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Sammanfattning 

 
Vår tids stora miljöfråga berör klimatförändringarna. Totalt står fastighetssektorn för omkring 

18% av utsläppen av växthusgaser och bebyggelsen för omkring 40% av energianvändandet. 

Det är därmed av största betydelse att bygg- och fastighetsindustrins miljöpåverkan minskas. 

För att göra det finns bl.a. krav i Boverkets byggregler men även en rad olika 

miljöcertifieringar. Den vanligaste miljöcertifieringen av byggnader i Sverige är 

Miljöbyggnad och den drivs av Sweden Green Building Council. Miljöbyggnads certifiering 

ger ett kvitto på att viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material har 

uppfyllts. Man kan välja att projektera en byggnad enligt de olika klassningarna BRONS, 

SILVER eller GULD beroende på vad byggnaden lämpar sig för.  

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka vilka fördelar och svårigheter som 

projektering enligt Miljöbyggnad GULD för med sig, samt att ta reda på hur Miljöbyggnads 

kriterier kan förbättras.  

Målet med rapporten är att genom litteraturstudier och intervjuer med olika aktörer i 

byggbranschen ta reda på deras inställning till Miljöbyggnad. Utifrån deras åsikter och med 

hjälp av fallstudien av Aleris Gylleby behandlingshem fås information om vilka kriterier som 

kräver förbättring för att de ska bli mer användarvänliga. 

För att få svar på frågeställningarna görs en intervjustudie, fallstudie och en litteraturstudie. 

Åtta personer intervjuas i intervjustudien och de är arkitekter och byggingenjörer. Fallstudien 

görs på Aleris Gylleby behandlingshem där Miljöbyggnads 15 kriterier för nyproduktion 

testas. 

Resultatet som studien visar är att svårigheten med att projektera enligt Miljöbyggnad GULD 

är att uppfylla kriterierna Dagsljus, Solvärmelast och Termiskt klimat då de motsäger 

varandra. Samt att uppfylla kriteriet Utfasning av farliga ämnen då det i vissa fall är svårt att 

hitta alternativa material utan miljögifter.  

 

Respondenternas inställning till att projektera med Miljöbyggnad är positiv eftersom det leder 

till byggnader med högre kvalité. Genom att tänka klimatsmart redan vid projekteringen av 

bostäder kan inomhusklimatet förbättras och den negativa inverkan på miljön kan minskas 

drastiskt. 

 



 

 

 

 

Abstract 

Our times largest environmental issue concern the climate changes. The property sector stands 

for about 18% of the effluent of greenhouse gases and the buildings stands for 40% of the 

energy using. Thereby it's of largest significant that the environmental impact takes seriously 

by the building- and property sector. To assistance there's for 

instance demands from Boverket, but also a number of different environmental certifications. 

The most common environmental certification of buildings in Sweden 

are Miljöbyggnad which runs of the Sweden 

Green Building Council. Certifications from Miljöbyggnad gives 

a recit that important qualities regarding energy, indoor environment and material have been 

approved. You can chose to project a building according to three different classifications, 

BRONZE, SILVER or GOLD depending on what´s suitable for the building.  

 

The purpose with this master thesis is to examine which advantages and difficulties that 

comes with projecting according to Miljöbyggnad GOLD, and also find out how 

the criteria's of Miljöbyggnad can improves.   

 

The aim of the report is to find out how the building industry feel about projecting 

with Miljöbyggnad through literature studies and interviews. By the opinions of 

the respondents and with help from the case study of Aleris Gylleby treatment home gets 

information about which criteria´s that´s in need of improvement to be more user friendly.  

  

 A qualitative interview study, a case study and a litterure study is made to get answers to the 

issues regarding the study. Five different companies been contacted and totally eight people 

have been interviewed. The respondents have different roles in projection, one's a architect 

and the rest are building engineers.  A case study of Miljöbyggnad has been made there the 

15 criteria's for new construction has been tested on Aleris Gylleby treatment home.  

