bakgrundsfakta. Svaren på de frågorna 
behöver vi för att kunna göra en jämförelse mellan Pålsjöäng och två andra liknande projekt 
utifrån Miljöbyggnads kriterier. Vi har full förståelse för om ni inte har svar på alla frågor, men 
vore väldigt tacksamma om ni kan svara på så många frågor som möjligt.  

Frågor kring Pålsjöäng 

Eftersom LU Bostäder endast blockhyr Pålsjöäng från fastighetsägaren Prime Living har de inte 
tillgång till de dokument som krävs för frågorna nedan. Detta innebär att de flesta av frågorna 
nedan inte kunnat besvaras. 

1. Skulle vi kunna få tillgång till bygghandlingarna? Vi behöver bland annat 
a. Fönsteruppställningen för att få reda på bröstningshöjden och eventuella 

solskydd och om de är öppningsbara 
b. Sektion genom yttervägg 
c. Mötet mellan fönster och yttervägg 

Allt är tillverkat i Kina och fraktat till Sverige med båt.  
 

2. Finns det förvaltnings- och energirutiner vad gäller energianvändningen? 
Nej. Vissa delar av byggnaderna är väldigt varma, samtidigt som andra delar är väldigt 
kalla. 

 
3. Var kommer energin ifrån? Kommer det från någon förnybar källa? Exempelvis vind, 

vatten, sol, biobränsle eller bränsle med organiskt ursprung? 
Oklart ursprung. Billigast möjliga. LU Bostäder kommer dock föra dialog med sina 
fastighetsägare att gå över till grön el. 
 

4. Uppfylls den svenska ljudstandarden, SS 25267? Vilken ljudklass klassas Pålsjöäng? 
Har det skett någon ljudkontroll? 
Det har inte skett någon kontroll av ljudet. Det har heller inte inkommit så många 
klagomål vad gäller akustik. 

 
5. Skulle vi kunna få tillgång till den geotekniska undersökningen som har genomförts 

enligt kontrollplanen? 
 

6. Finns det en godkänd ventilationskontroll som vi skulle kunna få ta del av?  
 

7. Vad har ni för förvaltningsrutiner för kontroll av luftkvaliteten? Har det gjorts någon 
mätning vad gäller årsmedelvärde av kvävedioxidhalten vid uteluftsintag? 

 
8. Finns det någon dokumenterad kontroll av fuktsäkerhet under projektering, produktion 

och/eller förvaltning? Hur har ni tänkt kring de kritiska konstruktionerna: Terassbjälklag 
och våtrum?  

 
9. Finns det förvaltningsrutiner för kontroll av förekomst av fukt- eller vattenskador? 

Fuktskador tas om hand när de uppstår. Arbetet är därför mer reaktivt än proaktivt. 
Ansvaret ligger med hos fastighetsägaren. Förvaltarna byts dock ut på löpande band. 

 
10. Har någon form av mätning gjorts på termiskt inneklimat vinter (PPD)? Finns det någon 

mätning utförd vad gäller kallras i vistelsezonen?  
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11. Finns förvaltningsrutiner för kontroll av vinter- & sommarkomfort? 
Problemen med att folk frös på vintern löstes med att skruva upp värmen i hela huset. 
Detta gjorde så att vissa fick för hög temperatur medan andra fick lagom temperatur i 
sina bostäder. 

 
12. Vilken temperatur håller vattnet i tappvarmvattensystemet? Vad är temperaturen på det 

stillastående vattnet? Finns förvaltningsrutiner för kontroll av legionella? Är ledningarna 
isolerade om både kall- och varmvatten finns i samma rörschakt? 

 
13. Förekommer något av de farliga ämnena (asbest, PCB, ftalater i ytskikt, PAH, kadmium, 

bly, kvicksilver, koppar, mässing, CFC, HCFC, halogener) i era bostäder? Har ni någon 
policy för era val av material? Finns det radioaktiva isotoper?  

 
14. Finns det några förvaltningsrutiner för kontroll av farliga ämnen? 
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Övriga anteckningar från intervjun 

Dåvarande rektor för Lunds Universitet hade som mål att LU Bostäder skulle öka antalet 
studentbostäder från ca 1500 till 2000 under åren 2013 - 2017. Möjligheten för tillfälliga 
bostäder uppstod på Studentkåren 4 eftersom Akademiska Hus inte vill sälja fastigheten på 
grund av framtida planer. Det brann i knutarna för att nå målet. Därför blev Pålsjöäng en 
panikåtgärd för att snabbt lösa bostadsbristen. På grund av bristande kunskap i ledning och 
organisation blev resultatet av projektet inte så bra och LU Bostäder är missnöjda med projektet 
gällande punkterna nedan: 
 

● Förvaltnings- och underhållsmässigt. Exempelvis långa leveranstider av reservdelar från 
Kina då svensk standard inte passar i modulerna. 

● Feldimensionerade rör och ledningar. 
● Ur hållbarhetssynpunkt. 
● Beslutet om bostäderna. 
● Hyrestagare som är missnöjda. 
● Bristande kontroll och dokumentation om kravet på entreprenören verkligen har uppfyllts 

eller ej. 
 
Läget är dock till fördel och totalt byggdes 2000 bostäder. Fastighetsägaren Akademiska Hus 
arrenderar ut marken till byggherren Prime Living som i sin tur blockuthyr Pålsjöäng till LU 
Bostäder. LU Bostäder hyr i sin tur ut bostäderna till internationella utbytesstudenter och 
forskare. Bostäderna är byggda med tillfälligt bygglov på 5 + 5 år. Byggherren ansvarar för att 
återställa marken innan bygglovet upphör. 
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Bilaga 4
BBR20

Indikator BRONS SILVER GULD Källa
≤ 70*Fgeo ≤ 45*Fgeo ≤ 30*Fgeo (Swedic Energi 

2014)
Motivering För beräkning se bilaga 5. 70*0,9=63 45*0,9=40,5 30*0,9=27
Betyg SILVER

≤ 38 W/m2,Arum ≤ 29 W/m2,Arum ≤ 18 W/m2,Arum (Swedic Energi 
2014 & Rollodin 
2017)

Motivering För beräkning se bilaga 6. Inga 
rullgardiner/persienner/solavskärmning ingår i 
bostäderna utan det får de boende ordna själva. 
Denna indikator är inte något som BBR ställer 
något krav kring vilket gör att vi inte kan anta 
BRONS heller. Om insynskyddande gardiner 
installeras (25% ljusgenomsläpplighet), så blir 
betyget GULD istället.

Betyg INGET BETYG --> GULD
≤ Energiklass E Förvaltningsrutiner för kontroll 
av energianvändning.

≤ Energiklass D Förvaltningsrutiner för kontroll 
av energianvändning. Energirutiner

≤ Energiklass C Förvaltningsrutiner för kontroll 
av energianvändning. Energirutiner

(BoKompakt 2017 
& Swedic Energi 
2014)

Motivering Krav enligt BBR20 är 55 kWh/m^2Atemp,år. 
Beräknat värde är 44 kWh/m^2Atemp, år. Detta är 
80 % av BBR. Vilket motsvarar energiklass C och 
därmed GULD. I intervjun framkom det att det 
finns goda förvaltningsrutiner för kontroll av 
energianvädningen.

Betyg GULD
> 50 % av den använda energin är förnybar 
Ursprungsgaranterad el och värme accepteras.

> 75 % av den använda energin är förnybar 
varav > 10 % är förnybar flödande 
ALTERNATIVT > 80 % av den använda 
energin är förnybar. Miljömärkt el och Miljö- 
märkt värme accepteras.

> 80 % av den använda energi är förnybar 
varav > 20 % är förnybar flödande 
ALTERNATIVT > 90 % av den använda 
energin är förnybar. Miljömärkt el och 
Miljömärkt värme tillgänglig i erforderlig mängd 
per månad accepteras.

(BoKompakt 2017 
& Swedic Energi 
2014)

Motivering Totala energianvändning är 78 kWh/m^2, år varav 
51,86 kWh/m^2, år är från solceller och 
spillvärme. Resterande är inköpt grön el vilket 
innebär att 100 % av energin är förnybar.

