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Sammanfattning 

Examensarbetet har som mål att beskriva miljöcertifieringars påverkan på byggprocessen och 

hur framtiden för miljöcertifieringar ser ut. Examensarbetet jämför de olika 

miljöcertifieringarna: Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen mot varandra där 

fördelar och nackdelar beskrivs. Det utförs även en beskrivning för hur en miljöcertifiering 

av en ombyggnad enligt Miljöbyggnad 3.0 silver kan utföras. Beskrivningen upprättas utifrån 

en fallstudie av ett flerbostadshus där respektive steg genomgås.  Miljöcertifieringar visades 

ha en stor inverkan på byggprocessens aktörer där flertalet personer i tidig projekteringsfas 

berörs och att stora omkostnader och arbeten kan tillkomma då bristande kunskap om 

miljöcertifiering finns i projektet. Det konstaterades att miljöcertifieringar har goda 

framtidsutsikter med det ökade intresset för hållbart byggande samtidigt som flertalet 

utvecklingsmöjligheter inom området finns.  

 

Nyckelord 
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Abstract 

The thesis aims to describe the impact of environmental certifications during the building 

process and how the future of environmental certifications is approached. The thesis 

compares the different environmental certifications: Miljöbyggnad, BREEAM, LEED and 

Svanen where pros and cons are described and evaluated. A manual is created describing the 

environmental certification process of the reconstruction of an apartment building according 

to Miljöbyggnad 3.0 silver. The manual is based on a case study of an apartment building 

where each step of the process is reviewed. Environmental certifications were shown to have 

a major impact on the actors of the building process and the lack of knowledge in the early 

stages can result in large costs. It was found that environmental certifications have good 

prospects with the increased interest in sustainable building while at the same time big 

improvements can be made to the environmental certification process. 
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Förord 

Examensarbetet under våren 2018 är slutet på vår Högskoleingenjörsutbildning i Byggteknik 

med arkitektur vid Lunds Tekniska högskola. Examensarbetet är skrivet vid Institutionen för 

bygg- och miljöteknologi, avdelning för Byggproduktion vid Lund Tekniska Högskola. 

 

Vi vill rikta ett stort tack mot vår handledare Urban Persson för den vägledning vi erhållit via 

institutionen. Vi vill även tacka fastighetsföretaget Backahill och dess representanter Jerry 

Zander och Dag Thulin samt Malin Planander från Miljöbron för ett gott samarbete under 

hela projektets gång. Ett tack ska även riktas mot de företag och personer som valt att delta i 

intervjuer och gjort detta examensarbete möjligt. 

 

Slutligen vill vi tacka alla er som förgyllt och bidragit till en fantastisk studietid vid Lunds 

Tekniska Högskola Campus Helsingborg! 

 

Jonathan Bornhager  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Klimatpåverkan diskuteras idag världen över (Westman 2017). Främst handlar diskussionen 

om hur problem med klimatpåverkan ska komma tillrättas med. För att minska påverkan av 

klimatet har Boverket (2018b) infört miljöindikatorer för uppföljning av de nationella 

miljökvalitetsmålen. En undersökning från år 2014 visar att Bygg- och fastighetssektorn hade 

ett totalt utsläpp av 11,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar enligt Boverket 

(2018c) 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Samma undersökning visar 

att bygg- och fastighetssektorn hade en energianvändning på 110 TWh vilket motsvarar 30 

procent av Sveriges totala energianvändning (Boverket 2018a). En rapport från Kungl. 

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Sveriges Byggindustrier (2014) visar att 

energianvändningen inom byggprocessen kan fördelas till 15 procent inom produktionsfasen 

och 85 procent inom drifts- och underhållsfasen. På grund av detta har fokus inom 

klimatpåverkan legat på en byggnads drift- och underhållsfas och utvecklingen av 

klimatpåverkan i denna fas har gått snabbt. Ser man till produktionsfasen har dock 

utvecklingen gått långsamt och i princip stått helt still. På grund av ökade kostnader, hårda 

tidsramar och att byggnader idag är mer energieffektiva har det påvisats att klimatpåverkan 

har förts över till produktionsfasen och numera likvärdig användningen av en byggnad under 

50 år (IVA & Sveriges Byggindustrier 2014). 

 

Utifrån tanken att minska klimatpåverkan från byggnader har olika miljöcertifieringssystem 

slagit igenom de senaste åren och de blir mer och mer populära (Saint-Gobain 2013). Sweden 

Green Building Council är den ledande organisationen för miljöstyrt samhällsbyggande i 

Sverige. Organisationen har hand om miljöcertifieringar som BREEAM, LEED och 

Miljöbyggnad för den svenska marknaden. För konsumenter, fastighetsägare eller företag 

innebär miljöcertifieringar en insikt i vilka krav som ställs på byggnader och vad som är 

hållbart byggande. Miljöcertifieringar ger en ökad utveckling mot hållbarhet och bedömer en 

byggnads prestanda (Sweden Green Building Council (SGBC) 2018g). 

 

I takt med ett ökat allmänt medvetande om hållbarhet har även företag fått en bättre 

medvetenhet om den viktiga aspekten kring energi- och miljöfrågor. Detta har skapat en 

marknad där miljöcertifieringar får konkurrenskraft vilket därmed bidrar till ett framtida mer 

hållbart byggande (Svensk Byggtjänst 2016).  
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1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur det i praktiken går till att miljöcertifiera en 

befintlig byggnad och vilka miljöcertifieringar som är aktuella. Examensarbetet ska även ge 

en inblick i hur miljöcertifiering påverkar byggprocessen och dess aktörer. 

 

1.3 Målformulering  

Vilka skillnader finns mellan de olika miljöcertifieringarna: Miljöbyggnad, BREEAM, 

LEED och Svanen för nybyggnationer av ett flerbostadshus i Sverige? 

Hur utförs lämpligen en miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad silver för ett befintligt 

flerbostadshus? 

Vad har företag för nytta av att certifiera en byggnad enligt Miljöbyggnad silver? 

Finns det enligt byggprocessens aktörer en framtid för miljöcertifiering? 

 

1.4 Motivering examensarbetet 

Då miljötänket i samhället är starkt och på uppgång har vi under tidigare diskussioner kommit 

fram till att vi båda hade ett gemensamt intresse gällande miljöfrågor och kände att detta var 

något som vi ville bygga vidare på. Under en gästföreläsning med Miljöbron stärktes våra 

tankar och de erbjöd oss att komma på möte gällande ett av deras ärenden. Efter ett möte med 

Backahill konstaterades det att våra tankar stämmer bra överens och ett samarbete kändes ge 

goda möjligheter för oss att utvecklas. 

 

1.5 Avgränsningar 

Då inte projektet ska vara för omfattande avgränsas jämförelsen av miljöcertifieringarna till 

följande miljöcertifieringssystem: Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM och LEED. I studien 

har det valts att endast fokusera på nybyggnationer av flerbostadshus vid jämförelsen av de 

olika miljöcertifieringssystemen. I samtliga miljöcertifieringar används den senast 

publicerade versionen av respektive manual. 

Då kostnadsaspekten för utförandet av en miljöcertifiering är mycket projektspecifik kommer 

inte detta beaktas vid jämförelsen av olika miljöcertifieringar. Fallstudien är en beskrivning 

av hur en miljöcertifiering för Vakteln 28 skulle kunna utföras. Beskrivningen från 

fallstudien är endast en översiktlig vägledning och utgör ingen komplett plan. Resultatet av 

fallstudien kan delvis användas för andra byggnationer men de krav som ställs kommer 

variera.   
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2 Metod 

För examensarbetet användes en kvalitativ metod för intervju- och litteraturstudier enligt 

boken Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder av Magne Holme och 

Krohn Solvang (1997). Litteraturstudien utgör en bas för examensarbetet där grundläggande 

fakta presenteras för att sedan analyseras och diskuteras i senare kapitel. 

 

Examensarbetet skulle kunna utnyttja en kvantitativ metod men har valts bort då det inte ger 

undersökningen ett lika djupt- och brett perspektiv. Detta beror på att möjlighet till diskussion 

och mer utvecklande frågor inte når fram vid kvantitativa metoder, exempelvis vid enkäter. 

 

Semistrukturerade intervjuer används i examensarbetet med mål att ge ett djupare perspektiv 

av den intervjuades syn på frågan. Frågorna har därmed utformats som öppna och inbjudande 

till diskussion mellan de intervjuade och de som intervjuar. Intervjuerna har gett en möjlighet 

att analysera och dra slutsatser för hur miljöcertifieringar utnyttjas samt hur eventuella 

förbättringsmöjligheter kan nås. 

 

En fallstudie utnyttjas för att ge tydligare bild av hur en miljöcertifiering utförs i praktiken 

och hur den lämpligen tillämpas. Fallstudien analyseras och diskuteras för att uttrycka 

svagheter, styrkor samt eventuella förbättringsmöjligheter gällande miljöcertifieringar. 

Fallstudien är en blandning mellan kvalitativa och kvantitativa studier. Detta sker då delar av 

den indata som behövs vid en miljöcertifiering inte fanns tillgänglig och uppskattningar 

behövde därmed användas.  

 

De källor som använts i examensarbetet har valts ut med mål att få ett så korrekt resultat som 

möjligt. Källorna har granskats flertalet gånger och har jämförts med andra källor för att 

säkerställa informationens trovärdighet. Under examensarbetet har ett antal nyckelpersoner, 

se bilagor, med olika positioner inom byggprocessen valts ut för att ge studien ytterligare 

djup och inblick från olika perspektiv. Nyckelpersonerna som intervjuas och används som 

referenser har utbildning samt flera års expertis inom området och bedöms därmed vara 

trovärdiga källor (Magne Holme & Krohn Solvang 1997). 
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2.1 Genomförande 

Arbetet har utförts med hjälp av den gemensamma onlineplattformen Google Docs. Google 

Docs valdes att nyttjas eftersom tidigare god arbetsvana med plattformen fanns och gav 

möjligheten att arbeta på avstånd med realtidsuppdatering. Google Drive används som 

plattform för lagring av data och dokument. Google Drive uppfyller både krav på 

lagringsmöjligheter och tillgänglighet. Vid de fall där möte mellan oss behövt hållas på 

avstånd användes tjänsterna Skype eller Discord. Båda täckte möjligheter för snabb 

fildelning samt funktionerna tele- och videosamtal. All dokumentation har skett digitalt via 

dator då detta förenklar delningsförmåga samt administration av dokument. 

 

Inför möten respektive intervjuer uppfördes protokoll. Protokollet innehåller de frågor och 

punkter som bedömts vara relevanta att presentera. Under samtliga möten och intervjuer har 

anteckningar samt protokoll förts där det växlats vem som skött de olika delarna. Efter ett 

möte eller intervju har anteckningar och protokoll sammanställts för att utgöra en klar bild 

av vad som hanterades under mötet. 

 

All form av informationssökning hanterades genom källdokumentation och behandlades 

utifrån ett källkritiskt perspektiv. De källor som använts har bedömts vara trovärdiga och 

efter de förutsättningar som finns, säkerställts vara korrekta. Huvudsakligen är information 

hämtad från vetenskapliga artiklar eller sakkunniga inom området. 

 

2.1.1 Examensarbetets faser 

Examensarbetet har delats upp i ett antal olika faser: initial fas, tidig fas, huvudfas och slutlig 

fas. Detta har gett examensarbetet en klarare struktur och tidsplanering. 

 

2.1.1.1 Initial fas 

Den initiala fasen innefattas av att säkerställa och begränsa arbetet. En tät kommunikation 

med fastighetsföretaget Backahill samt Urban Persson, handledare och föreläsare vid Lunds 

tekniska Högskola avdelning för Byggproduktion, har skett för att säkerställa målen för 

examensarbetet. Det upprättades även en viss kontakt med examinator Stefan Olander, 

examinator och föreläsare vid Lunds tekniska Högskola avdelning för Byggproduktion. 

Målet med denna fas var att få en tydlig grund på vad som ska utföras under examensarbetet.  
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2.1.1.2 Tidig fas 

Den tidiga fasen innefattas till stor del av en förstudie. Förstudien ligger till grund för de val 

och tillvägagångssätt som examensarbetet utgjort. Huvudsakliga tillvägagångssättet i denna 

fas har utgjorts av informationssökning via internet och litteratur. Intervjuer och möten med 

sakkunniga personer har även utförts för att stärka de beslut och slutsatser som tagits, det har 

här valts att begränsa intervjuformen till möten samt telefonintervjuer. Under den tidiga fasen 

dokumenteras även den information som behövs vid arbetet med fallstudien och Backahill. 