 

The study shows that the difficulty with projecting with Miljöbyggnad GOLD is 

to fulfil the criteria's of Daylight, Solar heat load and Thermal indoor climate because they 

contradicts each other. And to fulfil the criteria of Phasing out of hazardous substances since 

it´s sometimes hard to find alternative materials without toxins.  

 



 

 

 

 

The building industries attitude regarding projecting with Miljöbyggnad are positive since 

it lead's to buildings with higher qualities. The indoor climate improves and the negative 

impact on the environment can drastically be reduced by thinking climate smart already in the 

projecting of buildings.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Vår tids stora miljöfråga berör klimatförändringarna. De stora utsläppen av växthusgaser 

medför en stigande global temperatur och till följd av detta uppstår även en stor mängd 

miljöproblem. I Sverige uppgår den totala miljöpåverkan från byggprocesser upp till cirka 4 

miljoner ton koldioxidekvivalenter på husprojekt och 6 miljoner ton på anläggningsprojekt. 

Det blir en totalsumma på 10 miljoner ton. Det motsvarar ungefär den mängden som 

personbilarna i Sverige bidrar till. Det har även visat sig att klimatbelastningen i 

byggprocessen är lika stor som den är vid driften av ett hus under en period på 50 år 

(Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin 2014). Totalt står fastighetssektorn för omkring 18% 

av utsläppen och bebyggelsen för omkring 40% av energianvändandet. Det är där med av 

största betydelse att bygg- och fastighetsindustrins miljöpåverkan minskas. För att göra det 

finns BBR krav men även en rad olika miljöcertifieringar (Miljönytta 2017).    

Byggmaterial har en betydande roll i byggprocessen när det kommer till miljöpåverkan, och 

människors hälsa. De bästa byggmaterialen kan återanvändas eller brytas ner. Dessvärre 

innehåller de flesta byggmaterialen en stor mängd kemikalier som vi ännu inte vet vilken 

påverkan de har på oss människor. Vi vet dock att det finns ämnen som cirkulerar runt som är 

hälsovådliga. Trots detta är de inte förbjudna (Ekoportalen u.å. a). För nya kemiska ämnen 

gäller det orimligt nog att de är tillåtna till dess att de orsakat någon form av skada.  Industrins 

behov av att ständigt komma med nya lösningar och produkter att tjäna pengar på gör att hälsa 

och miljö åsidosätts. Pressade priser och tidsbrist gör att byggföretagen väljer de billigaste 

lösningarna som oftast är de som innehåller mest byggkemikalier. Människor som vistas i hus 

med ohälsosam inomhusluft kan bland annat få symptom som huvudvärk, tankestörningar, 

utslag, rinnande ögon och illamående. Det är högst önskvärt att välja material som är så rena 

och naturliga som möjligt. De ska varken skada eller störa naturens kretslopp eller avge 

giftiga ämnen som gör att våra hem blir ohälsosamma att leva i (Ekoportalen u.å. b).  

I dagens läge tillbringar människor större delen av livet inomhus, 90–95% närmare bestämt. 

Inomhusmiljön blir där med väldigt betydelsefull för människors välbefinnande. Det finns 

flera stycken viktiga faktorer som påverkar hur inomhusklimatet upplevs och hur det påverkar 

de som vistas i byggnaden. I en trivsam bostad finns det till exempel en lagom mängd fönster 

som ger det dagsljus varje rum behöver. Mängden dagsljus och solljus har stor inverkan för 

vårat välbefinnande, dygnsrytm, vår inlärning och prestationsförmåga samt graden av trötthet 
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(Boverket 2016). För mycket solljusinstrålning kan å andra sidan ge för höga temperaturer 

vilket kan orsaka illamående, trötthet och huvudvärk. Även kalla temperaturer kan ge 

negativa hälsoeffekter så som hjärt- och kärlproblem (Folkhälsomyndigheten 2017). 