Betyg GULD
Enligt 
ljudstandard

De fem bedömda ljudparametrarna uppfyller 
krav specificerade i BBR. Förvaltningsrutiner 
för kontroll av ljudmiljö.

Minst tre av de fem bedömda ljudpara- 
metrarna ska upp- fylla ljudklass B eller högre i 
SS 25267. Övriga ljudparamet- rar uppfyller 
minst krav i BBR. Förvaltningsrutiner för 
kontroll av ljud- kvalitet.

Minst ljudklass B på alla de fem bedömda 
ljudparametrarna i SS 25267. Godkänt 
enkätresultat ELLER mätning. 
Förvaltningsrutiner för kontroll av ljudkvalitet

(BoKompakt 2017 
& Tyréns AB 2013)

Miljöbyggnad BoKompakt

1. 
Värmeeffektbehov

2. Solvärmelast

3. 
Energianvändning

4. Andel förnybar 
energi

5. Ljudmiljö



BILAGA 4. Sid 2 av (4)

Lyssningstest Med stängda fönster hörs trafikljud svagt även 
när det är andra ljud i rummet. När det är tyst i 
rummet hörs trafikljud men man behöver inte 
höja rösten vid normalt samtal (stängda 
fönster). När det är tyst i rummet hörs 
installationsljud tydligt om man lyssnar efter 
det. I lokaler märks när ventilationen stängs av 
på kvällen.

Med stängda fönster hörs trafikljud enbart när 
det i övrigt är tyst i rummet. När det är tyst i 
rummet hörs installationsljud mycket svagt om 
man lyssnar efter det. Svagt ljud hörs vid 
normal samtalston från an- gränsande rum 
men innehållet i samtalet går inte att uppfatta. 
Svagt ljud hörs ovanför rummet vid flytt av 
möbler och från personer med hårda klackar. I 
lokaler hörs knappt att ventilationen stängs av 
på kvällen.

Lyssningstest accepteras inte. Hänvisning till 
bedömning enligt ljudstandard.

Motivering I interna dokument framkommer att ljudklass C 
ska uppfyllas vilket är BBR:s krav. I intervjun 
framkom att förvaltningsrutinerna för kontroll av 
ljudmiljön är i form av en ljudmätning som gjordes 
i samband med slutbesiktningen.

Betyg BRONS
Årsmedelvärde i byggnaden ≤ 200 Bq/m3 
Förvaltningsrutiner för kontroll av radonhalt

BRONS + Årsmedelvärde i vistelserum ≤ 100 
Bq/m3

BRONS + Årsmedelvärde i vistelserum ≤ 60 
Bq/m3

(Geoexperten RS 
AB 2013)

Motivering Radonmätning har skett genom exponering på 
spårfilm som monterade i kanister nedförts på 0,7 
m djup under markytan i anslutning till två olika 
borrhål. Den mätning som är gjord genomfördes 
under marknivå. Den radonmätning som 
Miljöbyggnad kräver för certifiering är en invändig 
mätning i byggnaden och vistelsezonen. 
Egentligen har vi inte tillräckligt mycket 
information för att bedöma, men eftersom detta är 
en indikator som tas upp i BBR kan vi anta att 
BRONS (= kravet enligt BBR) uppnås.

Betyg BRONS
Godkänd OVK med uppmätt uteluftsflöde i 
byggnaden ≥ 0,35 l/s per m2 golv. 
Förvaltningsrutiner för kontroll av luftkvalitet.

BRONS + Möjlighet att öppna fönster i alla 
vistelserum. Möjlighet till forcering vid spis, vid 
självdrag accepteras kolfilterfläkt för matos. 
Årsmedelvärde av kvävedioxidhalten ≤ 40 
μg/m3 vid uteluftsintag.

SILVER + Godkänt enkätresultat ELLER 
Mätning av ventilationsflöde i alla bostäder.

(Epcon AB 2013, 
AF Bostäder u.å. b 
& BoKompakt 
2017)

Motivering Rutiner för OVK och övrigt underhåll står skrivet i 
BoKompakt Boendeinformation att det finns. Det 
finns minst ett öppningsbart fönster i varje 
vistelserum. Efter intervju har vi fått information att 
det finns servicerutiner. Detta anser vi vara en 
form av förvaltningsrutin. Informant ger oss 
information om godkänt OVK-protokoll. 
Kvävedioxidhalt är inte uppmätt. Eftersom detta 
också är en indikator som tas upp i BBR kan vi 
anta att BRONS (= kravet enligt BBR) uppnås.

Betyg BRONS
Inga fukt- eller vattenskador förekommer i 
utrymmen som påverkar människors hygien 
och hälsa. Förvaltningsrutiner för kontroll av 
förekomst av fukt- eller vattenskador.

BRONS + Riskkonstruktioner bedöms ha 
betydande kvarvarande teknisk livslängd med 
bibehållen funktion. Inga fukt- eller 
vattenskador förekommer.

SILVER + Dokumenterat väl utförda våtrum. (Sydark 
Konstruera 2014 & 
Vattenintyg 2014)

6. Radon

8. Fuktsäkerhet

7. Ventilation
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Motivering I fuktsäkerhetsbeskrivningen med tillhörande 
fuktsäkerhetsdokumentation framkommer att inga 
fukt- eller vattenskador förekommer i utrymmen 
som påverkar människors hygien och hälsa. Det 
framkommer också att riskkonstruktionerna 
bedöms ha betydande kvarvarande teknisk 
livslängd. Informant hävdar att våtutrymmena är 
dokumenterat väl utförda. I 
fuktsäkerhetsbeskrivningen framkommer att drift- 
och underhållsinstruktioner som rör 
fuktsäkerheten ska upprättas, och det anser vi 
vara tillräckligt goda förvaltningsrutiner för kontroll 
av förekomst av fukt- och vattenskador.

Betyg GULD
PPD Termiskt inneklimat uppfyller PPD ≤ 15 % vid 

DVUT Förvaltningsrutiner ska finnas för 
kontroll av ter- miska klimatet vintertid.

Termiskt inneklimat ska uppfylla PPD ≤ 10 % 
vid DVUT Förvaltningsrutiner ska finnas för 
kontroll av termiska klimatet vintertid.

SILVER verifierad med enkät ELLER mätning (BoKompakt 2017 
& Swedic Energi 
2014)

TF TF < 0,4 Lufthastighet i vistelsezonen orsakat 
av kallras från fönster < 0,15 m/s 
Förvaltningsrutiner ska finnas för kontroll av 
termiska klimatet vintertid.

TF < 0,3 Lufthastighet i vistelsezonen orsakat 
av kallras från fönster < 0,15 m/s 
Förvaltningsrutiner ska finnas för kontroll av 
termiska klimatet vintertid.

Godkänt enkätresultat ELLER mätning som 
visar PPD ≤ 10 % vid DVUT. 
Förvaltningsrutiner ska finnas för kontroll av 
termiska klimatet vintertid.

Motivering För beräkning se bilaga 7. Intervju gav svaret att 
beräkning görs under projekeringen. Detta antas 
sedan fungera. Gällande förvaltningsrutiner så 
gavs svaret; om någon klagar på att det är för kallt 
kan de själva höja värmen på sina radiatorer 
(gäller ej ettorna). Ingen mätning har gjorts på 
termiskt inneklimat vinter (PPD) ej heller kallras i 
vistelsezonen. Bedömning får därför ske efter 
BBR:s krav eftersom detta är en indikator som tas 
upp i BBR. Därför kan vi anta att BRONS (= 
kravet enligt BBR) uppnås.

Betyg BRONS
BRONS på indikator 2 och vädringsmöjlighet. 
ELLER Termiska inneklimat uppfyller PPD ≤ 
15% en kritiskt varm och solig dag. Oavsett 
metod ska förvaltningsrutiner finnas för kontroll 
av sommarkomfort.

SILVER på indikator 2 och det finns 
öppningsbara fönster. ELLER Termiska 
inneklimat uppfyller PPD ≤ 10% en kritiskt 
varm och solig dag. Oavsett metod ska 
förvaltningsrutiner finnas för kontroll av 
sommarkomfort

GULD på indikator 2 och det finns 
öppningsbara fönster.
ELLER
Termiska inneklimat uppfylller PPD ≤ 10% en 
kritiskt varm och solig dag. Oavsett metod ska 
PPD ≤ 10% verifieras med enkät eller mätning.
Oavsett metod ska förvaltningsrutiner finnas för 
kontroll av sommarkomfort.