 

2.1.1.3 Huvudfas 

Huvudfasen utgår samt bygger vidare på de förutsättningar och beslut som tagits under 

tidigare faser. Under huvudfasen sammanställs respektive intervjuer och information som 

inhämtats. Utifrån detta utförs en analys samt en slutsats av de problemformuleringar 

examensarbetet hanterar. 

 

2.1.1.4 Slutfas 

Under denna fas har en tät kontakt med Urban Persson hållits för att nå önskat slutresultat av 

examensarbetet.  

 

Slutfasen innefattar sammanställning av dokument. Sammanställningen har utförts i 

programmet Microsoft Word då dess struktur och användning ger upphov till ett stilrent och 

korrekt resultat. Utnyttjandet av Word Online användes inte trots möjligheten att arbeta via 

distans, anledningen till detta är att tjänsten ansågs vara mer tidskrävande och svårare att 

uppnå önskat resultat, bedömningen är baserad på tidigare erfarenheter. Eventuella utkast 

kommer att delas ut till utomstående för att erhålla kritik och förbättringsmöjligheter. De som 

deltar i denna undersökning består av personer som ingår i examensarbetet målgrupp, detta 

för att säkerställa att feedbacken är relevant. 

 

Under presentation av examensarbetet användes Microsoft Powerpoint. Förberedelse inför 

presentationen innefattade skrivning av individuella presentationskort. Inlärningen av 

presentationen har skett med mål där båda besitter kunskapen att utföra presentationen själva, 

detta säkerställer prestation vid fallet där någon inte haft möjlighet att delta eller utför ett 

misstag under presentationen. I övningssyfte har presentationen framförts inför utomstående 

till examensarbetet för att erhålla ytterligare förbättringsmöjligheter. 
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3 Förstudie 

Miljöcertifieringssystem har de senaste åren slagit igenom i byggbranschen. En 

miljöcertifiering av byggnad sätter ett betyg på hur hållbar en byggnad är ur miljösynpunkt. 

Det finns en rad olika miljöcertifieringssystem med olika omfattning. 

Miljöcertifieringssystemen tar upp olika gemensamma ämnen som till exempel 

energianvändning, innemiljö och hälsa, materialhantering, vattenanvändning och ett antal 

fler faktorer (Saint-Gobain 2013). I den fortsatta studien granskas fyra olika 

miljöcertifieringssystem översiktligt; LEED, BREEAM, Miljöbyggnad och Svanen. 

 

3.1 Miljöcertifieringar inom byggprocessen 

Det första utnyttjandet av miljöcertifieringar i Sverige kom i drift när nordiska ministerrådet 

år 1989 gick ihop och grundade det som idag heter Svanenmärkning. Det började med papper 

och batterier där man långsamt byggde upp konsumenternas miljömedvetenhet (Svanen u.åa). 

År 1993 grundades Green Building Council (GBC) i USA av Rick Fedrizzi, David Gottfried 

och Mike Italiano. Organisationen skapades med mål att göra byggbranschen mer inriktad på 

hållbar utveckling (World Green Building Council 2018). Organisationen växte och år 2009 

grundades Swedish Green Building Council (SGBC) av 13 svenska företag. De eftersträvar 

en hårdare standard på hållbart byggande som man under den tiden inte ansågs drivas från 

politisk sida. Organisationen är idag Sveriges snabbast växande hållbarhetsorganisation med 

sina 300 medlemmar (SGBC 2018e). 

 

Den ökade medvetenheten kring ekologi, hållbarhet och naturens resurser har gjort att allt 

fler företag inom bygg- och fastighetsbranschen valt att miljöcertifiera sina byggnader 

(Svensk Byggtjänst 2016). Utöver detta har fler företag upptäckt den ekonomiska fördelen 

med att miljöcertifiera, företaget får god publicitet vilket leder till en ökad eftertraktan och 

konkurrenskraft på marknaden. Genom att följa de krav som ställs av miljöcertifieringar kan 

det även bli ekonomiskt lönsamt på lång sikt. Krav på en effektivare vattenförbrukning, 

energibesparingar samt utnyttjandet av förnybar energi är alla exempel på bidragande 

faktorer till denna långsiktiga ekonomiska lönsamhet (Saint-Gobain 2013). 

 

Kunskapen om miljöcertifieringar utvecklas konstant och idag finns miljömedvetenhet under 

samtliga delar av byggprocessen (Boverket 2007). I kommande delkapitel betraktas och ges 
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en överskådlig bild av hur en miljöcertifiering påverkar byggprocessens delar: projektering, 

produktion och förvaltning. 

 

3.1.1 Miljöcertifiering i projekteringsfas 

Det är oftast en miljösamordnare inom projekteringsföretaget som har hand om 

miljöcertifieringar. Detta utförs genom att utföra en plan för miljöcertifieringen till företag 

och projekt. På detta vis blir det mycket ansvar gentemot kunden och kunden litar på att få 

den hjälp som behövs. En vanlig dag kan bestå av mycket möten för att se till att krav och 

planer följs upp och uppfylls enligt förväntan beskriver WSP i en intervju. 

 

3.1.1.1 Ingång till projekt 

Hur ett projekteringsföretag kommer in i projekten kan variera på beställaren. Beroende på 

beställarens erfarenhet, planering och interna krav kan ett projekteringsföretag tillkomma i 

projekteringens alla delar. Fördelaktigt kommer projekteringsföretaget in i tidigt skede och 

ett miljöprogram beskrivande vilka krav som finns att utföras skapas till entreprenören. 

Miljöprogrammet hjälper beställaren och entreprenörer att specificera 

förfrågningsunderlaget med hänsyn till den eventuella miljöcertifieringen, det visas även här 

om det är lösbart att utföra en miljöcertifiering för projektet. Att projekteringsföretaget 

kommer in tidigt bidrar till en minskad risk för framtida problem och utgör en bättre grund 

för en hållbar projektering anser WSP. I samma intervju med WSP diskuteras det även i 

vilket skede miljöcertifiering kommer in i byggprocessen, detta beror till stor del på vilken 

entreprenadform som utnyttjas. Vid en totalentreprenad kommer miljöcertifieringen in i ett 

tidigt skede medans det under utförandeentreprenad kan variera mellan tidigt och sent. 

Vanligast i dagsläget är att miljöcertifieringar kommer in senare i byggprocessen efter 

förfrågningsunderlaget. Detta sker då ett fastighetsföretag upphandlar en entreprenör med 

krav på att miljöcertifiering används. Vid utnyttjandet av underentreprenad kan det därmed 

ge upphov till ett sämre resultat för projektet då det är dyrt för entreprenören att anlita en 

miljösamordnare som ska projektera enligt en miljöcertifiering. De högre kostnaderna leder 

till att underentreprenören ställer krav på att få en billig projektering för miljöcertifieringen 

och väljer att prioritera bort ökade kostnader. Det är ett dilemma för projekteringsföretag då 

fastighetsföretag som beställare vill ha ett så bra projekt som möjligt medan det då för 

underentreprenörer blir dyrt resonerar WSP.  
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3.1.1.2 Projektering med eller utan miljöcertifiering 

Vid användning av Miljöbyggnad brons utgörs ingen stor skillnad vid projektering i 

förhållande till BBR:s krav (Boverket 2017). De skillnader som finns gäller främst 

energiaspekter samt hur dokumentationen av projekteringen ska skötas och redovisas, 

exempelvis finns det hårdare krav på hur vissa utförande ska redovisas på en bygghandling. 

Vid miljöcertifieringarna BREEAM och LEED krävs mer omfattande strukturering och 

skiljer sig mycket från den svenska standarden och BBR. Flertalet nya punkter och 

bedömningar ska implementeras i projekteringen och leder därmed till en mer avancerad 

process som ofta anses vara besvärlig och tidskrävande för en ovan projektör bedömer WSP. 

 

Tidigt i projektet är det nödvändigt att se över vad som ska utföras i första hand för att 

underlätta projekteringen. Börjar man i fel indikator kan det bli stora svårigheter att få en 

smidig projektering. De indikatorer som är kritiska för en tidig projektering vid 

miljöcertifieringarna Miljöbyggnad och Svanen är de som behandlar energi och fönster 

medans miljöcertifieringarna LEED och BREEAM mer fokuserar på närområde och tomt 

anser WSP. 

 

När det kommer till vad för metoder som ska användas i projekteringsberäkningar för 

indikatorer i miljöcertifieringar är det enligt en intervju med WSP de simulerande verktygen 

alltid att föredra framför de förenklade metoderna. 

 

3.1.2 Miljöcertifiering i produktionsfas 

Beroende på vilken miljöcertifiering som utnyttjas i projektet kommer inverkan på 

produktionsfasen vara olika. Generellt gäller att de indikatorer som miljöcertifieringen kräver 

ska tillämpas och följas. För att utföra detta utses en ansvarig på arbetsplatsen för att 

kontrollera att respektive krav följs upp beskriver NCC i en intervju. 

 

Enligt Skanska är miljösamordnare en nyckelperson som utses av beställaren eller 

entreprenören vid en totalentreprenad. Miljösamordnarens roll under produktionsfasen är att 

delta samt hålla i möten under produktionen för att presentera miljöcertifieringens krav och 

tillvägagångssätt. Miljösamordnaren ska även vid start av produktionsfasen hålla i möten 

som informerar de inblandade om vilka projektspecifika regler som berör miljöcertifieringen. 

Miljösamordnaren kan även assistera utsedd ansvarig på produktionen med 

specialistkunskap inom miljöcertifiering och ansvara för eventuella miljöronder. 
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Miljösamordnaren bör även fungera som kontaktperson mellan ansvarig på produktionen och 

projektörer för handlingar gällande miljöcertifiering. 

 

Enligt en intervju med Skanska finns vissa moment som kräver nya kompetenser och det bör 

därför utföras lämpliga utbildningar för inblandade på arbetsplatsen. I samma intervju med 

Skanska ges exempel på detta, som kan vara hanteringen av farligt avfall samt vilka material 

som får användas vid byggnationen. 

 

3.1.3 Miljöcertifiering i förvaltningsfas 

I projektets förvaltningsfas är det viktigt att handlingar sparas och dokumenteras. 

Dokumentation ska även hantera förändringar och tillkommande material i byggnaden. Vid 

en eventuell framtida verifiering måste all dokumentation finnas tillgänglig för att skickas in 

till SGBC. Vid en bristfällig dokumentation riskerar byggnaden att förlora sin 

miljöcertifikation påstår WSP i en intervju. 

 

3.2 LEED 

The LEED Green building rating system utvecklades och drivs av den icke vinstdrivande 

organisationen U.S. Green Building council. Miljöcertifieringen grundades i USA där den 

första versionen kom ut år 1999. Systemet har efter detta utvecklats vidare och används för 

närvarande i mer än 140 nationer och har en mycket bred anpassning som hanterar de flesta 

byggnationer med exempel som varuhus, flerbostadshus och kontorsbyggnader. Systemet 

utgår efter en amerikansk standard och för att certifiera en byggnad måste man gå genom 

U.S. Green Building Council, undantag för detta är nationerna Kuba, Kanada och Indien där 

lokala anpassningar gjort det möjligt att inom nationen bedöma miljöcertifikationen. I 

Sverige sker en ständig kommunikation mellan U.S. Green Building Council och Sweden 

Green Building Council i eftersträvan om att förbättra den svenska versionen av 

miljöcertifieringen. År 2013 kom de första riktlinjerna för den svenska anpassningen (SGBC 

2018c). 

 

3.2.1 Indikatorer 

LEED förhåller sig till ett poängsystem vilket är baserat på 51 olika indikatorer indelat i 5 

huvudgrupper. Poängsystemet är utformat så att 100 poäng är max men att det även kan 

tillkomma eventuella bonuspoäng från innovation och regional anpassning. De olika 
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indikatorerna väger olika och kan variera mellan 1-20 poäng. För att klassa byggnaden som 

LEED-certifierad måste ett minimum på 40 poäng uppnås samt uppfylla 15 obligatoriska 

indikatorer som inte bidrar till poängsättning. Målet med denna poängsättning är att uppnå 

en global standard där exempelvis 80 poäng ska motsvara samma klassning oavsett var i 

världen byggnaden står (Florman 2017). 

 

Den första huvudgruppen som används vid bedömningen av LEED är närmiljö. Här hanteras 

aspekter som markförvaltning, ljusförorening, regnvattenhantering, reducering av ökade 

temperaturer till närmiljö, markförbättringsplan samt transport (U.S. Green Building Council 

(USGBC) 2013). 