Det finns betydligt högre halter av kemiska ämnen i inomhusluften än vad det gör i 

utomhusluften. I dagens samhälle spenderas mer tid än någonsin inomhus, familjer med små 

barn är föräldralediga, allt fler arbetar på distans hemifrån och äldre bor kvar i sina hem tack 

vare hemtjänst. Det blir där med extra viktigt att få en sund inomhusluft. För att få det krävs 

en god ventilation som för bort luftföroreningarna som finns i hemmet.  Ifall ventilationen är 

ineffektiv stannar föroreningarna kvar i byggnaden och de som vistas där kan bland annat få 

astma eller allergiska besvär (Folkhälsomyndigheten 2016). 

Det är viktigt att konstruera en byggnad så att det inte byggs in miljöfarliga ämnen, samt att 

byggnaden projekteras för dess förutsättningar beroende på vart den är placerad och dess 

ändamål. 

1.1.1 Miljöcertifieringar 

För att värna om miljön har man tagit fram flera metoder för hur man kan underlätta detta 

arbete, så kallade miljöcertifieringar. De vanligaste miljöcertifieringarna är Miljöbyggnad, 

Leed, Breeam samt GreenBuilding för att nämna några. De arbetar aktivt med att göra 

byggbranschen uppmärksam på vilken miljöpåverkan de orsakar och ger dem alternativ för 

hur de kan arbeta för att bli bättre. Att en byggnad har en miljöcertifiering är ett bevis på 

att den är hållbart byggd ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.  

I Sverige är den allra vanligaste miljöcertifieringen Miljöbyggnad, den drivs av Sweden 

Green Building Council och är anpassad efter svenska förhållanden. Sweden Green 

Building Council är Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande. Det finns 

totalt sexton olika värden som granskas av en tredje part innan certifieringen ges ut. I 

nyproduktion så berörs endast femton stycken av dessa kriterier. Två år efter det att 

byggnaden uppförts görs även en uppföljning på byggnaden. Vid mätandet av 

energiåtgången undersöker man att energianvändningen inte är för hög, att el och värme är 

miljösäkra och att det inte är för mycket luftläckage. Det som Miljöbyggnad ägnar mest tid 

åt att bedöma är inomhusmiljön. Där mäts bland annat luftkvalitén, mängden kvävedioxid 

och radon samt funktionen på ventilationen. Utöver detta undersöks en rad andra saker, 

bland annat fuktsäkerhet och risker för legionella (Sweden Green Building Council 2016).  
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Miljöbyggnads certifiering ger ett kvitto på att viktiga kvaliteter vad gäller energi, 

inomhusmiljö och material har uppfyllts. En byggnad blir klassad antingen BRONS, 

SILVER eller GULD. För att få BRONS behöver man endast följa lagkrav eller 

existerande rekommendationer. För att uppnå SILVER krävs det att man hamnar en bra bit 

över kraven och rekommendationerna. Här måste man även ta större hänsyn till solskydd, 

ljudmiljö och ventilation. GULD är den högsta nivån och här är kraven mycket höga. 

Åsikten hos de som bor och arbetar i byggnaden spelar också roll. De måste trivas så pass 

mycket att de tycker att huset är värd certifieringen GULD (Sweden Green Building 

Council 2016).  

1.1.2 Byggnaden 

Aleris Gylleby behandlingshem är beläget i Sunne och är omgivet av en lugn och idyllisk 

närmiljö. Behandlingshemmet består av två stycken byggnader och är ett boende för 

personer från 21 år och uppåt med psykiska funktionshinder eller samsjuklighet. Varje 

klient på Aleris Gylleby behandlingshem är i fokus och behandlingarna skräddarsys efter 

varje individ. Det finns bemanning dygnet runt så att de med omfattande behov har tillgång 

till personal under natten. Lägenheterna är byggda enligt BBR-krav och är nya och 

moderna med både egna badrum och uteplatser. Totalt finns det plats för 40 boenden, dessa 

är fördelade på fem enheter i de två närliggande byggnaderna (Aleris 2017).  