(Swedic Energi 
2014 & Rollodin 
2017)

Motivering Se motivering enligt indikator 2.
Betyg INGET BETYG --> GULD

11. Dagsljus DF ≥ 1 %
ELLER
AF ≥ 10% om a ≤ 20°
AF ≥ 10 + (a – 20) • 0,25
för 20° < a ≤ 45°

DF ≥ 1,2 %
ELLER
AF ≥ 15% för a ≤ 20°
AF ≥ 15 + (a – 20) • 0,25
för 20° < a ≤ 45°

DF ≥ 1,5 % (BoKompakt 2017 
& Swedic Energi 
2014)

9. Termiskt klimat 
vinter

10. Termiskt 
klimat sommar
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Motivering För beräkning se bilaga 8. Resultatet av 
beräkningen gav inte ens BRONS. Intervju gav 
svaret; Detta ska ha ingått arkitektuppdraget att 
följa de krav som finns (BBR). Dock ingen exakt 
vetenskap. Bedömning får därför ske efter BBR:s 
krav eftersom detta är en indikator som tas upp i 
BBR. Därför kan vi anta att BRONS (= kravet 
enligt BBR) uppnås.

Betyg INGET BETYG --> BRONS
Temperaturen i hela tappvarmvattensystem 
inklusive i cirkulationskretsen är ≥ 50°C.
Temperaturen på stillastående tappvarmvatten 
som i varmvattenberedare och 
ackumulatortankar är ≥ 60˚C.
Temperaturen i tappkallvattensystem är ≤ 24˚C 
då kallvatten varit stillastående under 8 timmar. 
Förvaltningsrutiner för kontroll av legionella.

BRONS +
Kall- och varmvattenledningar förlagda i 
samma rörschakt är isolerade. Inga oisolerade 
kallvattenledningar är förlagda i bjälklag med 
golvvärme eller i andra varma byggnadsdelar.

SILVER + 
Där riskvärdering och verksamhet kräver finns 
rutiner för
· avläsning av termometrar eller 
temperaturgivare varmvattentemperaturen på 
returledningen från vvc-kretsen
· hetvattenspolning.
· funktionskontroll av ventiler och styrsystem 
för tappvarmvatten.
· automatisk upphettning i varmvattenberedare 
och ackumulatortank.
· provtagning och analys av legionellabakterier.

(BoKompakt 2017 
& Vattenintyg 
2014)

Motivering Uppfyller "Säker vatten", se Vattenintyg. Intervju 
gav svaret; Kan inte mäta på tappstället utan 
endast på centraler. Styrsystemet tar hand om det 
och skickar larm ifall temperatur är för låg eller för 
hög. Med denna information samt internt 
dokument fås med säkerhet SILVER.

Betyg SILVER
Förekomst är inventerad och känd vad gäller:
• Asbest
• PCB och sanering är genomförd enligt PCB-
förordningen.
• Tryckimpregnerat virke
• Radioaktiva isotoper
• Ftalater i ytskikt
• PAH
• Kadmium, bly, kvicksilver.
• Koppar och mässing i klimatskalet.
• CFC, HCFC och halogener i 
isoleringsmaterial
Följande förekommer inte
• Fria asbestfibrer inomhus.
• Installationer med CFC och HCFC-
köldmedier.
Inkapslad asbest är uppmärkt.
Förvaltningsrutiner för kontroll av farliga ämnen

BRONS +
Förekomst är inventerad och känd för:
• Köldmedier med GWP100 > 2 500
Följande förekommer inte:
• Asbest inomhus
• PCB-halt över 50 mg/kg, undantaget 
kondensatorer och isolerglasfönster.

SILVER +
Följande förekommer inte i byggnaden:
• Asbest
• PCB med undantag av friklassade fönster.
• Radioaktiva isotoper
• PAH-halter > 200 mg/kg
• Kadmium, bly och kvicksilver
• Ftalater med faroangivelsekod
H360 i halter > 0,3% och
H361 i halter > 3% har sanerats.
• Köldmedier med GWP100 > 2 500

(BoKompakt 2017)

Motivering Ur intervju framkom att det inte finns några farliga 
ämnen, till exempel, blåbetong eller radon. Dock 
är inga mätningar gjorda inomhus.

Betyg GULD

12. Legionella

16. Sanering av 
farliga ämnen



BILAGA 5. Sid 1(1)

Värmeeffektbehov=Ptotal/Atemp [W/m^2Atemp]

Ptotal=Ptransmission+Pluftläckage+Pventilation

Ptransmission= 31775 kWh/år (från energiberäkning)
Pluftläckage= 6553 kWh/år (från energiberäkning)
Pventilation= 72063 kWh/år (från energiberäkning)

Ptotal= 110391 kWh/år

Ptotal= 110391*1000/8760= 12601,712 W
Atemp= 336 m^2 (från energiberäkning)

Värmeeffektbehov= 12601,71/336= 37,51 W/m^2

Fgeo (Skåne)= 0,9 (från MB3)

BRONS ≤ 70*Fgeo= 63
SILVER ≤ 45*Fgeo= 40,5 --> SILVER
GULD ≤ 30*Fgeo= 27

Bilaga 5
Värmeeffektbehov BoKompakt



BILAGA 6. Sid 1(1)

gsyst G-fönster = 0,35. G-insynsskyddande gardin=0,25
Uglas W/m^2

OBS. Glasareorna antas vara 80% av hela arean.
f1 m^2
f2 m^2
f3 m^2
f11 m^2
f10 m^2
f12 m^2

f1 f2 f3 f11 f10 f12 Afönster V AfönsterÖ AfönsterS Arum SVL
etta-A 1 V 1 V 1 S 1,787 0,4945 9,0 12,4 --> GULD
etta-B 1 Ö 1 Ö 1 S 1,787 0,4945 9,0 12,4 --> GULD
tvåa 1 1 1 2,712 10,3
tvåa-1 1 1 0,885 4,1
tvåa-2 1 1 0,885 4,1
trea 1 2 1 15,6
trea-1 1 1 4,1
trea-2 1 1 4,1
trea-3 1 1 5,0
fyra 1 1 1 1 1 17,7
fyra-hall 1 3,4
fyra-1 1 1 4,0
fyra-2 1 1 4,0
fyra-3 1 1 4,0
fyra-4 1 1 4,0
HWC 2 1 8,9

0,2185

0,088
1,1

Bilaga 6
Solvärmelast BoKompakt

0,6665

Kritska rummet väljs utifrån det högsta värdet. Rum med endast tillfällig vistelse räknas ej. Fönster åt norr räknas ej.

1,1205
1,2255
0,4945
0,9245



BILAGA 7. Sid 1(1)

Uglas W/m^2
f1 m^2
f2 m^2
f3 m^2
f11 m^2
f10 m^2
f12 m^2

Total Total
f1 f2 f3 f11 f10 f12 Afönster Agolv

etta 1 1 1 2,852 9,0 0,317
tvåa 1 1 1 3,389 10,3 0,329
tvåa-1 1 1 1,106 4,1 0,270
tvåa-2 1 1 1,106 4,1 0,270
trea 1 2 1 5,620 15,6 0,360
trea-1 1 1 1,106 4,1 0,270
trea-2 1 1 1,106 4,1 0,270
trea-3 1 1 1,106 5,0 0,221
fyra 1 1 1 1 1 5,539 17,7 0,313
fyra-hall 1 0,618 3,4 0,182
fyra-1 1 1 1,106 4,0 0,277
fyra-2 1 1 1,106 4,0 0,277
fyra-3 1 1 1,106 4,0 0,277
fyra-4 1 1 1,106 4,0 0,277
HWC 2 1 2,284 8,9 0,257

TF=Uglas*(Afönster/Agolv)= 1,1*0,36= 0,396 --> BRONS

Bilaga 7

1,1
0,8331
0,2731
1,4006

Termiskt klimat vinter BoKompakt

1,5319
0,6181
1,1556

Afönster/
Agolv

Kritska rummet väljs utifrån störst fönsterarea i förhållande till golvarea.