 

Den andra huvudgruppen hanterar energianvändning. Här bedöms drift och underhållssystem, 

energipolicy, köldmediehantering. Dessa aspekter måste övervakas och dokumenteras under 

en användningsperiod på fem år för att visa att man lever upp till de krav som ställs. Om det 

visar sig att kraven inte efterföljs riskerar byggnaden att förlora sin certifiering (USGBC 

2013). 

 

Den tredje huvudgruppen hanterar material och materialanvändning för byggnaden. Här 

bedöms avfallshantering, drift och underhållning, inköpspolicy och inköpspolicy av 

belysning (USGBC 2013).  

 

Den fjärde huvudgruppen hanterar byggnadens inomhusklimat. Här bedöms det termiska 

klimatet, inomhusluft, belysning, ej rökningspolicy, rengöringsprodukter och hantering av 

dessa, dagsljus och utsikt, policy för skadedjurskontroller. Det termiska klimatet samt 

inomhusluften ska även bedömas genom en kundenkät där användaren själv ska poängsätta 

sin upplevelse i byggnaden (USGBC 2013). 

 

Den femte huvudgruppen hanterar innovation. Här bedöms projektspecifika tekniskt 

innovativa lösningar (USGBC 2013). 

 

3.2.2 Utförandet av miljöcertifieringen 

I dagsläget är det möjligt att utföra miljöcertifieringen via onlinetjänster men det 

rekommenderas att anlita sakkunnig med godkänd utbildning enligt SGBC för att få en 
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korrekt bedömning. Kostnaden för att certifiera en byggnad ligger till största del i 

certifieringsavgifter (SGBC 2018c). 

 

3.3 BREEAM 

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) utvecklades av the Building Research 

Establishment (BRE) och har sin grund från Storbritannien. BREEAM är ett av de äldsta och 

största miljöcertifieringssystemen som används internationellt. BREEAM har funnits sedan 

1990 och hanterar idag ett mycket brett omfång byggnationer. Exempel på byggnationer är 

flerbostadshus, industrier och skolor (SGBC 2018a).  

 

På den svenska marknaden sedan 2013 finns det en omarbetad svensk version av BREEAM 

kallad BREEAM-SE. Det är Sweden Green Building Council som har anpassat denna efter 

svensk standard. År 2017 uppdaterades denna version till BREEAM-SE 2017. BREEAM-SE 

möjliggör att i Sverige miljöcertifiera enligt Svensk metod och standard men samtidigt hålla 

en internationellt hållbar certifiering. Det är gynnsamt med användning av BREEAM-SE om 

eftertraktan av en mer internationell standard sökes. Både svenska och internationella 

investerare ser ett högre värde i byggnaden eftersom miljöcertifieringen kan jämföras 

internationellt samtidigt som miljöcertifieringen ser till att byggnaden bidrar till en bättre 

miljö (SGBC 2018a). 

 

3.3.1 Indikatorer 

Det finns fem olika nivåer i BREEAM vilka är PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT 

och OUTSTANDING. Poängsystemet består av 10 huvudområden med totalt 57 indikatorer 

där respektive indikator ger ett antal poäng. Poängen från de olika indikatorerna läggs ihop 

och för att byggnaden ska nå upp till PASS måste poängen uppnå minst 30 procent av den 

totala poängen. Når byggnaden upp till minst 85 procent får byggnaden nivån 

OUTSTANDING. I BREEAM finns möjligheten att själv välja vilka indikatorer som ska 

bidra till att uppnå de krav som ställs, en majoritet av de indikatorer som finns innehåller 

dock minimikrav som måste uppnås. Finns innovativa tekniska lösningar i byggnaden kan 

detta bidra till poäng. BREEAM består av nio olika miljöområden och ett ytterligare område 

inom innovation (SGBC 2017a). 

 

Det första huvudområdet hanterar Ledning och styrning. Detta område behandlar rutiner för 

hållbar ledning inom projektering, byggande, driftsättning, överlämning och förvaltningsstöd. 
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Området vill alltså göra hållbarhet inom projektledning till en del av alla skeden från 

planering av byggnaden till förvaltning. Inom området finns det sex indikatorer inom 

förstudie, projektering, livscykelkostnad och livslängdsplanering, ansvarsfullt byggande, 

driftsättning och överlämning, förvaltningsstöd och till sist fuktsäkerhet (SGBC 2017a). 

 

Det andra huvudområdet hanterar Hälsa och välmående. Detta område ska ge en trygg, säker 

och hälsosam inomhus- och utomhusmiljö för alla som är involverade i byggnaden och även 

övriga personer som vistas i dess närhet. Området har tio indikatorer som t.ex. luftkvalitet 

inomhus, termisk komfort, ljudmiljö, radon med mera (SGBC 2017a). 

 

Det tredje huvudområdet hanterar Energi. Detta område ska hantera energieffektiva 

lösningar och system. Området ska uppmuntra till en hållbar energianvändning och hållbar 

styrning av driften i byggnaden. Området har nio indikatorer inom minskad 

energianvändning, energieffektiva transportsystem, energieffektiv utrustning, 

energiövervakning med mera (SGBC 2017a). 

 

Det fjärde huvudområdet hanterar Transport. Detta område ska ge en minskad användning 

av privata transportmedel vilket ger minskad trafik och koldioxidutsläpp kring byggnaden. 

Indikatorerna ska bidra med hållbara transportsätt så som kollektivtrafik och andra alternativa 

transportsätt. Området har sex indikatorer som är tillgång till kollektivtrafik, närhet till 

bekvämligheter, alternativa transportsätt, maximal bilparkeringskapacitet, resplan och 

kontorsplats i hemmet (SGBC 2017a). 

 

Det femte huvudområdet hanterar Vatten. Området ska behandla hållbar användning av 

vatten. Indikatorerna har fokus på att minska vattenläckage och användningen av drickbart 

vatten. Det finns fem indikatorer och de är vattenanvändning, vattenmätning, detektering, 

förebyggande av vattenläckage och vatteneffektiv utrustning (SGBC 2017a). 

 

Det sjätte huvudområdet hanterar Material. Området behandlar åtgärder för att material ska 

ha så liten miljöpåverkan som möjligt under byggnadens livstid. Området har fem indikatorer 

som är livscykelpåverkan, ansvarsfull anskaffning av byggvaror, utformning för hållbarhet 

och resiliens, materialeffektivitet och farliga ämnen (SGBC 2017a). 
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Det sjunde huvudområdet hanterar Avfall. Indikatorerna i detta område är sex stycken och 

ska leda till att minska mängden avfall i samband med byggnadens alla skeden och även att 

styra avfall bort från deponi. Indikatorerna är hantering av byggavfall, återvunnen ballast, 

avfall från byggnadens driftskede, ytskikt i spekulativa byggprojekt, klimatanpassning och 

funktionell anpassningsbarhet (SGBC 2017a). 

 

Det åttonde huvudområdet hanterar Markanvändning och ekologi. För tomten och mark runt 

omkring byggnaden ska de fem indikatorerna i detta område ge en ökad medvetenhet om en 

hållbar markanvändning, skapande och skydd av livsmiljöer och en förbättrad biologisk 

mångfald på lång sikt. De fem indikatorerna är val av plats, tomtens ekologiska värde och 

skydd av element med ekologiskt värde, förbättring av tomtens ekologiska värde, långsiktig 

påverkan av den biologiska mångfalden (SGBC 2017a).  

 

Det nionde huvudområdet hanterar Föroreningar och ska behandla områden där man 

förebygger byggnadens påverkan på omgivningen och miljön med orsak av ljusföroreningar, 

buller, översvämning och utsläpp till luft, mark och vatten. Indikatorerna är fem stycken och 

är köldmediers påverkan, NOx-utsläpp, ytvattenavrinning, begränsningar av ljusföroreningar 

nattetid och begränsningar av ljudföroreningar (SGBC 2017a). 

 

Det tionde huvudområdet hanterar Innovation och ska ge möjlighet att belöna innovativa 

lösningar eller prestationer som går utöver kraven i de andra områdena (SGBC 2017a). 

 

3.3.2 Utförandet av miljöcertifieringen 

Alla projekt som ska certifieras enligt BREEAM måste först registreras i SGBC:s 

onlineverktyg Building Green Online (BGO). För att sedan kunna certifiera en byggnad 

enligt BREEAM-SE måste en licensierad BREEAM-SE-assessor anlitas till projektet. 

Assessorn är inte med i projekteringsgruppen utan fungerar som en utomstående granskare. 

Man kan även anlita en BREEAM-SE Accredited Professional som kan utvärdera byggnaden 

för att avgöra om byggnaden kan certifieras och vilken nivå som är lämplig, detta är inte 

något krav och vem som helst kan göra denna utvärdering. Avgiften för certifieringen beror 

mycket på byggnadens utformning (SGBC 2018b). 
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3.4 Svanen  

År 1998 grundades SIS Miljömärkning AB som år 2009 bytte namn till Miljömärkning 

Sverige AB. Bolaget är statligt ägt och eftersträvar ingen ekonomisk vinst. Bolaget har till 

uppdrag från regeringen att förvalta och utveckla miljöcertifikationerna Svanen och EU-

Blomman (Svanen u.åb). Svanen har utvecklats vidare och utgör idag ett gemensamt 

samarbete inom norden. Miljöcertifieringen är framförallt utvecklad och tillämpningsbar i 

Norden där den Svenska delen idag sköts av Miljömärkning Sverige AB (Svanen u.åa). 

 

Miljöcertifieringen hanterar i senaste versionen 3.4 småhus, flerbostadshus, 

trygghetsbostäder, skola och undervisningslokaler samt fritidshus. Certifieringen betraktar 

byggnaderna ur ett livscykelperspektiv där aspekter under hela byggprocessen bedöms 

(Svanen 2018b). 

 

Licensansvarig, personen som ansöker om licens, måste själv ansvara för att kravformuläret 

uppfylls oavsett vem som utför arbetet, detta försvårar licensiering för privatpersoner och ska 

därför lämpligen vända sig till entreprenör, leverantör eller annan ansvarig. En licens måste 

förnyas vart 5:e år för att vara giltig Svanen (2018a). 

 

3.4.1 Indikatorer 

Miljöcertifieringen Svanen har ett poängsystem baserat på sju indikatorer som tillsammans 

ger upphov till en poäng som påvisar om byggnaden når upp till kraven för 

miljöcertifieringen. Den mängd poäng som krävs för att en byggnad ska bli godkänd varierar 

på byggnadens utformning. Samtliga indikatorer innefattar minimikrav som måste uppfyllas. 

För miljöcertifieringen Svanen finns endast betyget godkänt (Svanen 2018b). 

 

Den första indikatorn är Energianvändning. Här utgår certifieringen efter byggnadens totala 

energianvändning i relation till kraven för BBR. Miljöcertifieringen hanterar även styrning 

av belysning samt energianvändning av vitvaror och övrig elektrisk utrustning (Svanen 

2018b). 

 

Andra indikatorn hanterar Avfallshantering. Miljöcertifieringen reglerar här kraven på antalet 

sorteringskärl samt eventuellt anslutande källsorteringsstation i anslutning till byggnaden 

(Svanen 2018b). 
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Tredje indikatorn hanterar Innemiljö. Här utförs en riskanalys och eventuella åtgärder för 

hantering av radonhaltig mark eller material. En säkerställning av att byggnaden är fuktsäker 

ska redovisas och dokumenteras. Ventilation, dagsljus, ljudmiljö samt emissioner av 

formaldehyd (Svanen 2018b). 

 

Fjärde indikatorn hanterar Kemiska produkter, byggprodukter, material samt byggvaror som 

kan anses vara hälsofarliga. Det ska här föras loggbok och dokumentation på vilka material 

som används vid uppförandet av byggnaden samt vilka kemiska ämnen som används vid 

underhåll av byggnaden. Regler gällande material som ej får användas i bygget av etiska skäl 

finns även beskrivet under denna paragraf (Svanen 2018b). 

 

Femte indikatorn hanterar Kvalitetssäkring under byggprocessen. Här beskrivs 

licensinnehavarens ansvar gällande styrning av krav och produkter på material enligt tidigare 

paragrafer samt beskrivning av rutin för att kontrollera lufttätheten av byggnaden. 

Dokumentation och information gällande att personer involverade i byggprocessen har den 

kompetens för att utföra kraven som ställs vid uppförandet av byggnaden. Det ställs krav på 

att entreprenören utför egenkontroller efter rutin för att säkerställa byggkvalitet (Svanen 

2018b). 