1.1.3 Projektering enligt BBR/Miljöbyggnad 

Genom att tänka klimatsmart redan vid projekteringen av bostäder kan den negativa 

inverkan på miljön minskas drastiskt. För att försäkra sig om att man följer de standarder 

och krav som ställs på byggbranschen i Sverige kan man projektera enligt BBR. Ifall man 

inte enbart vill hålla sig inom kraven kan man projektera byggnaden enligt en certifiering 

som värnar mer om miljön. Certifieringar kan uppmuntra byggbranschen och förenkla för 

beställaren att bygga klimatsmarta hus som också tar hänsyn till de inneboendes hälsa.  

Vi anser att en fallstudie och intervjuer kan vara värdefullt att göra för att se vad det 

innebär att projektera en byggnad enligt Miljöbyggnad eftersom att det är en av de 

certifieringarna som används mest i Sverige. I vårt arbete kommer fallstudien göras utifrån 

Aleris Gylleby behandlingshem. 

1.2 Syfte  

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka vilka fördelar och svårigheter som 

projektering enligt Miljöbyggnad GULD för med sig, samt att ta reda på hur Miljöbyggnads 

kriterier kan förbättras.  
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1.3 Mål  

Målet med rapporten är att genom litteraturstudier och intervjuer med olika aktörer i 

byggbranschen ta reda på deras inställning till Miljöbyggnad. Utifrån deras åsikter och med 

hjälp av fallstudien av Aleris Gylleby behandlingshem fås information om vilka kriterier som 

kräver förbättring för att de ska bli mer användarvänliga.  

1.4 Problemformuleringar  

Vilka är de generella svårigheterna med att projektera enligt Miljöbyggnad Guld?  

Vilka är de generella fördelarna med att projektera enligt Miljöbyggnad Guld?  

Hur ser respondenternas inställning till Miljöbyggnad ut?  

Vilka är svårigheterna att projektera Aleris Gylleby behandlingshem enligt Miljöbyggnad 

GULD?  

Stämmer de generella svårigheterna angående projektering enligt Miljöbyggnad Guld överens 

med de svårigheter som uppstår vid Aleris Gylleby behandlingshem? 

Hur kan och behöver Miljöbyggnad förbättras för att bli mer användarvänlig? 

1.5 Förutsättningar & avgränsningar  

Behandlingshemmet kommer enligt BBR:s definition "Gruppboende enligt lagen om särskild 

service, LSS, och socialtjänstlagen är en bostad, inkl. de gemensamma delarna" anses som en 

bostad.  

Byggnaden som kommer undersökas kommer anses vara en nyproduktion av bostad, där med 

kommer endast hänsyn tas till de kriterier som gäller för nyproduktion av bostäder.  

Respondenterna i det här examensarbetet är ingenjörer och arkitekter på konsultföretag, samt 

en miljösamordnare och en projektledare.  
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2 Teoretisk referensram  

2.1 Miljöbyggnads 15 kriterier för nybyggnation 

Här förklaras Miljöbyggnads 15 kriterier för nybyggnation och vad som krävs för att uppnå 

nivåerna BRONS, SILVER och GULD.  

2.1.1 Energianvändning   

Syftet med att granska energianvändningen är att byggnader ska projekteras och utformas 

för en så låg energianvändning som möjligt. Det som bedöms är byggnadens årliga 

specifika energianvändning mätt i kWh/m2,Atemp. Den specifika energianvändningen 

omfattar levererad energi för uppvärmning av byggnaden, varmvattenberedning, 

komfortkyla och fastighetsenergi, vilket oftast innebär fastighetsel. Varken hushållsel eller 

verksamhetsel ingår, men eftersom de påverkar värme- och komfortbehovet ska man ta 

hänsyn till dem i energibalansberäkningen. För att få en tillräckligt noggrann beräkning bör 

energiberäkningen inte göras för hand utan istället göras i VIP-Energy eller motsvarande 

program. Den normalhöga internlasten kan antas vara 50 kWh/m2,Atemp.  