BILAGA 8. Sid 1(1)

LT-värde 35 % (soltransmission total, enligt energiberäkningen)
Uglas 1,1 W/m^2

OBS. Här räknas bara fönstrets glasarea = 80%
f1 m^2
f2 m^2
f3 m^2
f11 m^2
f10 m^2
f12 m^2

f1 f2 f3 f11 f10 f12
etta 1 1 1 2,282 9,0 0,254
tvåa 1 1 1 2,712 10,3 0,263
tvåa-1 1 1 0,885 4,1 0,216
tvåa-2 1 1 0,885 4,1 0,216
trea 1 2 1 4,496 15,6 0,288
trea-1 1 1 0,885 4,1 0,216
trea-2 1 1 0,885 4,1 0,216
trea-3 1 0 0 0,667 5,0 0,133
fyra 1 1 1 1 1 4,432 17,7 0,250
fyra-hall 1 0,495 3,4 0,145
fyra-1 1 1 0,885 4,0 0,221
fyra-2 1 1 0,885 4,0 0,221
fyra-3 1 1 0,885 4,0 0,221
fyra-4 1 1 0,885 4,0 0,221
HWC 2 1 1,828 8,9 0,205

AF=(Afönster/Agolv)*100 =0,133*100= 14,135
Area loftgång= 3,6*6,15= 22,1

α= 44

10+(44-20)*0,25= 16 --> Inget betyg

Total 
Afönster

Total 
Agolv

Afönster/
Agolv

Kritska rummet väljs utifrån minst fönsterarea i förhållande till golvarea. Rum med endast 
tillfällig vistelse räknas ej.

Bilaga 8

0,6665
0,2185
1,1205
1,2255
0,4945
0,9245

Dagsljus BoKompakt
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Bilaga 9
BBR20

Indikator BRONS SILVER GULD Källa
≤ 70*Fgeo ≤ 45*Fgeo ≤ 30*Fgeo (Skanska Sverige 

AB 2014)
Motivering För beräkning se bilaga 10. Värdet är lågt jämfört 

med betygskriterierna.
70*1=70 45*1=45 30*1=30

Betyg GULD, men observera lågt värde
≤ 38 W/m2,Arum ≤ 29 W/m2,Arum ≤ 18 W/m2,Arum (Skanska Sverige 

AB 2014, 
Elitfönster 2016 & 
Rollodin 2017)

Motivering För beräkning se bilaga 11. Inga 
rullgardiner/persienner/solavskärmning ingår i 
bostäderna utan det får de boende ordna själva. 
Denna indikator är inte något som BBR ställer 
något krav kring vilket gör att vi inte kan anta 
BRONS heller. Om insynskyddande gardiner 
installeras (25% ljusgenomsläpplighet), så blir 
betyget SILVER istället.

Betyg INGET BETYG --> SILVER
≤ Energiklass E Förvaltningsrutiner för kontroll 
av energianvändning.

≤ Energiklass D Förvaltningsrutiner för kontroll 
av energianvändning. Energirutiner

≤ Energiklass C Förvaltningsrutiner för kontroll 
av energianvändning. Energirutiner

(Tölö Trädgårdar 
2017 & Skanska 
Sverige AB 2014)

Motivering Krav enligt BBR20 är är 90 kWh/m^2Atemp,år och 
beräknat värde är 71 kWh/m^2Atemp,år för 
bostäderna. Detta är 79 % av BBR. Villket 
motsvarar energiklass C och därmed GULD. 
Fastighetsägaren Stena Fastigheter har låtit 
installera Eco Guard som kontrollerar energi- och 
vattenanvändningen vilket innebär att 
förvaltningsrutiner finns.

Betyg GULD
> 50 % av den använda energin är förnybar 
Ursprungsgaranterad el och värme accepteras.

> 75 % av den använda energin är förnybar 
varav > 10 % är förnybar flödande 
ALTERNATIVT > 80 % av den använda 
energin är förnybar. Miljömärkt el och Miljö- 
märkt värme accepteras.

> 80 % av den använda energi är förnybar 
varav > 20 % är förnybar flödande 
ALTERNATIVT > 90 % av den använda 
energin är förnybar. Miljömärkt el och Miljö- 
märkt värme tillgänglig i erforderlig mängd per 
månad accepteras.

(Tölö Trädgårdar 
2017)

Motivering Ur intervjun framkom att energin kommer från 
fjärrvärmekraft. Fjärrvärmen levereras av Statkraft 
vars energi kommer från 95 % förnybar eller 
återvunnen energi --> GULD

Betyg GULD
Enligt 
ljudstandard

De fem bedömda ljudparametrarna uppfyller 
krav specificerade i BBR. Förvaltningsrutiner 
för kontroll av ljudmiljö.

Minst tre av de fem bedömda ljudparametrarna 
ska uppfylla ljudklass B eller högre i SS 25267. 
Övriga ljudparametrar uppfyller minst krav i 
BBR. Förvaltningsrutiner för kontroll av 
ljudkvalitet.

Minst ljudklass B på alla de fem bedömda 
ljudparametrarna i SS 25267. Godkänt 
enkätresultat ELLER mätning. 
Förvaltningsrutiner för kontroll av ljudkvalitet

(Norconsult AB 
2016)

Miljöbyggnad Tölö Trädgårdar

5. Ljudmiljö

3. 
Energianvändning

1. 
Värmeeffektbehov

2. Solvärmelast

4. Andel förnybar 
energi
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Lyssningstest Med stängda fönster hörs trafikljud svagt även 
när det är andra ljud i rummet. När det är tyst i 
rummet hörs trafikljud men man behöver inte 
höja rösten vid normalt samtal (stängda 
fönster). När det är tyst i rummet hörs 
installationsljud tydligt om man lyssnar efter 
det. I lokaler märks när ventilationen stängs av 
på kvällen.

Med stängda fönster hörs trafikljud enbart när 
det i övrigt är tyst i rummet. När det är tyst i 
rummet hörs installationsljud mycket svagt om 
man lyssnar efter det. Svagt ljud hörs vid 
normal samtalston från an- gränsande rum 
men innehållet i samtalet går inte att uppfatta. 
Svagt ljud hörs ovanför rummet vid flytt av 
möbler och från personer med hårda klackar. I 
lokaler hörs knappt att ventilationen stängs av 
på kvällen.

Lyssningstest accepteras inte. Hänvisning till 
bedömning enligt ljudstandard.

Motivering I det interna akustikdokumentet står det att 
samtliga mätresultat uppfyller minst ljudklass C 
vilket motsvarar BBR:s krav och därmed antar vi 
att BRONS uppnås.

Betyg BRONS
Årsmedelvärde i byggnaden ≤ 200 Bq/m3 
Förvaltningsrutiner för kontroll av radonhalt

BRONS + Årsmedelvärde i vistelserum ≤ 100 
Bq/m3

BRONS + Årsmedelvärde i vistelserum ≤ 60 
Bq/m3

(Skanska Teknik 
2016)

Inhämtad 
information

Enligt intyg från interna dokument uppmättes 
radon vi korttidsmätning i maj 2016. Uppskattat 
medelvärde för lägenheten var < 50 Bq/m3. 
Intervjun ger svaret att de inte har några 
förvaltningsrutiner. De ansåg sig inte behöva detta 
eftersom om det inte fanns radon innan kommer 
det inte heller dyka upp nytt.

Slutsats GULD
Godkänd OVK med uppmätt uteluftsflöde i 
byggnaden ≥ 7l/s och person + 0,35 l/s per m2 
golv. Förvaltningsrutiner för kontroll av 
luftkvalitet.

BRONS + Möjlighet att öppna fönster i alla 
vistelserum. Möjlighet till forcering vid spis, vid 
självdrag accepteras kolfilterfläkt för matos. 
Årsmedelvärde av kvävedioxidhalten ≤ 40 
μg/m3 vid uteluftsintag.

SILVER + Godkänt enkätresultat ELLER 
Mätning av ventilationsflöde i alla bostäder.

(Humlegården Luft 
& Miljö 2016 & 
Skanska Sverige 
AB 2014)

Motivering Läckflödet i hela byggnaden beräknas till 0,45 
l/s,m^2. Vilket motsvarar 31,275 l/s (för en trea). 
Vi räknar med 3 personer. --> 3x7=21 l/s. 
21+0,35x69,5=45,325 l/s. 31,275<45,325 --> Inte 
ens BRONS. Genom interna dokument hämtas 
information om godkänd OVK. Bedömning får 
därför ske efter BBR:s krav eftersom detta är en 
indikator som tas upp i BBR. Därför kan vi anta att 
BRONS (= kravet enligt BBR) uppnås.