 

Sjätte indikatorn hanterar Kvalitets- och lagkrav. Licensinnehavaren ansvarar för att 

dokumentation sparas och kan redovisas efter förfrågan. Planerade ändringar av byggnadens 

användning eller material som ej överensstämmer med Svanens regler ska dokumenteras 

samt redovisa eventuella rutiner för hur dessa ska hanteras. Licensinnehavaren ska säkerställa 

att relevanta regler och bestämmelser följs vid uppförande av byggnad, detta innefattar 

exempelvis arbetsmiljö och säkerhet (Svanen 2018b). 

 

Sjunde indikatorn hanterar Instruktioner för fastighetsägare och driftansvarig. Här redovisas 

information om data och underhåll för byggnaden under drift (Svanen 2018b). 

 

3.5 Miljöbyggnad 

Miljöcertifieringen Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering som följer svensk 

byggstandard och lagar. Miljöbyggnad är speciellt utvecklad för den svenska marknaden och 

är den mest använda certifieringen i Sverige. I Sverige finns det över 1000 certifierade 

byggnader för Miljöbyggnad och kan användas till allt från småhus till flerbostadshus och 
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lokaler. Den aktuella versionen av Miljöbyggnad är Miljöbyggnad 3.0 och alla byggnader 

som certifieras efter 1 januari 2018 är denna obligatorisk (SGBC 2018d). 

 

Oavsett storlek på byggnaden kan både befintliga och nya byggnader certifieras enligt 

Miljöbyggnad. Det finns två olika manualer för Miljöbyggnad beroende på om byggnaden är 

en nyproduktion eller om det är en befintlig byggnad. För nyproduktion ingår 15 olika 

indikatorer och för befintliga byggnader ingår 13 olika indikatorer. En ombyggnad kan även 

den certifieras och då används en kombination av manualerna för befintlig och nyproducerad 

byggnad (SGBC 2017e).  

 

Certifieringen har tre olika betyg vilka är brons, silver och guld. För att uppnå de olika 

betygen behövs 16 olika indikatorer analyseras inom områdena energi, innemiljö och 

material. Utifrån dessa indikatorer beräknas ett betyg ut med hjälp av Miljöbyggnads 

beräkningsverktyg. I miljöbyggnad sker en viktning av de betyg som nås upp i respektive 

kategori, ett högre betyg kan med andra ord väga upp ett lägre (SGBC 2017e).  

 

3.5.1 Indikatorer 

På flera av indikatorerna behövs exempelvis kriterierna för brons uppnås och även ett fåtal 

kriterier till för att uppnå silver eller guld (SGBC 2017b, 2017c). Kriterierna varierar 

beroende på om det är Miljöbyggnad 3.0 befintlig byggnad eller Miljöbyggnad 3.0 

nyproducerad byggnad där största skillnaderna innefattar tillvägagångssättet för hur ett mål 

ska uppnås. 

 

Den första indikatorn är Värmeeffektbehov (VFT). Denna indikator tar hänsyn till 

klimatskärmens och ventilationens tekniska lösningar för energi. Vilket innebär att den visar 

ett mått på hur stora värmeförluster en byggnad har den dag då det är som kallast på ett 

normalår, här används alltså den dimensionerande vinterutetemperaturen (SGBC 2017b, 

2017c). 

 

Den andra indikatorn är Solvärmelast (SVL). Denna indikator ska behandla den värme som 

fås från solen och tillkommer ett rum genom fönster i byggnaden. Här finns det två olika 

kriterier beroende på om det är en bostad eller en lokal (SGBC 2017b, 2017c).  
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Den tredje indikatorn är Energianvändning. Denna indikator ska ta hänsyn till byggnadens 

årliga energianvändning och har enheten ��ℎ/��, �	
��. I den årliga energianvändningen 

ingår uppvärmning, varmvattenberedning, komfortkyla och fastighetsenergi (SGBC 2017b, 

2017c). 

 

Den fjärde indikatorn är Andel förnybar energi. Indikatorn ska uppmana till att använda 

förnybar energi och ger ett krav på hur mycket av energianvändningen som behöver vara 

förnybar energi (SGBC 2017b, 2017c).  

 

Den femte indikatorn är Ljud och ska ge byggnader en fortsatt god ljudmiljö. Indikatorn 

betygsätts med hjälp av ljudstandarder. I Miljöbyggnad 3.0 för befintliga byggnader finns 

ytterligare ett sätt att betygsätta indikatorn, detta genom ett lyssningstest (SGBC 2017b, 

2017c). 

 

I betygsbedömning för ljudstandard finns det olika betygskriterier beroende på om det är en 

bostad eller en lokal. För betygssättning enligt ljudstandard skrivs det om fyra olika 

parametrar vilka är: 

● Ljud från installationer inomhus 

● Luftljudsisolering 

● Stegljudsisolering 

● Isolering mot ljud utifrån 

För att kunna bedöma enligt ljudstandard krävs att en ljudsakkunnig deltar i bedömningen 

(SGBC 2017b, 2017c).  

 

I betygsbedömning för lyssningstest finns det två olika bedömningar beroende på byggnad. 

Den ena är för bostäder och lokalbyggnader inklusive vårdlokaler. Den andra är för 

lokalbyggnader med hall. Lyssningstestet ska utföras av en oberoende person, ej i relation 

till licensansvarig eller entreprenör, tillsammans med en brukare av byggnaden som vistas i 

byggnaden regelbundet (SGBC 2017b).  

 

Den sjätte indikatorn är Radon och behandlar hur mycket radon som är tillåtet inomhus för 

att skapa en säker miljö för brukaren. Indikatorn ska visa på att konstruktioner har ett 

radonskyddat utförande och att radonhalten i inneluften är inom gränsen för vad som är 

tillåtet (SGBC 2017b, 2017c). 
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Den sjunde indikatorn är Ventilation och ska säkerställa en god luftkvalitet i byggnaden. I 

denna indikator behandlas byggnader olika beroende på om det är en bostad eller om en det 

är lokalbyggnad inklusive vård- och handelsbyggnader. I nyproducerade byggnader bedöms 

ventilationen beroende på uteluftsflöde och donplacering. I befintliga byggnader bedöms 

ventilationen utifrån luftkvaliteten med koldioxidhalt (SGBC 2017b, 2017c). 

Den åttonde indikatorn är Fuktsäkerhet och behandlar en säker miljö och konstruktion ur 

fuktsynpunkt. Indikatorn ska bidra till att konstruktioner i framtiden ska ha en minskad risk 

att få problem med fukt- och vattenskador. Detta utreds ofta genom att ta in exempelvis 

fuktsakkunnig, diplomerad enligt www.fuktcentrum.lth.se eller med likvärdig utbildning 

som utför fuktsäkerhetsbeskrivningar, fuktsäkerhetsplaner och fuktinventerar (SGBC 2017b, 

2017c). 

 

Den nionde indikatorn är Termiskt klimat vinter. Indikatorn behandlar och avser termisk 

inneklimat vintertid för ett normalår. Indikatorn har två olika metoder för att behandla 

termiskt inneklimat. Det ena är en PPD-index och den andra förenklade metoden är med en 

transmissionsfaktor TF. PPD står för Predicted Percentage Dissatisfied och är den andel som 

förväntas vara missnöjd med det termiska klimatet. PPD-index kan beräknas med olika 

simuleringsprogram som till exempel IDA ICE (SGBC 2017b, 2017c). Den förenklade 

metoden TF finns endast i Miljöbyggnad 3.0 befintlig byggnad. Här delas kriterierna upp 

beroende på om det är en bostad eller en lokalbyggnad. Denna metod ger en insikt i hur stor 

kylande verkan fönster har (SGBC 2017b).  

 

Den tionde indikatorn är Termiskt inneklimat sommar. Indikatorn ska behandla en byggnad 

så att den erhåller ett bra termiskt inneklimat en solig och varm sommardag. Betygskriterier 

finns för bostäder och lokalbyggnader utan komfortkyla och för lokalbyggnader med 

komfortkyla. Oberoende av kriterier och betyg gäller att det alltid ska finnas 

förvaltningsrutiner för kontroll av termiskt inneklimat sommar. Här kan termiskt inneklimat 

beräknas med en förenklad metod, detta förutsätter att man uppnår samma betygsnivå på 

indikator 2. Termiskt klimat sommar kan även beräknas med hjälp av simuleringsprogram 

som till exempel IDA ICE (SGBC 2017b, 2017c). 

 

Den elfte indikatorn är Dagsljus och ska se till så att god möjlighet till dagsljusinsläpp finns 

i byggnaden. I denna indikator finns det tre olika kriterier beroende på om det är en bostad, 
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lokalbyggnad eller arbetsplatser i hall eller försäljningsutrymme. Betygen i indikatorn kan 

bedömas på två olika sätt, antingen med en förenklad metod AF som är en metod där 

fönsterglasandelen i ett rum räknas ut eller med en metod för en dagsljusfaktor DF vilket är 

ett mått på hur stor ljusstyrka det finns inomhus jämfört med utomhus. För arbetsplatser i hall 

eller i försäljningsutrymmen kan inte metoden med AF användas utan antingen används 

metoden med DF eller en metod med andel utblicksarea. Metoderna kan beräknas antingen 

med handberäkningar eller simuleringar. I samtliga betyg ska förvaltningsrutiner för kontroll 

av tillgång till dagsljus på stadigvarande arbetsplatser finnas. Detta gäller dock inte för 

bostäder (SGBC 2017b, 2017c). 

 

Den tolfte indikatorn är Legionella och ska ta hänsyn och motverka legionellabakterier i 

tappvattensystemet. Indikatorn ska bedöma tappvattentemperaturer och tekniska lösningar så 

att legionellabakterier får mindre risk för tillväxt och spridning. Förvaltningsrutiner 

kontrollerar att tillväxt och spridning ej uppstår (SGBC 2017b, 2017c). 

 

Den trettonde indikatorn är Loggbok med byggvaror. Utefter denna indikator ska en loggbok 

föras med dokumentation över vilka byggvaror som används i projektet. Det ska även 

deklareras vad byggvarorna innehåller. Loggboken ska underlätta att identifiera vilka 

material som använts, detta för att material i framtiden möjligen kan visa sig vara 

problematiska då kunskapen om material ökar (SGBC 2017c). 

 

Den fjortonde indikatorn är Utfasning av farliga ämnen. Indikatorn finns endast med i 

manualen för nyproducerade byggnader. Indikatorn ska minimera användningen av farliga 

ämnen i material och byggvaror. Indikatorn använder sig av till exempel 

kandidatförteckningen enligt europeiska kemikalielagstiftningen, REACH, men även 

utfasningsämnen enligt kemikalieinspektionen, hormonstörande ämnen enligt EU:s EDs 

databas och prioriterade riskminskningsämnen enligt kemikalieinspektionen (SGBC 2017c). 

 

Den femtonde indikatorn är Stommens och grundens klimatpåverkan. Syftet med indikatorn 

är att öka förståelsen för stommens och grundens klimatpåverkan samt minimera dess 

påverkan på klimatet. Det ska även öka förståelsen för Environmental Product Declaration 

(EPD) (SGBC 2017c). 
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Den sextonde indikatorn är Sanering av farliga ämnen och ska ta hänsyn till om det finns 

farliga ämnen i befintliga byggnaden. För att få reda på farliga ämnen i byggnader utförs en 

inventering av byggnaden. Det får till exempel inte förekomma fria asbestfibrer och 

installationer med CFC- och HCFC-köldmedier. Förekommer det asbest i byggnaden ska den 

vara inkapslad och utmärkt eller utmärkt på ritning. Har det gjorts eller ska göras sanering 

ska den vara genomförd enligt respektive förordning (SGBC 2017b). 
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4 FALLSTUDIEN VAKTELN 28 

Fastighetsföretaget Backahill med huvudkontor i Ängelholm har en bred fastighetsmarknad 

och står inför en ombyggnation av ett flerbostadshus beskriver Backahill i en intervju. Med 

ett intresse för miljö och konkurrenskraft har Backahill valt att göra en utredning för 

miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver.  Bostadshuset som är i kombination med 

butikslokaler finns i centrala Ängelholm där delar av byggnaden varit hotell. Backahill vill 

inför ombyggnationen ta reda på hur byggnaden efter ombyggnationen kommer förhålla sig 

till miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver och eventuella åtgärder som kan behöva tillföras 

för att nå upp till certifieringen. Då Backahill ej besatt kunskapen om att miljöcertifiera 

byggnaden har de valt att rikta sig mot studenter. Genom Miljöbrons Malin Planander inleds 

detta projekt och samarbete med Backahill där kontaktpersonerna är Dag Thulin och Jerry 

Zander. 