 

Tabell 1. Energianvändning av BBR krav, Källa: (Sweden Green Building Council 2014)  

  

För att kontrollera att den specifika energianvändningen håller sig inom kraven ska energi 

för uppvärmning, komfortkyla, varmvattenberedning och energi för fastighetsdrift mätas 

under en period på 12 månader. Mätningsperioden ska vara avslutad inom 24 månader 

efter det att byggnaden tagits i bruk.  

För att uppnå GULD krävs det att energianvändningen är ≤ 65 % av BBR:s krav (Sweden 

Green Building Council 2014). 
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2.1.2 Värmeeffektbehov  

För att begränsa tillförd effekt av uppvärmning bedöms värmeeffektbehovet W/m2,Atemp vid 

DVUT.  

DVUT hittar man tabellerad i BBR och beror på byggnadens värmetröghet och vilken ort 

den är placerad i. Värmetrögheten beräknas med hänsyn till isolerings grad och specifik 

värmekapacitet. För betyget GULD får man inte anta ett schablonvärde för köldbryggor. 

De måste beräknas och redovisas vilket kan göras med beräkningsprogram så som VIP-

Energy.  

Värmeeffektbehovet Ptot definieras som byggnadens värmeförluster orsakade av 

parametrarna värmetransmission, luftläckage och ventilation. Parametrarna berör endast 

Atemp, det vill säga arean innanför ytterväggarna och de delar av byggnaden som är minst 

10°C varma. Beroende på vilken klimatzon byggnaden är placerad i ändras kriterierna för 

effektbehovet. Acceptansen ökar desto högre upp i landet man kommer. Enligt BBR 

accepteras till exempel 40% mer i klimatzon I jämfört med vad som accepteras i södra 

Sverige.   

 

Tabell 2. Värmeeffektbehov, Källa: (Sweden Green Building Council 2014) 

 

Vid dimensionering av uppvärmningssystem och luftvärmebatterier beräknar vanligtvis 

VVS-projektören ut värmeeffektbehovet. Ifall detta inte har gjorts kan man beräkna 

värmeeffektbehovet med hjälp av handberäkningar alternativt energiberäkningsprogram. 

Vid användning av energiberäkningsprogram är det viktigt att ventilationen är igång och 

att man inte tar med solinstrålning, internlaster eller operativ temperatur. Istället för 

operativ temperatur används inomhusluftens temperatur som kan antas till 22°C. Vid 

handberäkning används följande formler:  
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𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑃𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 + 𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛      [𝑊]     (1) 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡 =  
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
      [𝑊/𝑚2𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝]   (2) 

Där,  

• Ptransmission: U-värden, klimatskalets delareor och köldbryggor  

• Pluftläckage: luftläckageflöde l/s,m2Aom vid 50 Pa tryckskillnad  

• Pventilation: ventilationsflödet och värmeåtervinnings temperaturverkningsgrad  

• Lufttemperaturen inomhus  

• DVUT  

Oavsett vilken beräkningsmetod adderas kompressoreffekten till värmeeffektbehovet. Vid 

beräkning av luftläckage accepteras ett luftläckage på 5% för FTX-ventilation och ett 

luftläckage på 2,5% för F-system.   

För att verifiera den färdiga byggnaden kan man kontrollera att areor, U-värden, 

värmeåtervinningens temperatur- verkningsgrad och uteluftflöde i den färdiga byggnaden 

stämmer överens med beräkningsförutsättningarna. Det enklaste sättet att verifiera 

byggnaden är dock att ta fram en effektsignatur från den uppmätta energianvändningen 

(Sweden Green Building Council 2014).   

  

2.1.3 Solvärmelast  

Vid begränsning av solvärmetillskott under de varma delarna av året minskas behovet av 

komfortkyla och man undkommer andra negativa följder som övertemperaturer för med 

sig.   