Betyg INGET BETYG --> BRONS
Inga fukt- eller vattenskador förekommer i 
utrymmen som påverkar människors hygien 
och hälsa. Förvaltningsrutiner för kontroll av 
förekomst av fukt- eller vattenskador.

BRONS + Riskkonstruktioner bedöms ha 
betydande kvarvarande teknisk livslängd med 
bibehållen funktion. Inga fukt- eller 
vattenskador förekommer.

SILVER + Dokumenterat väl utförda våtrum. (Monomeet AB 
2016 & Tölö 
Trädgårdar 2017)

Motivering Enligt informant finns endast en av de 
riskkonstruktioner som tas upp i Miljöbyggnad, 
nämligen golv och väggar i våtrum och den 
bedömns ha betydande kvarvarande teknisk 
livslängd. Informanten gav information om 
dokumenterat väl utförda våtrum i form av ifyllda 
egenkontroller från fabriken gällande våtrum. Det 
har gjorts en fuktkvotsmätning på kritiska 
områden som visar på goda resultat.

Betyg GULD

6. Radon

8. Fuktsäkerhet

7. Ventilation
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PPD Termiskt inneklimat uppfyller PPD ≤ 15 % vid 
DVUT Förvaltningsrutiner ska finnas för 
kontroll av termiska klimatet vintertid.

Termiskt inneklimat ska uppfylla PPD ≤ 10 % 
vid DVUT Förvaltningsrutiner ska finnas för 
kontroll av termiska klimatet vintertid.

SILVER verifierad med enkät ELLER mätning

TF TF < 0,4 Lufthastighet i vistelsezonen orsakat 
av kallras från fönster < 0,15 m/s 
Förvaltningsrutiner ska finnas för kontroll av 
termiska klimatet vintertid.

TF < 0,3 Lufthastighet i vistelsezonen orsakat 
av kallras från fönster < 0,15 m/s 
Förvaltningsrutiner ska finnas för kontroll av 
termiska klimatet vintertid.

Godkänt enkätresultat ELLER mätning som 
visar PPD ≤ 10 % vid DVUT Förvaltningsrutiner 
ska finnas för kontroll av termiska klimatet 
vintertid.

Motivering För beräkning se bilaga 12. BoKlok skickar med 
instruktioner till sina köpare med information om 
hur produkterna justeras och underhålls. Med 
detta tycker vi att förvaltningsrutiner finns. Ingen 
mätning har gjorts på termiskt inneklimat vinter 
(PPD) ej heller kallras i vistelsezonen. Bedömning 
får därför ske efter BBR:s krav eftersom detta är 
en indikator som tas upp i BBR. Därför kan vi anta 
att BRONS (= kravet enligt BBR) uppnås.

(Tölö Trädgårdar 
2017 & Skanska 
Sverige AB 2014)

Betyg BRONS
BRONS på indikator 2 och vädringsmöjlighet. 
ELLER Termiska inneklimat uppfyller PPD ≤ 
15% en kritiskt varm och solig dag. Oavsett 
metod ska förvaltningsrutiner finnas för kontroll 
av sommarkomfort.

SILVER på indikator 2 och det finns 
öppningsbara fönster. ELLER Termiska 
inneklimat uppfyller PPD ≤ 10% en kritiskt 
varm och solig dag. Oavsett metod ska 
förvaltningsrutiner finnas för kontroll av 
sommarkomfort

GULD på indikator 2 och det finns 
öppningsbara fönster.
ELLER
Termiska inneklimat uppfylller PPD ≤ 10% en 
kritiskt varm och solig dag. Oavsett metod ska 
PPD ≤ 10% verifieras med enkät eller mätning.
Oavsett metod ska förvaltningsrutiner finnas för 
kontroll av sommarkomfort.

(Skanska Sverige 
AB 2014, 
Elitfönster 2016 & 
Rollodin 2017)

Motivering Se motivering för indikator 2.
Betyg INGET BETYG --> SILVER

11. Dagsljus DF ≥ 1 %
ELLER
AF ≥ 10% om a ≤ 20°
AF ≥ 10 + (a – 20) • 0,25
för 20° < a ≤ 45°

DF ≥ 1,2 %
ELLER
AF ≥ 15% för a ≤ 20°
AF ≥ 15 + (a – 20) • 0,25
för 20° < a ≤ 45°

DF ≥ 1,5 % (Tölö Trädgårdar 
2017 & Skanska 
Sverige AB 2014)

Motivering För beräkning se bilaga 13. Resultatet av 
beräkningen gav inte ens BRONS. Bedömning får 
därför ske efter BBR:s krav eftersom detta är en 
indikator som tas upp i BBR. Därför kan vi anta att 
BRONS (= kravet enligt BBR) uppnås.

Betyg INGET BETYG --> BRONS

9. Termiskt klimat 
vinter

10. Termiskt 
klimat sommar
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Temperaturen i hela tappvarmvattensystem 
inklusive i cirkulationskretsen är ≥ 50°C.
Temperaturen på stillastående tappvarmvatten 
som i varmvattenberedare och 
ackumulatortankar är ≥ 60˚C.
Temperaturen i tappkallvattensystem är ≤ 24˚C 
då kallvatten varit stillastående under 8 timmar. 
Förvaltningsrutiner för kontroll av legionella.

BRONS +
Kall- och varmvattenledningar förlagda i 
samma rörschakt är isolerade. Inga oisolerade 
kallvattenledningar är förlagda i bjälklag med 
golvvärme eller i andra varma byggnadsdelar.

SILVER + 
Där riskvärdering och verksamhet kräver finns 
rutiner för
· avläsning av termometrar eller 
temperaturgivare varmvattentemperaturen på 
returledningen från vvc-kretsen
· hetvattenspolning.
· funktionskontroll av ventiler och styrsystem 
för tappvarmvatten.
· automatisk upphettning i varmvattenberedare 
och ackumulatortank.
· provtagning och analys av legionellabakterier.

(Sweco System 
AB 2016, JBe VVS-
teknik 2016 & Tölö 
Trädgårdar 2017)

Motivering Enligt intevju framkom att de inte är certifierade 
enligt Säker Vatten. Däremot framkommer ur 
interna dokument att de uppfyller BBR. Angående 
kriterier för SILVER finns där inget dokumenterat. 
Därmed antar vi BRONS.

Betyg BRONS
Förekomst är inventerad och känd vad gäller:
• Asbest
• PCB och sanering är genomförd enligt PCB-
förordningen.
• Tryckimpregnerat virke
• Radioaktiva isotoper
• Ftalater i ytskikt
• PAH
• Kadmium, bly, kvicksilver.
• Koppar och mässing i klimatskalet.
• CFC, HCFC och halogener i 
isoleringsmaterial
Följande förekommer inte
• Fria asbestfibrer inomhus.
• Installationer med CFC och HCFC-
köldmedier.
Inkapslad asbest är uppmärkt.
Förvaltningsrutiner för kontroll av farliga ämnen

BRONS +
Förekomst är inventerad och känd för:
• Köldmedier med GWP100 > 2 500
Följande förekommer inte:
• Asbest inomhus
• PCB-halt över 50 mg/kg, undantaget 
kondensatorer och isolerglasfönster.

SILVER +
Följande förekommer inte i byggnaden:
• Asbest
• PCB med undantag av friklassade fönster.
• Radioaktiva isotoper
• PAH-halter > 200 mg/kg
• Kadmium, bly och kvicksilver
• Ftalater med faroangivelsekod
H360 i halter > 0,3% och
H361 i halter > 3% har sanerats.
• Köldmedier med GWP100 > 2 500

(Tölö Trädgårdar 
2017, BoKlok 
2016 & BoKlok 
2017)

Motivering Informant menar att det inte finns några farliga 
ämnen. Alla ämnen som BoKlok använder ska 
kontrolleras av deras Kemikaliegrupp samt följa 
deras miljöpolicy. Därmed antar vi GULD. 