 

Miljöbyggnad silver är idag en av de vanligast förekommande miljöcertifieringar för 

fastighetsägare och lämpar sig för både stora och små fastighetsägare. Miljöbyggnad silver 

är även ett bra steg för företag som ej tidigare varit i kontakt med miljöcertifieringar, de krav 

som ställs är högre än de enligt BBR (2017) men bidrar inte till en större omställning för 

företaget säger WSP. 

 

4.1 Miljöcertifiering i praktiken 

För att få en tydligare bild av hur miljöcertifieringar används i praktiken utnyttjas möjligheten 

att samarbeta med företaget Backahill (2018). I detta kapitel beskrivs vad Backahill ska ta 

till hänsyn och vilka riktlinjer som bör följas vid en eventuell framtida miljöcertifiering.  

Beskrivningen är inte ett projekteringsresultat utan ett förslag på genomförande av 

Miljöbyggnad silver. De indikatorer och krav som finns i beskrivningen utgörs av en 

kombination mellan Miljöbyggnad silver för nyproduktion samt Miljöbyggnad silver för 

befintliga byggnader. 

  

4.1.1 Allmänna riktlinjer 

Enligt en intervju med WSP är det fördelaktigt att börja med indikatorer som innehåller 

beräkningar på energi och fönster. De indikatorer det innebär är indikator 1 Värmeeffektbehov, 

indikator 2 Solvärmelast, indikator 3 Energianvändning och indikator 11 Dagsljus. 
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4.1.2 Indikator 1 Värmeeffektbehov 

Värmeeffektbehovet är ett mått på byggnadens klimatskal och ventilationens värmetekniska 

egenskaper. Värmeeffektbehovet beräknas utifrån byggnadens transmissionsförluster 

fördelat på uppvärmd golvarea. Beräkna ett värmeeffektbehov utifrån den kallaste dagen ett 

normalår (DVUT) enligt beräkning i SGBC (2017b) kap 1. Till Vakteln 28 saknas handlingar 

för beräkning av klimatskalets U-värde, här hämtas lämpligtvis värde från SGBC (2017b) 

tabell 1:2. I tabell 1 nedan visas krav för Indikator 1. 

 

 

 

 

Bestämning av värmeeffektbehov via effektsignatur anses inte vara lämpligt då denna 

process minst tar 8 veckor anses den inte vara relevant i förhållande till Backahills planer på 

att innan sommaren ansöka om bygglov. 

 

4.1.3 Indikator 2 Solvärmelast 

Solvärmelast ger den solvärme som bidrar till att värma ett rum när den passerar genom ett 

fönster. Beräkningen av solvärmelast ger den solvärmeeffekt som tillförs ett rum per 

kvadratmeter golvarea. 

Endast fönster som ligger mellan 90° och 270°, det vill säga fönster som ligger mellan väst 

och öst via söder ska bedömas. För att beräkna solvärmelast används en förenklad metod 

enligt SGBC (2017b) kapitel 2. För att beräkna solvärmelast behövs g-värdet för fönster och 

solskydd, finns dessa inte att tillgå finns schablonvärden att hämta i tabell 2:1 från SGBC 

(2017b). 

För beräkning av solvärmelast omfattas endast rum som anses vara kritiska, se SGBC (2017e) 

kapitel 6. De rum som behöver kontrolleras för att vara kritiska är vardagsrum/kök i lägenhet 

510 på ritning F1:06, vardagsrum/kök och sovrum i lägenhet 410 på ritning F1:05. I tabell 2 

nedan visas krav för indikator 2. 

 

Indikator 1 SILVER
Befintliga bostäder 
och 
lokalbyggnader

≤ 45* Fgeo

Tabell 1.Krav indikator 1 Värmeeffektbehov 

(SGBC 2017b) 
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Tabell 2. Krav indikator 2 Solvärmelast (SGBC 2017b) 

 

Den förenklade metoden används då byggnaden är gammal och det finns många okända 

variabler i byggnaden. De kritiska rum som antas ha mest sol under dagen, eventuellt 

söderläge och på de övre planen av byggnaden, kommer kontrolleras i första hand. 

 

4.1.4 Indikator 3 Energianvändning 

En mätning av byggnadens årliga energianvändning jämförs med energikraven för BBR 

(2017). De områden som energianvändningen ska omfatta är följande: 

 

● Uppvärmning 

● Varmvattenberedning 

● Komfortkyla 

● Fastighetsenergi 

 

Energianvändingen ska vid ansökan innefatta mätningar av en sammanhängande 12-

månadersperiod. Utöver detta kan en energideklaration användas som underlag. 

Betyget avläses med hjälp av resultatet av mätningarna i SGBC (2017b) tabell 3.1. I tabell 3 

nedan visas krav för indikator 3. 

 

 

 

 

För att uppnå till betyget silver ska mätning och uppföljning av energin ske en gång i 

månaden. 

 

4.1.5 Indikator 4 Andel förnybar energi 

Andelen förnybar energi bedöms utifrån en fast andel av byggnadens energianvändning 

enligt indikator 3. Det finns goda möjligheter att installera solfångare samt solceller med 

Indikator 2 Silver
Bostäder ≤ 29 W/m²

Indikator 3 SILVER
Befintliga 
bostäder och 
lokalbyggnader

≤ Energiklass D 
Förvaltningsrutiner för 
uppföljning av 
energianvändning

Tabell 3. Krav indikator 3 Energianvändning (SGBC 

2017b) 
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tanke på byggnadens söderläge, detta påvisar att det första alternativet enligt betygskriteriet 

för miljöbyggnad silver kan uppfyllas. I tabell 4 till höger visas krav för indikator 4 (SGBC 

2017b). 

 

   

 

 

Då Backahill utnyttjar fjärrvärme behöver fjärrvärmeverkets bränslekälla kontrolleras 

tillhöra en förnybar energikälla. 

 

4.1.6 Indikator 5 Ljud 

Ljudmiljön ska bedömas och följande akustiska parametrar ingår: 

 

● Ljud från installationer inomhus 

● Luftljudsisolering 

● Stegljudsisolering 

● Isolering mot ljud utifrån 

 

Endast bullerkällor som fastighetsägaren kan påverka ingår i bedömningen. Bedömningen 

ska gälla över tid och inte vid enstaka tillfällen. För att bedöma ljudmiljön används ett 

lyssningstest, enligt SGBC (2017b) kapitel 5, där för byggnaden och fastighetsägaren 

oberoende person och en brukare som vistats mycket i byggnaden deltar. I tabell 5 nedan 

visas krav för indikator 5. 

Indikator 4 SILVER
Bostäder och 
lokalbyggna-
der

> 75 % av den använda
energin är förnybar
varav > 10 %
är förnybar flödande.
ALTERNATIVT
 > 80 % av den använda
energin är förnybar.

Ursprungsgaranterad
el och 
tredjepartsgranskad
allokerad
fjärrvärme accepteras.

Tabell 4. Krav indikator 4 Andel förnybar energi 

(SGBC 2017b) 
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Förvaltningsrutiner för kontroll av ljudmiljön ska finnas för att kunna göra regelbundna 

återrapporteringar.  

 

Lyssningstest ska utföras eftersom ritningar för Vakteln 28 saknar sammansättningen av 

byggnadens delar. 

 

4.1.7 Indikator 6 Radon 

Det som bedöms är årsmedelvärdet av radonhalten i byggnaden och vistelserum enligt SGBC 

(2017b) kapitel 6. Här ska strålsäkerhetsmyndighetens anvisningar för radonmätningar 

användas. Årsmedelvärdet mäts och bearbetas enligt strålsäkerhetsmyndighetens 

Indikator 5 Silver
Bostäder 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.

Förvaltningsrutiner för 
kontroll av ljudmiljö.

Tabell 5. Krav indikator 5 Ljud (SGBC 2017b) 
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metodanvisningar, se ”Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder” på 

strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. För att uppnå betyget silver krävs även att högsta 

årsmedelvärde mäts upp i vistelserum och ligger under kraven. Med högsta årsmedelvärde 

menas det högsta dosvärdet som mäts upp. Mätning av radonhalt ska ske under tre på 

varandra följande månader vid uppvärmningssäsong. I tabell 6 nedan visas krav för indikator 

6. 

 

 

 

 

Förvaltningsrutiner ska finnas för att ha rutiner för kontroll av radonhalt. Se till 

exempel ”Koll på miljökraven – Bostadsföretagens egenkontroll enligt Miljöbalken” av 

SABO som innehåller förslag på förvaltningsrutiner (SGBC 2017b). 

 

4.1.8 Indikator 7 Ventilation 

Byggnaden ska utföras enligt kriterier för en god ventilation och innemiljö. Backahill 

kommer vid ombyggnationen av Vakteln 28 totalrenovera byggnadens ventilationssystem. I 

detta fall utnyttjas därmed betygskriterier för nyproduktion.  

 

Ventilationskraven utgörs av ett generellt ventilationflöde på 0.35 l/s per m2 uppvärmd 

golvarea. Undantag ligger för ventilationsflöde i kök enligt enligt SGBC (2017c) tabell 7.1. 

Förvaltningsrutiner ska upprättas för kontroll av ventilationssystem. I tabell 7 nedan visas 

krav för indikator 7 (SGBC 2017c). 

 

Indikator 6 Brons Silver
Bostäder och 
lokalbyggnader

Årsmedelvärde i 
byggnaden ≤ 200 
Bq/m³
 
Förvaltningsrutine
r för kontroll av 
radonhalt.

BRONS + Högsta 
årsmedelvärde ≤ 100 
Bq/m³

Tabell 6. Krav indikator 6 Radon (SGBC 2017b) 
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4.1.9 Indikator 8 Fuktsäkerhet 

Eftersom det är en ombyggnation av Vakteln 28 behövs i denna indikator både Miljöbyggnad 

för befintlig byggnad och Miljöbyggnad för nyproducerad byggnad uppnås.  

 

Först behöver en fuktinventering göras som omfattar klimatskärmen och fuktkänsliga delar 

inomhus i byggnaden och eftersom det är riskkonstruktioner i byggnaden behövs även en 

omfattande och genomgående fuktbesiktning genomföras. För dessa inventering och 

besiktningar behövs en fuktsakkunnig anlitas. Det behövs förvaltningsrutiner för kontroll av 

förekomst av fukt-och vattenskador. Allt ovanstående är enligt SGBC (2017b) kapitel 8. I 

tabell 8 nedan visas krav för indikator 8 befintlig byggnad. 

 

Tabell 8. Krav indikator 8 Fuktsäkerhet för befintlig byggnad (SGBC 2017b) 

 

Indikator 7 BRONS SILVER
Bostäder Godkänd OVK med

uppmätt uteluftsflöde i
byggnaden ≥ 0,35 l/s
per m2 Atemp.

Förvaltningsrutiner för
kontroll av luftkvalitet. 

BRONS +
Möjlighet att öppna
fönster i rum där
man vistas mer än
tillfälligt. 

Möjlighet till forcering
vid spis, vid självdrag
accepteras kolfilterfläkt
för matos.

Indikator 8 
Befintlig 
byggnad

Brons Silver

Bostäder och 
lokalbyggnader

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.

Tabell 7. Krav indikator 7 Ventilation (SGBC 2017c) 
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För att uppnå certifiering i nyproducerad byggnad behövs ett antal olika kriterier uppfyllas. 

Det som behövs är enligt SGBC (2017c) kapitel 8: 

● Fuktsäkerhetsbeskrivning 

○ ByggaF:s mall ska användas, se www.fuktcentrum.lth.se. 

● Fuktsäkerhetsprojektering 

○ ByggaF:s mall ska användas, se www.fuktcentrum.lth.se. 

● Fuktsäkerhetsplan 

● Fuktsäkerhetsdokumentation 

● Branschregler 

● Kompetenskrav 

○ Fuktsakkunnig anlitas 

○ Fuktsäkerhetsansvarig anlitas 

● Förvaltningsrutiner 

I tabell 9 nedan visas krav för indikator 8 nyproduktion. 