Solvärmelast förkortas SVL och mäts i W/m2
golv. SVL kan simuleras genom datorprogram 

eller göras för hand. Vid simulering av datorprogram ska det högsta solvärmetillskottet 

mellan vår- och höstdagjämning användas, vid handberäkningarna utgår man istället från 

en förenklad metod där den maximala solstrålningen mot en vertikal yta antas vara 800 

W/m2, respektive 560 W/m2 ifall byggnaden är skuggad. Beräkningarna görs endast för 

vistelserum där det finns fönster mot öster till väster, vridet mot söder (90°C- 270°C). Rum 

vridna mot norr bedöms där med inte. Det tas inte hänsyn till när under dygnet 

vistelserummet används. Trots att rummet endast används kvällstid ingår dessa. 

Vistelserum där det endast finns fönster åt ett väderstreck gäller följande samband:  
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𝑆𝑉𝐿 = 800 ∙ 𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 ∙
𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠

𝐴𝑟𝑢𝑚
      [𝑊/𝑚2]    (3) 

• gsyst = sammanvägt g-värde för fönsterglas och yttre, inre eller mellanliggande solskydd [-]  

• Aglas = glasad del av fönster, dörrar och glaspartier alltså ej karm, bågar och profiler [m2]  

• Arum = golvarea i det bedömda rummet, inklusive yta under till exempel köksinredning och 

garderober [m2]  

Rum där det finns fönster åt två stycken väderstreck mellan öster, söder och väster kan 

storleken på SVL bli annorlunda då dessa fönster är solbelysta under en längre tid. I 

vistelserum av den här typen används det SVL-tal som blir störst vid beräkning. 

Sambanden som gäller är för endast ett fönster samt följande:  

𝑆𝑉𝐿 =
(560∙𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡∙𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠,𝑆,𝑒𝑙,Ö,𝑒𝑙,𝑉)

𝐴𝑟𝑢𝑚
+

(560∙𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡∙𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠,𝑆,𝑒𝑙,Ö,𝑒𝑙,𝑉)

𝐴𝑟𝑢𝑚
       [𝑊/𝑚2]  (4) 

 

Tabell 3. Solvärmelaster, Källa: (Sweden Green Building Council 2014) 

 

För att få det slutgiltiga betyget behöver de värden som användes under beräkningarna 

stämma överens med den färdiga byggnaden. Det som kontrolleras är g-värden, solskydd 

samt glas- och rumsareror. Att tänka på är att även utstickande byggnadsdelar så som 

balkong och takfot kan ge solskydd. Det bör även tilläggas att SVL inte ska förväxlas med 

effektbehov för komfortkyla, vid komfortkyla tar man nämligen hänsyn till det interna 

värmetillskottet som kommer från till exempel personer, belysning och elapparater 

(Sweden Green Building Council 2014). 

 

2.1.4 Energislag 

Vid bedömningen av energislag tittar man på den årliga fördelningen av 

energianvändningen inklusive brukarenergin. Det finns fyra stycken olika Miljökategorier 

som byggnadens energianvändning kan fördelas på, dessa grupper sorteras i olika ordning 

beroende på om det t.ex. är förnybar energi, energi från biobränsle eller om energin 
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kommer från ändliga resurser. Kategori 1 är den Miljökategori som orsakar minst 

miljöbelastning och kategori 4 är den som orsakar mest. Miljökategori 3 berör endast 

befintliga byggnader. I Miljökategori 1 ingår, solenergi, vind- och vattenkraft och 

industriell spillvärme. I Miljökategori 2 ingår energi från biobränsle och i kategori 4 ingår 

energi från t.ex. olja, kol, torv, naturgas och kärnkraft.  

 

Tabell 4. Energislag, Källa: (Sweden Green Building Council 2014)  

 

Den energianvändning man ska utgå ifrån är den från hushållsel och verksamhetsel samt 

resultatet från 3.1 Energianvändning (Sweden Green Building Council 2014). 