Betyg GULD

12. Legionella

16. Sanering av 
farliga ämnen
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Värmeeffektbehov=Ptotal/Atemp [W/m^2Atemp]

Ptotal=Ptransmission+Pluftläckage+Pventilation

Ptransmission= ? kWh/år
Pluftläckage= ? kWh/år
Pventilation= ? kWh/år
Ptotal=Uppvärmning 17100 kWh/år (från energiberäkning. C. sida 8)

Ptotal=Uppvärmning =17100*1000/8760= 1952,0548 W
Atemp= 416,4 m^2 (från energiberäkning. C. sida 8)

Värmeeffektbehov= =1952,0548/416,4= 4,69 W/m^2

Fgeo (Västra Götaland)= 1 (från MB3)

BRONS ≤ 70*Fgeo= 70
SILVER ≤ 45*Fgeo= 45
GULD ≤ 30*Fgeo= 30 --> GULD

Bilaga 10
Värmeeffektbehov Tölö Trädgårdar
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gsyst G-fönster = 0,48. G-insynsskyddande gardin=0,25
Uglas W/m^2

OBS. Glasareorna antas vara 80% av hela arean.
f 11/16 m^2
f 5/5 m^2
fd 10/23 m^2

ett ett två
f 11/16 f 5/5 fd 10/23 V Ö N S Arum SVL SVL SVL

2xR 52,5
KPR
BAD 1 V 1,84
KLK 1 V 0,20
SOV1 2 S+Ö 1,41 1,41 10,0 13,52 13,52 18,92 --> SILVER
KÖK 1 Ö 1 Ö 3,25 23,1 13,50

31R 69,5
KPR
BAD 1 S 0,43
KLK
SOV1 1 Ö 1,41 14,9 9,07
KÖK 3 Ö+N 1 N 3,25 4,66 33,4 9,34 13,38 15,90

32R 69,5
KPR
BAD 1 S 0,43
KLK
SOV1 1 Ö 1,41 14,9 9,07
SOV2 2 Ö+N 1,41 1,41 9,0 15,02 15,02 21,03
KÖK 1 N 1 N 3,25 24,1 12,94

41R 80,8
KPR
BAD 1 S 1,84
KLK
SOV1 2 S+V 1,41 1,41 15,0 9,01 9,01 12,62
SOV2 1 S 1,41 7,6 17,79
KÖK 4 V+N 1,41 4,22 39,0 3,47 10,40 9,70

42R 80,8
KPR
BAD 1 S 1,84
KLK
SOV1 2 S+V 1,41 1,41 15,1 8,95 8,95 12,53
SOV2 1 S 1,41 7,6 17,79
SOV3 2 V+N 1,41 1,41 10,6 12,75 12,75 17,85
KÖK 2 N 1 N 3,25 28,2 11,06

f 11/16 f 5/5 fd 10/23 Afönster VAfönsterÖAfönsterNAfönsterSArum SVL

1,840
Kritska rummet väljs utifrån det högsta värdet. Rum med endast tillfällig vistelse 
räknas ej. Fönster åt norr räknas ej.

Bilaga 11
Solvärmelast Tölö Trädgårdar

0,12
0,9

1,408
0,200
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Uglas W/m^2
f 11/16 m^2
f 5/5 m^2
fd 10/23 m^2

f 11/16 f 5/5 fd 10/23
2xR 52,5

KPR
BAD 1 2,30
KLK 1 0,25
SOV1 2 3,52 10,0 0,352
KÖK 1 1 4,06 23,1 0,176

31R 69,5
KPR
BAD 1 2,30
KLK
SOV1 1 1,76 14,9 0,118
KÖK 3 1 7,58 33,4 0,227

32R 69,5
KPR
BAD 1 2,30
KLK
SOV1 1 1,76 14,9 0,118
SOV2 2 3,52 9 0,391
KÖK 1 1 4,06 24,1 0,168

41R 80,8
KPR
BAD 1 2,30
KLK
SOV1 2 3,52 15 0,235
SOV2 1 1,76 7,6 0,232
KÖK 4 7,04 39 0,181

42R 80,8
KPR
BAD 1 2,30
KLK
SOV1 2 3,52 15,4 0,229
SOV2 1 1,76 7,6 0,232
SOV3 2 3,52 10,6 0,332
KÖK 2 3,52 28,2 0,125

TF=Uglas*(Afönster/Agolv)
TF= 0,9*0,391= 0,352 --> BRONS

Total 
Afönster

Total 
Agolv

Afönster/A
golv

Kritska rummet väljs utifrån störst fönsterarea i förhållande till golvarea. 
Rum med endast tillfällig vistelse räknas ej.

Bilaga 12

0,9
1,760
0,250
2,300

Termiskt klimat vinter Tölö Trädgårdar
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LT-värde 70 % På gränsen! (soltransmission total, enligt prdouktdatablad)
Uglas 0,9 W/m^2

OBS. Glasarea, antagit 80%
f 11/16 1,408 m^2
f 5/5 0,200 m^2
fd 10/23 1,840 m^2

f 11/16 f 5/5 fd 10/23 Total Afönster Total Agolv Afönster/Agolv
2xR 52,5

KPR
BAD 1 1,84
KLK 1 0,20
SOV1 2 2,82 10,0 0,282
KÖK 1 1 3,25 23,1 0,141

31R 69,5
KPR
BAD 1 1,84
KLK
SOV1 1 1,41 14,9 0,094
KÖK 3 1 6,06 33,4 0,182

32R 69,5
KPR
BAD 1 1,84
KLK
SOV1 1 1,41 14,9 0,094
SOV2 2 2,82 9 0,313
KÖK 1 1 3,25 24,1 0,135

41R 80,8
KPR
BAD 1 1,84
KLK
SOV1 2 2,82 15 0,188
SOV2 1 1,41 7,6 0,185
KÖK 4 5,63 39 0,144

42R 80,8
KPR
BAD 1 1,84
KLK
SOV1 2 2,82 15,4 0,183
SOV2 1 1,41 7,6 0,185
SOV3 2 2,82 10,6 0,266
KÖK 2 2,82 28,2 0,100

Dagsljus Tölö Trädgårdar

Kritska rummet väljs utifrån minst fönsterarea i förhållande till golvarea. Rum med endast tillfällig 
vistelse räknas ej.

Bilaga 13
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3xR SOV1
AF=(Afönster/Agolv)*100= 9,450 --> Inget betyg

10+(54,54-20)*0,25= 18,635

31R KÖK
AF=(Afönster/Agolv)*100= 13,477 --> BRONS

10+(28,81-20)*0,25= 12,2025

Genom våra överslagsberäkning med AF-metoden så kommer vi fram till att i det mest kritiska 
rummet (SOV1 i 3xR) är fönsterarean genom golvarean 0,0904, dock är solskärmsvinkeln 
α=54,54 grader, vilket är för stort för att vi ska få räkna på det. Motsvarande värden för rum 
31R KÖK är α=13,477 > 12,2 (under balkong), vilket ger BRONS.
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Bilaga 14
BBR19

Indikator BRONS SILVER GULD Källa
≤ 70*Fgeo ≤ 45*Fgeo ≤ 30*Fgeo

Motivering För beräkning se bilaga 15. Värdet är lågt jämfört 
med betygskriterierna.

70*0,9=63 45*0,9=40,5 30*0,9=27

Betyg GULD, men observera lågt värde
≤ 38 W/m^2,Arum ≤ 29 W/m^2,Arum

Motivering Fönstrena tillverkas och monteras i Kina. U-värde 
finns givet i interna dokument men tyvärr inte så 
mycket mer vilket gör att vi har för lite information 
för att kunna göra någon bedömning utifrån givna 
dokument. Denna indikator är inte heller någon 
punkt som BBR ställer något krav kring vilket gör 
att vi inte kan anta BRONS heller. Om vi utgår 
från det givna U-värdet och genom detta antar ett 
värde enligt tabell 2.1 under kolumn "solfaktor 
glas med persienn" (24% ljusgenomsläpplighet), 
så blir betyget BRONS. För beräkning se bilaga 
16. 

Betyg INGET BETYG --> BRONS
≤ Energiklass E Förvaltningsrutiner för kontroll 
av energianvändning.