 

Tabell 9. Krav indikator 8 Fuktsäkerhet för nyproduktion (SGBC 2017c) 

 

Indikator 8 
Nybyggnation

Silver

Bostäder och 
lokalbyggnader

En fuktssakkunnig anlitad av byggherren ska delta i projektet.
▪Alla fuktsäkerhetskrav, inklusive BBR:s ska dokumenteras i projektet.
▪Fuktsäkerhetsprojektering ska genomföras dvs konstruktionsdelar och anslutningar ska 
utformas så att fukttillståndet blir lägre än det högsta kritiska fukttillståndet hos ingående 
material. Metod, beräkningar och resultat ska dokumenteras.
▪Uttorkningstider för betong och avjämningsmassor ska redovisas, de ska rymmas inom 
projektets tidplan.
▪Krav i branschregler för våtrum och rörinstallationer ska uppfyllas under projektering och 
produktion.
▪ByggaF:s mallar eller motsvarande ska användas.
▪Byggherrens fuktsakkunnige avgör minsta antal arbetsberedningar och protokollförda 
fuktronder som ska genomföras under byggskedet och där hen ska delta.
▪En person som ansvarar för fuktsäkerheten under produktionen ska utses; entreprenörens 
expert.
▪Entreprenören ska upprätta en fuktsäkerhetsplan som säkerställer att kraven från 
fuktsäkerhetsprojekteringen uppfylls, kontrolleras, mäts och dokumenteras under 
produktion.
▪Under byggskedet ska lufttätheten i kritiska konstruktionsdelar (till exempel skarvar i 
lufttätande skikt, anslutningar och genomföringar) kontrolleras och jämföras med 
föreskriven lufttäthet.
▪Fuktmätning i betong ska utföras av en RBKauktoriserad fuktkontrollant enligt RBK eller 
motsvarande.
▪Fuktsäkerhetsarbetet ska dokumenteras enligt ByggaF:s mallar eller motsvarande.
▪Förvaltningsrutiner för kontroll av fuktsäkerhet ska upprättas.
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4.1.10 Indikator 9 Termiskt klimat vinter 

Byggnaden ska anpassas för ett bra termiskt inneklimat under vintertid. Detta utförs 

lämpligen med ett simuleringsprogram, förslagsvis IDA ICE. Utnyttjandet av simulering är 

mer avancerat och kräver sakkunighet inom området samt valt program. Simuleringen ger en 

mycket bättre spegling av verkligheten än de förenklade metoderna och bidrar därför till ett 

säkrare och bättre resultat. I en intervju med WSP beskrivs fördelen med ett 

simuleringsprogram vara att en oväntad eller svårberäknad situation kan upptäckas i god tid, 

något som kan motverka risken för oförutsedda utgifter vid senare skede i byggprocessen. I 

tabell 10 nedan visas krav för indikator 9 (SGBC 2017b).  

 

  

 

 

4.1.11 Indikator 10 termiskt klimat sommar 

Byggnaden ska anpassas för ett bra termiskt 

inneklimat under sommartid. Detta utförs lämpligen 

med den förenklade metoden med solvärmelast då 

det används mycket schablonvärden av till exempel 

u-värden. Detta enligt SGBC (2017b) kapitel 10. 

Förvaltningsrutiner för kontroll av termiskt klimat 

sommar ska finnas och även öppningsbara fönster 

för att uppnå betygsnivå silver. I tabell 11 till höger 

visas krav för indikator 10 (SGBC 2017b). 

 

 

 

 

Indikator 9 SILVER
Bostäder Termiskt inneklimat

uppfyller PPD ≤ 10
% vid DVUT.

Förvaltningsrutiner
för kontroll av 
termiskt
klimat vinter. 

Tabell 10. Krav indikator 9 Termiskt klimat 

vinter (SGBC 2017b) 

Indikator 10 Silver
Bostäder och 
lokalbyggnader
utan komfortkyla

SILVER på indikator 
2 och det finns 
öppningsbara fönster.

ELLER

Termiska inneklimat 
uppfyller PPD ≤ 15% 
en kritiskt varm och 
solig dag.

Oavsett metod:
Förvaltningsrutiner 
för kontroll av 
termiskt klimat 
sommar.

Tabell 11. Krav indikator 10 Termiskt klimat 

sommar (SGBC 2017b) 
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4.1.12 Indikator 11 Dagsljus 

Byggnaden ska bedömas efter tillgång till dagsljus. Då beräkningar av ljus kan vara 

avancerade med många faktorer inblandade används lämpligen ett simuleringsprogram, 

förslagsvis IDA ICE. En simulering speglar verkligheten bättre i förhållande till förenklade 

metoder och ger därmed en realistisk bild av inomhusklimatet. Programmet bör endast 

användas av utbildad enligt EQUA Simulation. I tabell 12 nedan visas krav för indikator 11 

(SGBC 2017b). 

 

Tabell 12. Krav indikator 11 Dagsljus (SGBC 2017b) 

 

 

4.1.13 Indikator 12 Legionella 

Legionellabakterier ska behandlas på ett sådant vis att risken för spridning och tillväxt 

minimeras. Tappvattensystemet utformas efter instruktioner i SGBC (2017c) kapitel 12. 

Miljöbyggnad 3.0 för nyproducerade byggnader används då hela tappvattensystemet ska 

bytas ut i Vakteln 28. I tabell 13 nedan visas krav för indikator 12 (SGBC 2017c). 

 

Indikator 11 SILVER
Bostäder DF ≥ 1,2 %

ELLER

AF ≥ 15% för α ≤ 20°
AF ≥ 15 + (α – 20) • 0,25
för 20° < α ≤ 45° 
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Tabell 13. Krav indikator 12 Legionella (SGBC 2017c) 

 

Förvaltningsrutiner för kontroll av legionella ska upprättas. Det ska även finnas en 

riskvärdering med åtgärder som är en utredning av vattentemperatur och uppehållstid. 

Riskvärdering innehåller även åtgärder för att minimera risken för spridning och tillväxt av 

legionellabakterier. 

 

4.1.14 Indikator 13 Loggbok med byggvaror 

En loggbok med dokumentation av de byggvaror som förs in i byggnaden ska uppföras under 

ombyggnationen. Loggboken ska efter ombyggnationen förvaltas och uppdateras av 

fastighetsägaren. Loggboken ska även följa med byggnaden vid försäljning. Lämpligtvis 

används en digital loggbok som lätt kan uppdateras och inte försvinner anser WSP. 

Dokumentationssystemet och informationssystemet BSAB 96 ska användas enligt Svensk 

Byggtjänst. Exempel på program för loggbok är BASTA eller Byggvarubedömningen. I det 

fall där byggvaror av miljöfarlig karaktär ska en avvikelserapport utföras. I tabell 14 nedan 

visas krav för indikator 13 (SGBC 2017c).  

 

Indikator 12 Brons Silver
Bostäder och 
lokalbyggnader

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 +

Termometrar eller temperaturgivare finns
för mätning av varmvattentemperaturen:
 • direkt efter varmvattenberedaren
 • i punkt med lägst temperatur i varje
  enskild VVC-krets.

Riskvärdering med åtgärder.
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Tabell 14. Krav indikator 13 Loggbok med byggvaror (SGBC 2017c) 

 

 

4.1.15 Indikator 14 Utfasning av farliga ämnen 

De byggvaror som dokumenterats enligt indikator 13 ska bedömas enligt BSAB 96. Vid det 

fall där byggvaran bedöms hälsofarlig får denna inte användas i projektet. Mer om vad som 

klassas som hälsofarligt kan läsas i SGBC (2017c) kap 14. I tabell 15 nedan visas krav för 

indikator 14 (SGBC 2017c). 

 

Indikator 13 SILVER
Bostäder 
Lokalbyggna-
der

Loggboken ska innehålla
uppgifter om typ av
byggvara, varunamn, tillverkare,
dokumentation
och eventuellt innehåll
av ämnen upptagna på
kandidatförteckningen
för produktkategorierna
P, Q och R (VVS).
Loggboken ska för produktkategorierna
E, F, G, H, I, J, K, L, M, N och
Z innehålla uppgifter om,
typ av byggvara, varunamn,
tillverkare och ha
en innehållsdeklaration
eBVD2015 eller motsvarande.

Loggboken är digital och
administreras på företagsnivå
hos fastighetsägaren.
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Tabell 15. Krav indikator 14 Utfasning av farliga ämnen (SGBC 2017c) 

 

 

4.1.16 Indikator 15 Stommen och grundens klimatpåverkan 

Denna indikator hanteras inte vid ombyggnationen Vakteln 28 då stomme och grund är 

oförändrad.  

 

4.1.17 Indikator 16 Sanering av farliga ämnen 

En inventering av byggnaden ska utföras med avseende på farliga ämnen. Vid förekomst av 

farliga ämnen ska sanering utföras. I de fall där sanering inte är aktuellt eller möjligt ska 

dessa uppgifter dokumenteras förebyggande framtida risk för spridning. En lista på farliga 

ämnen finns dokumenterat i SGBC (2017b) kapitel 16. I tabell 16 nedan visas krav för 

indikator 16 (SGBC 2017b). 

Indikator 14 BRONS SILVER
Byggvaror i
produktkategorier
E, F, G, H,
I, J, K, L, M, N
och Z enligt
BSAB 96 i 
bostäder
och lokalbyggnader

Byggvaror med 
ämnen på 
kandidatförtecknin-
gen får endast 
förekomma i mindre 
omfattning.

Avvikelser ska 
dokumenteras.

BRONS +
Utfasningsämnen 
enligt
KEMI:s PRIO-
kriterier
och hormonstö-
rande ämnen enligt
EDS Cat 1 och Cat 2
får endast förekomma 
i mindre omfattning.

Vid förekomst ska 
avvikelser
motiveras och
dokumenteras. 
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Tabell 16. Krav indikator 16 Sanering av farliga ämnen (SGBC 2017b) 

 

 

  

Indikator 16 BRONS SILVER
Lokalbyggna-
der och 
bostäder

Följande förekommer inte:
• Fria asbestfibrer
• Installationer med
• CFC- och HCFC köldmedier.
Förekomst av följande
ämnen är känd:
• Asbest är inkapslad.
• Den är också ut
• märkt eller utmärkt
• på ritning.
• Radioaktiva isotoper
• Kadmium, bly,
• kvicksilver.
PCB och sanering är
genomförd enligt
PCB-förordningen. 

BRONS + 
Förekomst av 
köldmedier med 
GWP100 > 2 
500 är känd.

PCB 
förekommer 
inte.
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5 Analys 

I analysen jämför vi de olika miljöcertifieringarnas egenskaper mot varandra samt går in på 

ett mer analytiskt resonemang om hur de används i byggprocessen. 

 

5.1 Varför miljöcertifiera? 

Statistiken från SGBC (2018f) visar att allt fler företag idag väljer att miljöcertifiera. NCC 

nämner i en intervju att denna ökning bygger på ett generellt ökat miljöintresse i samhället 

men även på att konsumenter och företag i dagens läge är villiga att betala något mer för en 

miljöcertifierad bostad. Trots det ökade intresset från kunder är en miljöcertifiering ett 

risktagande för företag där det inte alltid framkommer tydliga linjer för avkastningen av 

investeringen, certifieringskostnader, administrativ hjälp och andra punkter kan leda till höga 

avgifter. För att undkomma de höga kostnaderna har företag som exempelvis Riksbyggen 

utvecklat ett eget miljöcertifieringssystem specifikt till sitt företag. Detta leder till en enklare 

process inom företaget vid investering av miljöcertifieringar samtidigt som affären blir 

billigare påstår WSP. WSP nämner även i samma intervju att skapandet av nya 

miljöcertifieringar som är företagsspecifika är ett steg i riktningen mot ett mer hållbart 

samhälle men påstår att det kan äventyra kvalitén då en tredjepartsgranskning av bygget inte 

alltid förekommer, något som kan tänkas minska förtroendet för miljöcertifieringar i sin 

helhet. 

 

En miljöcertifiering minskar byggnadens driftkostnader vilket i längden kan ge en lönsam 

investering som företag bortser från. Kraven på ren och förnybar energi är ett steg i rätt 

riktning säger WSP och hänvisar till byggnadens LCA. 

 

Det förekommer att företag väljer att i sin upphandling bygga enligt en bestämd 

miljöcertifiering och nå upp till dess krav men att sedan inte ansöka om en färdigställd 

miljöcertifiering av byggnaden. Detta påvisar värdet av att bygga hållbart och att företag ser 

värdet i de sänkta driftkostnaderna men att profileringen av miljöcertifieringen inte har lika 

stort värde i dagens samhälle nämner NCC i en intervju. Svanen (2018a) följer upp det NCC 

säger och påstår att det är för få företag och privatpersoner som är medvetna om värdet i en 

miljöcertifiering och att detta är något som byggaktörerna måste försöka nå ut till samhället 

med. 
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5.2 Användarvänlighet 

Miljöbyggnad är en bred och omfattande certifiering som hanterar majoriteten av 

byggnationer. Då den är svenskutvecklad ger den bra grund utifrån svenska byggregler, lagar 

och normer vilket gör den lättare att implementera i svenska projekt, något som gjort den till 

en av de vanligaste miljöcertifieringarna i Sverige. Dess enkelhet och anpassning gör det 

även lättare för företag ej vana vid arbete med miljöcertifieringar att använda eller 

introduceras till miljöcertifieringar. BREEAM och LEED kan gällande dessa aspekter anses 

vara avskräckande för nya företag då de är mer anpassade efter internationella standarder. 