 

2.1.5 Ljudmiljö  

Med hjälp av de akustiska parametrarna; ljud från installationer inomhus, 

luftljudsisolering, stegljudsisolering och ljud utifrån, bedöms ljudmiljön inomhus. Under 

projekteringen och byggskedet ska en ljudsakkunnig finnas med och säkerställa att 

projekterade lösningar och genomförandet stämmer överens med Miljöbyggnads 

bedömningskriterier. Varje parameter ska kontrolleras så att den håller ljudkravet enligt 

aktuell standard. För att bedöma ifall ljudmiljön är god jämför man den med de svenska 

ljudstandarderna SS 25267 för bostäder. Det finns tre ljudklasser där C är den ljudklass 

som har lägst kravnivå och A är den ljudklass som har högst och som förutsätter att 

ljudförhållandena är mycket goda.   
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Tabell 5. Ljudklasser & ljudparameterar, Källa: (Sweden Green Building Council 2014) 

  

För att kontrollera den färdiga byggnaden jämförs projekteringshandlingarnas 

ljudbeskrivning och vald klass i minst 20% av byggnadens Atemp. Ljudparametrarna kan 

bedömas i samma eller olika vistelserum, men det är de mest kritiska vistelserummen som 

ska kontrolleras. Ifall mätningen sker enligt ljudstandarden är det dock tillräckligt att 

undersöka 5% av Atemp i tre olika rum. Parametrarna undersöks i de rum där de är mest 

kritiska. Trafikbuller bedöms till exempel rimligtvis i ett utrymme som ligger närmast 

vägen. Även här kan de akustiska parametrarna kontrolleras i olika vistelserummen men 

också sammanfalla.  

I flerbostadshus behöver en enkätundersökning göras där minst 80% av de svarande anser 

att ljudmiljön är acceptabel, bra eller mycket bra för att uppnå kriteriet GULD. De frågor 

som finns på enkäten ska endast gälla sådana faktorer som fastighetsägaren kan påverka 

(Sweden Green Building Council 2014).  

 

2.1.6 Radon  

I Miljöbyggnad står betygskriteriet av radonhalten inomhus (Bq/m3) för det högsta värde 

som uppmäts i vistelsezonen till skillnad från Strålsäkerhetsmyndigheten där radonhalten 

bedöms utifrån ett årsmedelvärde. Genom att ta hänsyn till förekomsten av markradon 

tidigt i projekteringen kan man utforma och bygga hus med så låga radonhalter som 

möjligt.   
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Tabell 6. Radonhalt, Källa: (Sweden Green Building Council 2014) 

  

Vid till exempel en geoteknisk undersökning av marken kan radonhalten mätas i ett par 

representativa punkter, eller så kan en sakkunnig mäta radonhalter i närheten av 

byggplatsen och göra en bedömning utifrån det. Markradonhalter kan dock variera kraftigt 

inom små områden och man bör därför använda sig av kartläggning med försiktighet. 

Beroende på vad man får fram för resultat kommer man kunna klassa marken som antingen 

hög-, normal- eller låg-radonmark. 70% av Sveriges mark klassas som normalhög, cirka 

20% är lågradonhaltig och 10% är hög. 

Tabell 7. Radonmark, Källa: (Sweden Green Building Council 2014) 

 

Efter att radonhalten har fastställts görs en avvägning för vilka åtgärder som behöver göras 

i ventilationssystem och grundkonstruktion beroende på den nivå man eftersträvar i 

Miljöbyggnad. Ifall byggnaden ska vara radonsäker ställs det höga krav på att byggnaden 

är tät och står emot inläckande luft från jorden.   

När verifieringen sker ska mätningen av radon göras under uppvärmningssäsongen. Enligt 

BBR får inte årsmedelvärdet i nya byggnader överstiga 200 Bq/m3. Ett värde som uppnås 

ifall 0,4 % av den tillförda luften i huset kommer från mark med radonhalt 50 000 Bq/m3 

(Sweden Green Building Council 2014). 

 

2.1.7 Ventilationsstandard  

En byggnad med god luftkvalitet kräver bra ventilationslösningar. För att försäkra sig om 

att byggnaden har bra ventilation kontrolleras det att ventilationssystemet stämmer överens 
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med de handlingar som utfördes vid projekteringen samt de bedömningskriterier man rättat 

sig efter. Det behöver även göras en kontroll som visar godkänd OVK. I fall byggnaden 

inte omfattas en OVK görs en motsvarande kontroll av en ventilationskunnig.   