≤ Energiklass D Förvaltningsrutiner för kontroll 
av energianvändning. Energirutiner

≤ Energiklass C Förvaltningsrutiner för kontroll 
av energianvändning. Energirutiner

Motivering Krav enligt BBR19 är 90 kWh/m^2Atemp,år och 
beräknat värde är 59 kWh/m^2Atemp,år för 
bostäderna. Detta är 65,6 % av BBR. Vilket 
motsvarar Energiklass B och därmed GULD. 
Oklara förvaltnings- och energirutiner.

Betyg GULD, men observera ej tillförlitlig 
energiberäkning och oklara förvaltningsrutiner

> 50 % av den använda energin är förnybar 
Ursprungsgaranterad el och värme accepteras.

> 75 % av den använda energin är förnybar 
varav > 10 % är förnybar flödande 
ALTERNATIVT > 80 % av den använda 
energin är förnybar. Miljömärkt el och Miljö- 
märkt värme accepteras.

(Pålsjöäng 2017)

Motivering Energi med okänt ursprung betraktas som ej 
förnybar. Detta är ingen indikator som tas upp i 
BBR vilket gör att vi inte heller kan anta BRONS. 
Alltså inget betyg.

Betyg INGET BETYG
Enligt 
ljudstandard

De fem bedömda ljudparametrarna uppfyller 
krav specificerade i BBR. Förvaltningsrutiner 
för kontroll av ljudmiljö.

Minst tre av de fem bedömda ljudpara- 
metrarna ska uppfylla ljudklass B eller högre i 
SS 25267. Övriga ljudparametrar uppfyller 
minst krav i BBR. Förvaltningsrutiner för 
kontroll av ljud- kvalitet.

Minst ljudklass B på alla de fem bedömda 
ljudparametrarna i SS 25267. Godkänt 
enkätresultat ELLER mätning. 
Förvaltningsrutiner för kontroll av ljudkvalitet

(Pålsjöäng 2017)

1. 
Värmeeffektbehov

2. Solvärmelast

3. 
Energianvändning

4. Andel förnybar 
energi

5. Ljudmiljö

Miljöbyggnad Pålsjöäng

(Åkermans 
Ingenjörsbyrå AB 
2012)

(Åkermans 
Ingenjörsbyrå AB 
2012 & Pålsjöäng 
2017)

(Åkermans 
Ingenjörsbyrå AB 
2012)
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Lyssningstest Med stängda fönster hörs trafikljud svagt även 
när det är andra ljud i rummet. När det är tyst i 
rummet hörs trafikljud men man behöver inte 
höja rösten vid normalt samtal (stängda 
fönster). När det är tyst i rummet hörs 
installationsljud tydligt om man lyssnar efter 
det. I lokaler märks när ventilationen stängs av 
på kvällen.

Med stängda fönster hörs trafikljud enbart när 
det i övrigt är tyst i rummet. När det är tyst i 
rummet hörs installationsljud mycket svagt om 
man lyssnar efter det. Svagt ljud hörs vid 
normal samtalston från angränsande rum men 
innehållet i samtalet går inte att uppfatta. Svagt 
ljud hörs ovanför rummet vid flytt av möbler och 
från personer med hårda klackar. I lokaler hörs 
knappt att ventilationen stängs av på kvällen.

Lyssningstest accepteras inte. Hänvisning till 
bedömning enligt ljudstandard.

Motivering Ur intervjun framkom att det inte har gjorts några 
mätningar. Det framkom också att det inte 
inkommit några klagomål om att bostäderna skulle 
vara lyhörda. Bedömning får däför ske efter BBR:s 
krav eftersom detta är en indikator som tas upp i 
BBR. Därför kan vi anta att BRONS (= kravet 
enligt BBR) uppnås.

Betyg BRONS
Årsmedelvärde i byggnaden ≤ 200 Bq/m3 
Förvaltningsrutiner för kontroll av radonhalt

BRONS + Årsmedelvärde i vistelserum ≤ 100 
Bq/m3

BRONS + Årsmedelvärde i vistelserum ≤ 60 
Bq/m3

(Pålsjöäng 2017)

Motivering Det finns inget dokumenterar ifrån någon 
eventuell geoteknisk undersökning. Bedömning 
får därför ske efter BBR:s krav eftersom detta är 
en indikator som tas upp i BBR. Därför kan vi anta 
att BRONS (= kravet enligt BBR) uppnås.

Betyg INGET BETYG --> BRONS
Godkänd OVK med uppmätt uteluftsflöde i 
byggnaden ≥ 7 l/s och person + 0,35 l/s per m2 
golv. Förvaltningsrutiner för kontroll av 
luftkvalitet.

BRONS + Möjlighet att öppna fönster i alla 
vistelserum. Möjlighet till forcering vid spis, vid 
självdrag accepteras kolfilterfläkt för matos. 
Årsmedelvärde av kvävedioxidhalten ≤ 40 
μg/m3 vid uteluftsintag.

SILVER + Godkänt enkätresultat ELLER 
Mätning av ventilationsflöde i alla bostäder.

Motivering Beräknat snittvärde är 640 l/s, dvs 27,83 l/s per 
m2 golv. 7 + 23m^2*0,35=15,05 l/s. 27,83 > 15,05 -
-> BRONS om OVK är godkänd och om 
förvaltningsrutiner för kontroll av luftkvaliteten 
finns. Forcerad frånluft i badrum och kök. 
Öppningsbara fönster finns i alla vistelserum även 
om deras funktion är dåliga (ibland inte ens 
öppningsbara). Vi vet heller inget om 
årsmedelvärdet av kvävedioxidhalten --> BRONS

Betyg BRONS
Inga fukt- eller vattenskador förekommer i 
utrymmen som påverkar människors hygien 
och hälsa. Förvaltningsrutiner för kontroll av 
förekomst av fukt- eller vattenskador.

BRONS + Riskkonstruktioner bedöms ha 
betydande kvarvarande teknisk livslängd med 
bibehållen funktion. Inga fukt- eller 
vattenskador förekommer.

SILVER + Dokumenterat väl utförda våtrum. (Pålsjöäng 2017)

Motivering På intervjun framgick det att fuktskador tas 
omhand då de uppstår. Arbetet är alltså mer 
reaktivt än proaktivt. Ansvaret ligger hos 
fastighetsägaren. Förvaltarna byts dock ut på 
löpande band. Det finns ingen dokumenterad 
kontroll av fuktsäkerheten. Hyresvärden kände 
inte till några förvaltningsrutiner för kontroll av fukt- 
och vattenskador. Bedömning får därför ske efter 
BBR:s krav eftersom detta är en indikator som tas 
upp i BBR. Därför kan vi anta att BRONS (= 
kravet enligt BBR) uppnås.

6. Radon

8. Fuktsäkerhet

7. Ventilation (Pålsjöäng 2017 & 
Åkermans 
Ingenjörsbyrå AB 
2012)
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Betyg INGET BETYG --> BRONS
PPD Termiskt inneklimat uppfyller PPD ≤ 15 % vid 

DVUT Förvaltningsrutiner ska finnas för 
kontroll av ter- miska klimatet vintertid.

Termiskt inneklimat ska uppfylla PPD ≤ 10 % 
vid DVUT Förvaltningsrutiner ska finnas för 
kontroll av termiska klimatet vintertid.

SILVER verifierad med enkät ELLER mätning

TF TF < 0,4 Lufthastighet i vistelsezonen orsakat 
av kallras från fönster < 0,15 m/s 
Förvaltningsrutiner ska finnas för kontroll av 
termiska klimatet vintertid.

TF < 0,3 Lufthastighet i vistelsezonen orsakat 
av kallras från fönster < 0,15 m/s 
Förvaltningsrutiner ska finnas för kontroll av 
termiska klimatet vintertid.

Godkänt enkätresultat ELLER mätning som 
visar PPD ≤ 10 % vid DVUT Förvaltningsrutiner 
ska finnas för kontroll av termiska klimatet 
vintertid.

Motivering För beräkning se bilaga 17. Det finns inget 
dokumenterat vad gäller lufthastighet och ej heller 
någon rutin för förvaltning. Bedömning får därför 
ske efter BBR:s krav eftersom detta är en 
indikator som tas upp i BBR. Därför kan vi anta att 
BRONS (= kravet enligt BBR) uppnås.