Dess regelverk är mycket omfattande och det är i vissa delar oklart formulerat hur 

poängsättning ska bedömas. Utifrån detta perspektiv kan dessa två miljöcertifieringar 

betraktas ej vara användarvänliga. Exempelvis kan en erfaren person inom byggbranschen 

på egen hand hantera en certifiering för Miljöbyggnad, något som inom BREEAM och LEED 

inte rekommenderas enligt WSP.  

 

Det är mycket fördelaktigt att anlita en miljösamordnare vid intresse av att miljöcertifiera. 

Miljösamordnaren hjälper företaget vid processen av miljöcertifieringen och säkerställer att 

byggnaden lever upp till de krav som förväntas av beställaren. Att anlita en miljösamordnare 

bidrar även till att dessa uppgifter bevaras och hamnar hos ansvarig person vid uppföljning 

av miljöcertifieringen, avsaknandet av dessa uppgifter är i dagsläget ett av de större 

problemen med miljöcertifiering i byggprocessen beskriver WSP. 

 

I en intervju med NCC anses Miljöbyggnad vara en kostnadseffektiv miljöcertifiering i 

förhållande till dess motparter BREEAM och LEED. Detta bidrar till att mindre företag kan 

se det som en rimlig investering. 

 

5.3 Jämförelse miljöcertifieringar 

I detta kapitel beskrivs skillnaderna mellan de olika miljöcertifieringarna Miljöbyggnad, 

BREEAM, LEED och Svanen. 

 

BREEAM och LEED är de största av de fyra certifieringarna och är mer ingående kring alla 

indikatorer. I BREEAM och LEED kan man välja vilka indikatorer som ska ingå i 

bedömningen. Detta gör att projekten ser olika ut beroende på vilka indikatorer som väljs. 

De beaktar även frågor som inte hanteras i vanliga fall vilket kan göra certifieringarna 

krångliga och svåra i jämfört med Miljöbyggnad och Svanen nämner NCC i en intervju.  
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Därefter kommer Miljöbyggnad som är mer ingående än Svanen, i dessa går det inte att välja 

indikatorer, utan alla indikatorer som finns i kriterierna måste vara med i bedömningen. 

BREEAM och LEED riktar sig mer mot kommersiella fastigheter medan Svanen är mer riktat 

mot småhus, flerbostadshus och förskolor. Miljöbyggnad riktar sig mot både kommersiella 

fastigheter och bostäder enligt en intervju med Skanska. 

 

WSP nämner i en intervju att det är stora skillnader i kostnad på miljöcertifieringar. Till 

exempel är BREEAM certifieringar miljonprojekt medan Miljöbyggnad ligger på några 

hundratusen.  Vidare nämner WSP att det som används mest i Sverige är Miljöbyggnad, detta 

mycket på grund av att BREEAM och LEED kostar mer samt att de är mer internationellt 

inriktade. NCC bygger på detta och påstår att kostnader för att uppnå “standardnivån” silver 

i framtiden för Miljöbyggnad är oklart då kraven har blivit hårdare i Miljöbyggnad 3.0. 

 

Enligt NCC skiljer det sig mycket i produktionen beroende på vilken miljöcertifiering som 

används. I Miljöbyggnad är det inte stora skillnader mot att inte certifiera. Det som påverkar 

arbetsplatsen är att loggbok måste föras vilket kan vara en liten skillnad men inte mycket 

större skillnad än annan dokumentation. I Svanen är det större skillnad då det krävs avsevärt 

mer dokumentation av material samt kontakt med underentreprenör. Den största skillnaden 

är användning av BREEAM certifiering då det tillkommer nya metoder som används och 

poäng kan erhållas för särskilda innovativa lösningar på arbetsplatsen. Detta ger stora 

omställningar för arbetare som inte är vana vid certifieringen. 

 

BREEAM, LEED och Svanen tar alla upp indikatorer i kategorierna energi, innemiljö, 

material och vatten. Det är endast Miljöbyggnad som inte tar upp indikatorer i kategorin 

vatten. 

 

En stor skillnad mellan miljöcertifieringarna är huruvida närmiljön tas upp. I BREEAM och 

LEED läggs det fokus på närmiljön som till exempel tomtens egenskaper, geografisk hänsyn, 

om det finns tillgänglig kollektivtrafik och transporter. Detta är aspekter som inte 

Miljöbyggnad eller Svanen tar hänsyn till. 

 

För en mer översiktlig bild av vad de olika miljöcertifieringarna hanterar, se tabell 17 på 

nästa sida. 
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Tabell 17. Jämförelse miljöcertifieringar för nyproduktion 

  

  Miljöcertifiering 

Ämne Miljöbyggnad Svanen BREEAM LEED 

Energi         

Energianvändning x x x x 

Energislag x  x x 

Vatten     

Användning   x x 

Återvinning/Spillvatten  x x x 

Innemiljö och hälsa     

Ljud x  x x 

Ljus x x x x 

Luftkvalitet x x x x 

Fukt x x x  

Termiskt klimat x  x x 

Legionella x  x  

Radon x x x  

Material     

Återvinning  x x x 

Inköp och ursprung x x x x 

Farliga ämnen x x x  

Innovation  x x x 

Transport   x x 

Geografisk hänsyn   x x 

Avfallshantering  x x x 

Mark och ekologi   x  

Föroreningar   x  

Ledning och styrning   x  
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5.4 Analys av Vakteln 28 

För att få en smidig projektering från början till slut är det fördelaktigt att anlita en 

miljösamordnare för att få en struktur och samordning samt minska risken för komplikationer 

i senare skede. För att ytterligare underlätta processen är det lämpligt att börja med 

indikatorer som innehåller energi och fönster, dessa beskrivs i kapitel 4.1.1 Allmänna 

riktlinjer. Energin är en stor investering i jämförelse till de andra indikatorerna i 

Miljöbyggnad och har en stor inverkan på utformningen av byggnaden. Energin påverkar 

även andra indikatorer och på grund av detta bör det läggas stor vikt kring energin när 

Backahill projekterar efter Miljöbyggnad silver. När det gäller fönster är det svårt att hitta en 

balans med andra indikatorer, vilket gör att det är nödvändigt att projektera fönster tidigt i 

projektet. Utmaningen med att hitta en balans är att indikator 2 Solvärmelast och indikator 

11 Dagsljus till viss del motverkar varandra berättar WSP. 

 

För att nå upp till betyget silver i Miljöbyggnad finns det vissa indikatorer som väger tyngre 

än andra, se tabell 18. I tabell 18 visas att indikatorer som har en egen aspekt väger tyngre än 

de som har delad aspekt med en annan indikator. Dessa är till exempel indikatorerna 

Fuktsäkerhet, Ljud, Energianvändning, Sanering av farliga ämnen och ett antal fler 

indikatorer. Tabell 18 är ett exempel på de minst antal indikatorer som behöver uppnå betyg 

silver för att byggnaden ska få betyg silver. Detta betyder att fler indikatorer kan uppnå betyg 

silver och att vissa betyg kan bytas plats på. Till exempel kan indikatorerna Dagsljus och 

Legionella byta betyg, alltså Dagsljus till brons och Legionella till silver och byggnaden 

behåller betyget silver. Det 

är endast indikatorer i 

samma område och med 

lika stor aspekt som kan 

byta betyg för att inte 

påverka byggnadens 

betyg.  Backahill kan 

därmed vid projektering 

välja vilka indikatorer de 

vill prioritera. 

 

  

1 Värmeffektbehov BRONS

2 Solvärmelast BRONS

3 Energianvändning SILVER SILVER

4 Andel förnybar energi SILVER SILVER

5 Ljud SILVER SILVER

6 Radon BRONS

7 Ventilation BRONS

8 Fuktsäkerhet SILVER SILVER

9 Termiskt klimat vinter BRONS

10 Termiskt klimat sommar BRONS

11 Dagsljus SILVER SILVER

12 Legionella BRONS BRONS

13 Loggbok med byggvaror SILVER SILVER

14 Utfasning av farliga ämnen SILVER SILVER

15 Stommens klimatpåverkan BRONS BRONS

SILVER

SILVER

SILVER

M
at

er
ia

l

BRONS

E
ne

rg
i

In
ne

m
ilj

ö

BRONS

BRONS

Aspekt OmrådeIndikatorer i 3.0 Indikator Byggnad

SILVER

Tabell 18. Betygsverktyg (SGBC 2017d) 
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6 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras problem och tankar som framgått under projektets gång. Vi 

försöker ge en egen bild av hur miljöcertifieringen kan göras starkare inför framtiden. 

 

6.1 Byggprocessen 

Miljöcertifieringar är något som blir allt vanligare att utnyttja inom byggprocessen men är 

fortfarande ett område som är i utvecklingsfasen (Saint-Gobain 2013). Med tanke på 

byggbranschens långa omställningar anser vi att man skulle kunna öka användningen och 

utvecklingen genom att anpassa system som mer riktar sig mot privatpersoner. Detta är inte 

något som Miljöbyggnad, LEED, BREEAM och Svanen idag hanterar men som vi tror skulle 

ge ett ökat intresse och medvetenhet om vad en miljöcertifiering är och hur det kan vara ett 

enkelt sätt att investera i en hållbar framtid. 

 

Företag som utvecklar ett eget miljöcertifieringssystem visar på ett ökat intresse inom att 

bygga hållbart, vi anser det dock vara viktigt att på något vis behålla kravet på en 

tredjepartsgranskning för att kvalitetssäkra miljöcertifieringen och ge en klar bild i vilken 

standard respektive företags egna miljöcertifiering förhåller sig till andra miljöcertifieringar. 

 

Sista delen vi vill uppmana användare av miljöcertifieringar till är att beakta tyngden av att 

ta in miljöcertifieringar i tidig projekteringsfas av en byggnad. Samtliga intervjuer och 

miljösamordnare vi pratat med under projektet har antytt att detta är ett stort problem vid 

dagens arbete med miljöcertifieringar. Detta leder upp till en utmaning för företag 

specialiserade inom området att göra mer reklam för vad en miljöcertifiering är och hur den 

ska hanteras. 

 

6.2 Miljöcertifieringars styrkor och svagheter 

Något som inte hanteras i Miljöbyggnad är det ekologiska fotavtryck för de material som 

finns och används i byggnaden, detta medför att beställaren kan bortse från denna del ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Inom detta område är miljöcertifieringen Svanen starkare då 

restriktion om materialval finns bifogat i bedömningskriteriet.  
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En aspekt inom energianvändning är vilket energislag som används. Detta hanterar inte 

Svanen i sin miljöcertifiering vilket vi ifrågasätter eftersom det ger möjligheten till att 

använda fossila bränslen i stor utsträckning. 

En mycket betydande del i en byggnads funktion och hållbarhet är hur byggnaden hanterar 

fukt. Detta tar LEED inte hänsyn till miljöcertifieringen vilket vi anser är en viktig aspekt att 

ta upp eftersom det kan få förödande konsekvenser att ignorera fuktproblem. Det kan bli en 

hälsofara för brukare i byggnaden och även påverka byggnadens hållfasthet, vilket även kan 

leda till stora extra kostnader. Det finns dock grundkrav i BBR för hur fukt ska hanteras men 

finns det även med i miljöcertifieringens krav anser vi att det ger mer pålitlighet och 

förtroende bland intresserade parter och större engagemang kring frågeställningarna. 

 

Något som inte hanteras i Miljöbyggnad är vattenanvändning och återvinning av vatten. 

Genom att införa till exempel individuell vattenmätning i en bostad anser vi att brukarna får 

en större medvetenhet kring hur mycket vatten som går åt och slösar inte med vatten. Finns 

det dessutom återvinning av vatten sparar man mycket på vatten och miljön. Detta anser vi 

är något som Miljöbyggnad kan utöka i framtiden för att få en bättre helhetsbild på 

miljöcertifieringen. 

 

Innovation i miljöcertifieringar är en intressant aspekt eftersom det kan få både en positiv 

och negativ bild. Finns det poäng att få inom innovativa lösningar anser vi att det ger ett 

utmanande att lösa komplexa problem på ett bra sätt. Däremot betyder det inte att den 

innovativa lösningen ger en mer miljövänlig byggnad. Detta betyder att en högre nivå kan 

nås i miljöcertifieringen endast för att man har innovativa lösningar på komplexa problem. 

Dessa behöver möjligtvis inte vara en lösning som ger en högre status på indikatorn utan 

endast en lösning på utförandet av indikatorn. Därför anser vi att det är negativt i den 

bemärkelsen att det finns möjlighet till högre nivå utan en lägre miljöpåverkan men samtidigt 

är det positivt då det uppmanar till att vara nytänkande. 

 

6.3 Miljöcertifiering i praktiken 

Arbetet med Backahill och Vakteln 28 har gett oss tydlig insikt i hur en byggnad vid 

ombyggnation kan miljöcertifieras och den förenklade manualen anser vi ger en översiktlig 

inblick i hur detta kan ske för Vakteln 28. Det är än oklart om Backahill kommer välja att 

miljöcertifiera Vakteln 28 och oavsett har de tagit ett steg i rätt riktning och uppvisat ett 

positivt intresse för ett framtida utökat arbete med hållbart byggande. 
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Med tanke på att Vakteln 28 är en ombyggnation av en äldre byggnad och att inga större 

ingrepp får utföras i fasaden finns det svårigheter med att nå upp till de krav som idag ställs 

på miljöbyggnad silver utan att äventyra det historiska värdet samt boarea. Utifrån detta 

bedömer vi att de krav som kommer vara svårast att följa upp vid en framtida miljöcertifiering 

kommer vara indikatorerna energi och ljus. Resonemanget vi även kan dra är att det vid 

ombyggnation är svårare att nå upp till kraven i förhållande till en nybyggnation där 

byggnaden från tidig projekteringsfas kan beaktas utifrån miljöcertifieringens krav. 
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7 Slutsats 

De frågeställningar som skulle undersökas och ligga till grund för examensarbetet har nu 

behandlats. Nedan beskrivs hur respektive frågeställning besvarats och behandlats. 

 

Vilka skillnader finns mellan de olika miljöcertifieringarna: Miljöbyggnad, BREEAM, LEED 

och Svanen för nybyggnationer av ett flerbostadshus? 

Miljöbyggnad är den miljöcertifieringen som är mest aktuell att använda i Sverige med tanke 

på dess enkla tillämpning enligt svenska regler och normer. Detta skiljer sig mot BREEAM 

och LEED vilka är mer internationellt anpassade och därmed inte lämpar sig lika bra för 

flerbostadshus. Miljöbyggnad förhåller sig relativt likt varje projekt då samma indikatorer 

används och ska bedömas. I BREEAM och LEED varierar indikatorerna beroende på 

företagets prioriteringar och kan därmed vara stora skillnader från projekt till projekt. En 

annan mer mer ingående analys av de olika indikatorerna och vilka skillnader mellan dem 

visas i tabell 19 nedan.  

 
Tabell 19 Jämförelse miljöcertifieringar för nyproduktion. 
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Hur utförs lämpligen en miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad silver för ett befintligt 

flerbostadshus? 

Enligt kvalitativa intervjuer samt informationssökning har vi sammanställt ett 

tillvägagångssätt för att utföra en miljöcertifiering av flerbostadshuset Vakteln 28. 

Beskrivningar har utförts med mål att vara lättförståelig, text som innehåller få facktermer 

och endast det mest relevanta för respektive indikator har presenterats. Kraven som är 

relevanta för flerbostadshus redovisas också i beskrivningen. Nedan visas ett exempel för hur 

indikator 6 Radon har presenterats. 

  

 

Vad har företag för nytta av att certifiera en byggnad enligt Miljöbyggnad silver? 

Att följa Miljöbyggnad silver ger en enkel möjlighet att introduceras till arbetet med 

miljöcertifieringar och hållbart byggande utifrån de krav och tydliga mål som Miljöbyggnad 

3.0 beskriver. En miljöcertifiering ger idag ett företag möjligheten att stärka sitt varumärke 

inom hållbart byggande samt ge starkare konkurrenskraft på marknaden. Det har även visats 

vara ekonomiskt fördelaktigt att miljöcertifiera med tanke på lägre driftskostnader. 
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Finns det enligt byggprocessens aktörer en framtid för miljöcertifiering? 

Miljöcertifieringar är idag en starkt växande del av byggbranschen där allt fler företag siktar 

mot att utföra miljöcertifieringar som standard. Även det ökade intresset för miljöfrågor i 

samhället leder till ljusare framtid för miljöcertifieringar. Ökningen av att företag skapar egna 

miljöcertifieringar inom företaget tyder också på en ljus framtid, att ha i åtanke är att 

regulationer för vad som får kallas en miljöcertifiering samt att tredjepartsgranskning 

nödvändigtvis inte förekommer kan äventyra miljöcertifieringarnas trovärdighet. Utifrån 

ovan nämnda aspekter anses miljöcertifieringar ha goda framtidsutsikter. 

 

Förslag på framtida utvecklingsområde 

Nedan presenteras förslag på utveckling och komplettering till denna rapport i framtida 

studier: 

• Utredning av lönsamheten av att utnyttja miljöcertifieringar.  

• Utredning om hur man får som standard att ta in arbete med miljöcertifiering i tidigt 

projekteringsskede. 
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Bilaga 4: Frågeformulär för intervju med Svanen 

Bilaga 5: Frågeformulär för intervju med Backahill 
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Bilaga 1: Frågeformulär för intervju  med WSP 

 

Hur ser en vanlig dag ut? 

 

Hur kommer man in i projekten? 

 

Större utmaningar/tidskrävande för övriga medarbetare? 

 

Tycker du Miljöbyggnad kan bli bättre? 

 

Varför använder WSP Miljöcertifieringar? 

 

Finns där konkurrens mellan företag men även mellan miljöcertifieringar? 

 

Svåraste delarna med att nå en miljöcertifiering? 

 

Finns det olika miljöcertifieringar som lämpar sig bättre än andra till låt oss säga hustyper eller 

exempelvis till privatpersoner? 

 

Vad kostar det att miljöcertifiera? 

 

Finns det några Statusskillnader mellan miljöcertifieringar? 

 

Kan man minska kostnaden för miljöcertifiering? 

 

Vilket kriterie tittar man på först i projektet? 

 

Vilken metod är lämpligast förenklad/simulerande? 

 

Fråga som kunder ställer? 

 

Vad väntar framtiden för miljöcertifieringar? 

 

Finns där några brister i Miljöbyggnad? 

 

Hur utförs ett verifiering 2 år senare? 



51 

 

Bilaga 2: Frågeformulär för intervju med NCC 

 

Varför ägnar sig ni på NCC åt miljöcertifiering? 

 

Vilka miljöcertifieringar jobbar ni med? 

 

Vad är första tanken? Positiv/negativ? Skiljer det sig något på arbetsplatsen? 

 

Vad är det första kriteriet man går in på vid en miljöcertifiering i projekteringsstadiet? 

 

Blir projektet mer strukturerat när man utnyttjar miljöcertifiering? 

 

Skiljer det sig mellan ett projekt med eller utan miljöcertifiering? 

 

Följer ni upp miljöcertifieringen i projekt? 

 

BREEAM har fler krav och indikatorer leder detta till ett i sin helhet bättre projekt? 

 

Vilken miljöcertifiering används mest? 

 

Någon på bygget som är direkt ansvarig för att krav för miljöcertifieringen uppfylls? 

 

Hur ser deltagarna i produktionen på miljöcertifiering? 

 

Nya kunskaper/metoder/utbildningar som krävs? 

 

Skillnader mellan olika miljöcertifieringar i produktionsskedet? 

 

Hur når man ut till UE eller till den enskilda snickarens så att han vet vad som gäller? 

 

Dyrt att miljöcertifiera? Är detta ett problem ni upplever från kunder? Lönt? 

 

Typiska frågor ni får från kunder gällande miljöcertifiering? 

 

Hur ser ni på framtiden och miljöcertifieringar? 

 

Finns det något i miljöbyggnad som kan förbättras? 
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När vill du som samordnare komma in i projektet? 

 

Varför vill du komma in tidigt? 

 

Varför ska man miljöcertifiera? 
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Bilaga 3: Frågeformulär för intervju med Skanska 

 

Vad är din roll inom hållbarhet? 

 

När började Skanska med miljöcertifieringar? 

  

Varför ägnar sig Skanska åt miljöcertifieringar? 

 

Varför väljer företag att miljöcertifiera? 

 

Vilken miljöcertifiering arbetar ni mest med? 

 

Kommer en annan certifiering ta över Miljöbyggnads roll? 

 

Påverkar det när i byggprocessen en miljöcertifiering kommer in? 

 

Blir projektet mer strukturerat med miljöcertifieringar, både projektering och produktion? 

 

Hur arbetar ni med miljöcertifieringar? 

 

När lämnar du ifrån dig projektet? När är ni klara? Följer ni upp projekt? 

 

Har ni eller känner ni till problem med dokument som försvinner under byggskedet inför 

verifieringsskedet? 

 

Finns det en ansvarig på bygget under produktionen för dokumentation inför verifieringsskedet? 

 

Hjälper ni andra företag förutom Skanska? 

 

Finns det fördelar/nackdelar att ha interna/externa konsulter? 

 

Hur får arbetare på produktionen information om miljöcertifieringar? T.ex snickare 

Typiska frågor från kunder om miljöcertifieringar? 

 

Lämnar ni till kunden att bestämma vilken certifiering som ska användas eller rekommenderar ni 

certifieringar? 
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Är det skillnad på projekt med eller utan miljöcertifiering? 

 

Hur ser ni på framtiden gällande miljöcertifieringar? 
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Bilaga 4: Frågeformulär för intervju med Svanen 

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

 

När sker kontrollen av bygget (platsbesöket)? 

 

Intresserade av att delta under projekteringen? 

 

Vilka är Svanens styrkor och brister? 

 

Svanen är en icke vinstdrivande organisation, är detta positivt eller negativt? 

 

Hur följer ni upp/verifierar de byggnader som miljöcertifieras? 

 

Ansvaret för hantering av dokumentation mellan beställare och entreprenör är ibland oklart och 

dokumentation fattas vid verifiering av miljöcertifieringen, gäller ofta produktblad, materiallista m.m. 

Hur ser ni på detta? 

 

Varför följer ni inte upp kontrollen av byggnaden? 

 

Vad händer vid en stor ombyggnation? 

 

Vilka kan miljöcertifiera? privatpersoner eller företag? 

 

Vanliga frågor från kunder? 

 

Hur får man ut informationen om miljöcertifieringen till byggarbetsplatsen? 

 

Hur minskar man problemet med att få ut infon på arbetsplatsen? 

 

Kan man använda egen materialportal? 

 

Hur ser utveckling och framtiden ut för svanen? 

 

Varför har Svanen skapat miljöcertifieringar för byggnader? 
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Bilaga 5: Frågeformulär för intervju med Backahill 

 

Varför har ni tagit kontakt med oss Studenter för Miljöcertifiering? 

 

Är det företagets miljöpolicy som behöver uppdateras? 

 

Vad ser ni som fastighetsägare för fördelar med att miljöcertifiera? 

 

Hur kom ni i kontakt med miljöcertifiering? 

 

Har miljöcertifieringar blivit mer populärt? 

 

Varför valde ni Miljöbyggnad silver i projektet för Vakteln 28? 

 

Har ni gjort en utredning av vad det kostar att utföra en miljöcertifiering? 

 

Har ni frågat era hyresgäster vad de tycker om miljöcertifiering av byggnaden? Vad de tycker om 

eventuell höjning av hyran eller liknande? 

 

Har ni en bild av vad som gås igenom vid en miljöcertifiering i allmänhet? 

  

Hur känner ni i framtiden vid en eventuell certifiering? Vill ni som fastighetsägare ha koll, ni som 

håller i miljöcertifieringen eller att ett utomstående företag håller i det? 

 

Kan ni tänka er att ha miljöcertifieringar som en allmän policy i företaget, att varje projekt ska 

miljöcertifieras? 

 

Finns företag som väljer att bygga enligt miljöcertifieringar men i slutändan att inte slutföra 

certifieringen, hur ser ni på detta? 

 

Finns fastighetsägare som väljer att utveckla ett eget system internt, hur ser ni på detta? 

 

Hur ser ni på framtiden, hur arbetar Backahill med miljöcertifieringar om 10 år? 

 

Hur tror ni att man värderar en tredjepartsgranskning, påverkar det era kunder och hyresgäster att en 

tredje part har granskat? 