Slutsats BRONS
BRONS på indikator 2 och vädringsmöjlighet. 
ELLER Termiska inneklimat uppfyller PPD ≤ 
15% en kritiskt varm och solig dag. Oavsett 
metod ska förvaltningsrutiner finnas för kontroll 
av sommarkomfort.

SILVER på indikator 2 och det finns 
öppningsbara fönster. ELLER Termiska 
inneklimat uppfyller PPD ≤ 10% en kritiskt 
varm och solig dag. Oavsett metod ska 
förvaltningsrutiner finnas för kontroll av 
sommarkomfort

GULD på indikator 2 och det finns 
öppningsbara fönster.
ELLER
Termiska inneklimat uppfylller PPD ≤ 10% en 
kritiskt varm och solig dag. Oavsett metod ska 
PPD ≤ 10% verifieras med enkät eller mätning.
Oavsett metod ska förvaltningsrutiner finnas för 
kontroll av sommarkomfort.

(Åkermans 
Ingenjörsbyrå AB 
2012 & Pålsjöäng 
2017)

Motivering Se motivering för indikator 2.
Betyg INGET BETYG --> BRONS

11. Dagsljus DF ≥ 1 %
ELLER
AF ≥ 10% om a ≤ 20°
AF ≥ 10 + (a – 20) • 0,25
för 20° < a ≤ 45°

DF ≥ 1,2 %
ELLER
AF ≥ 15% för a ≤ 20°
AF ≥ 15 + (a – 20) • 0,25
för 20° < a ≤ 45°

DF ≥ 1,5 % (Pålsjöäng 2017 & 
Åkermans 
Ingenjörsbyrå AB 
2012)

Motivering För beräkning se bilaga 18. Vi har heller inte fått 
någon information om hur det är tänkt kring 
dagsljusinsläppet. Bedömning får därför ske efter 
BBR:s krav eftersom detta är en indikator som tas 
upp i BBR. Därför kan vi anta att BRONS (= 
kravet enligt BBR) uppnås.

Betyg INGET BETYG --> BRONS
Temperaturen i hela tappvarmvattensystem 
inklusive i cirkulationskretsen är ≥ 50°C.
Temperaturen på stillastående tappvarmvatten 
som i varmvattenberedare och 
ackumulatortankar är ≥ 60˚C.
Temperaturen i tappkallvattensystem är ≤ 24˚C 
då kallvatten varit stillastående under 8 timmar. 
Förvaltningsrutiner för kontroll av legionella.

BRONS +
Kall- och varmvattenledningar förlagda i 
samma rörschakt är isolerade. Inga oisolerade 
kallvattenledningar är förlagda i bjälklag med 
golvvärme eller i andra varma byggnadsdelar.

SILVER + 
Där riskvärdering och verksamhet kräver finns 
rutiner för
· avläsning av termometrar eller 
temperaturgivare varmvattentemperaturen på 
returledningen från vvc-kretsen
· hetvattenspolning.
· funktionskontroll av ventiler och styrsystem 
för tappvarmvatten.
· automatisk upphettning i varmvattenberedare 
och ackumulatortank.
· provtagning och analys av legionellabakterier.

(Pålsjöäng 2017)12. Legionella

9. Termiskt klimat 
vinter

10. Termiskt 
klimat sommar

(Pålsjöäng 2017 & 
Åkermans 
Ingenjörsbyrå AB 
2012)
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Motivering Det finns inget dokumenterat vad gäller legionella. 
Hyresvärden kände inte till någon rutin för kontroll 
av legionella. Bedömning får därför ske efter 
BBR:s krav eftersom detta är en indikator som tas 
upp i BBR. Därför kan vi anta att BRONS (= 
kravet enligt BBR) uppnås.

Betyg INGET BETYG --> BRONS
Förekomst är inventerad och känd vad gäller:
• Asbest
• PCB och sanering är genomförd enligt PCB-
förordningen.
• Tryckimpregnerat virke
• Radioaktiva isotoper
• Ftalater i ytskikt
• PAH
• Kadmium, bly, kvicksilver.
• Koppar och mässing i klimatskalet.
• CFC, HCFC och halogener i 
isoleringsmaterial
Följande förekommer inte
• Fria asbestfibrer inomhus.
• Installationer med CFC och HCFC-
köldmedier.
Inkapslad asbest är uppmärkt.
Förvaltningsrutiner för kontroll av farliga ämnen

BRONS +
Förekomst är inventerad och känd för:
• Köldmedier med GWP100 > 2 500
Följande förekommer inte:
• Asbest inomhus
• PCB-halt över 50 mg/kg, undantaget 
kondensatorer och isolerglasfönster.

SILVER +
Följande förekommer inte i byggnaden:
• Asbest
• PCB med undantag av friklassade fönster.
• Radioaktiva isotoper
• PAH-halter > 200 mg/kg
• Kadmium, bly och kvicksilver
• Ftalater med faroangivelsekod
H360 i halter > 0,3% och
H361 i halter > 3% har sanerats.
• Köldmedier med GWP100 > 2 500

(Pålsjöäng 2017)

Motivering Hyresvärden vet inte om det förekommer något av 
de farliga ämnena, eftersom de inte själva kan 
vara med och påverka utformningen av 
bostäderna. Bedömning får därför ske efter BBR:s 
krav eftersom detta är en indikator som tas upp i 
BBR. Därför kan vi anta att BRONS (= kravet 
enligt BBR) uppnås.

Betyg INGET BETYG --> BRONS

16. Sanering av 
farliga ämnen



BILAGA 15. Sid 1(1)

Värmeeffektbehov=Ptotal/Atemp [W/m^2Atemp]

Ptotal=Ptransmission+Pluftläckage+Pventilation

Ptransmission= 61,89 kWh/m^2, år (från energiberäkning)
Pluftläckage= 11,41 kWh/m^2, år (från energiberäkning)
Pventilation= 1,13 kWh/m^2, år (från energiberäkning)
Ptotal= 74,43 kWh/m^2, år

Värmeeffektbehov= 74,43*1000/8760= 8,50 W/m^2Atemp

Fgeo (Skåne)= 0,9 (från MB3)

BRONS ≤ 70*Fgeo= 63
SILVER ≤ 45*Fgeo= 40,5
GULD ≤ 30*Fgeo= 27 --> GULD

Bilaga 15
Värmeeffektbehov Pålsjöäng



BILAGA 16. Sid 1(1)

gsyst = 0,24 , för 2-glas D4.15 Grupp 2 =0,24
Uglas 1,16 W/m^2

OBS. Glasareorna antas vara 80% av hela arean.
f1 =102*0,8/20 4,08 m^2

Aglas Arum SVL
etta 4,0800 23,0 34,05913 --> BRONS

Bilaga 16
Solvärmelast Pålsjöäng



BILAGA 17. Sid 1(1)

Uglas 1,16 W/m^2
f 1,70 m^2
f(glas) 1,36 m^2

Alla rum ser likadana ut och därför spelar det ingen roll vilket rum vi väljer för mätningen.

f Total Afönster Total Agolv Afönster/Agolv
rum 4 6,800 25,8 0,264

TF=Uglas*(Afönster/Agolv) =1,16*0,264= 0,306 --> BRONS

Termiskt klimat vinter Pålsjöäng
Bilaga 17



BILAGA 18. Sid 1(1)

LT-värde 62 % (soltransmission total, enligt energiberäkningen)
Uglas 1,16 W/m^2

OBS. Här räknas bara fönstrets glasarea= 80 %
f(glas) 1,36 m^2

f
rum 4 5,44 25,8 0,211
byggnad 4 217,6

AF=(Afönster/Agolv)*100
AF =0,211*100= 21,126

α= 44

=15+(44-20)*0,25= 21 --> Inget betyg

Dagsljus Pålsjöäng

Total 
Afönster

Total 
Agolv

Afönster/
Agolv

Bilaga 18

Kritiskt rum är valt till lägenheten på bottenplan längst nord-väst i hus 4. Det är det mest 
kritiska rummet ur dagsljussynpunkt på grund av att fönsterna är vända mot norr, och 
dessutom täcks det av hus 5. Där är a (alfa) 67,48 och alltså större än 45° och därför uppnås inte 
ens BRONS