Normalt sätt finns det dimensionerande uteluftflödet dokumenterat i ventilationsritningar 

eller i VVS-beskrivningen. Där finns även byggnadens styrning och reglering av 

ventilationsflöde samt ventilationssystem dokumenterat. I BFS 1998:38 finns 

beskrivningar på forceringsflöden, högre grundflöde och frånluftsflöde i bad-, dusch och 

tvättrum.   

Tabell 8. Uteluftsflöde & frånluftsflöde, Källa: (Sweden Green Building Council 2014) 

I flerbostadshus behöver en enkätundersökning göras där minst 80% av de svarande anser 

att luftkvaliteten är acceptabel, bra eller mycket bra för att uppnå kriteriet GULD. De 

frågor som finns på enkäten ska endast gälla sådana faktorer som fastighetsägaren kan 

påverka (Sweden Green Building Council 2014). 

  

2.1.8 Kvävedioxid  

Kvävedioxidhalten i inomhusluften beror på närheten till trafikerade vägar och mäts i 

μg/m3. I tätorter uppskattar man halten kvävedioxid inomhus genom att mäta 

kvävedioxidhalten på byggnadsplatsen. Likadan mätning görs för en byggnad som är 

placerad utanför tätort men som är belägen nära en vältrafikerad väg. Om byggnaden å 

andra sidan är placerad utanför tätort och på det avstånd som kravet gäller för en väg med 

måttlig trafikmängd är betygskriterierna uppfyllda och ingen mätning behöver göras. 

Definitionen av en tätort är att det bor minst 200 invånare i området och att husen står 

mindre än 200 meter ifrån varandra.   
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Tabell 9. Kvävedioxidhalter, Källa: (Sweden Green Building Council 2014) 

Med hjälp av kommunens eller lokala luftvårdsförbunds rapporter kan den planerade 

byggnaden utformas så att önskad klass erhålls och sedan stämmer överens med vad som 

önskas för den färdiga byggnaden. Man kan till exempel planera placeringen av 

uteluftintag genom att studera kartläggning av trafikerade vägar. För att indikera att 

kvävedioxidhalten inte är högre än den nivå man strävat efter görs mätningar inuti den 

färdiga byggnaden (Sweden Green Building Council 2014). 

 

2.1.9 Fuktsäkerhet 

Genom att projektera byggnader med hög fuktsäkerhet, kan man förhindra framtida fukt 

och vattenskador. Man ska arbeta med fuktsäkerheten under alla skeden vid nyproduktion. 

Fuktsäkerhetsarbetet gör att risken för att fuktskador, mögelskador och vattenläckage 

uppstår minskar. Byggherre, projektörer, entreprenörer och leverantörer med flera, 

påverkas av det här arbetet. Fuktnivåer ska mätas och kontrolleras, kritiska konstruktioner, 

moment och material ska identifieras och krav på byggnadens fuktsäkerhet ska formuleras. 

Med hjälp av dokumentet fuktsäkerhetsbeskrivningen kan man läsa om de mest kritiska 

konstruktionerna vad det gäller fukt och vattensäkerhet, uttorkningsplaner samt 

nödvändiga kontroller och när de ska genomföras. Nyttig information om 

fuktsäkerhetsarbete finns även hos ByggaF. Där finns ett flertal dokument som används för 

att organisera arbetet. För att försäkra fuktsäkerhetsarbetet kan man anlita en specialist på 

fuktsäkerhet under projektering och byggande som gått en kurs hos Fuktcentrum vid LTH 

och SP. 
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Tabell 10. Fuktsäkerhet, Källa: (Sweden Green Building Council 2014) 

 

Den färdiga byggnaden kontrolleras så att den utförts enligt branschregler och aktuella 

kriterier samt att det finns intyg från kontrollant. Någon fuktbesiktning behövs inte men 

man ska ta reda på om det inrapporterats eller observerats några fukt eller vattenskador 

efter det att byggnaden färdigställts. För att uppnå GULD ska en enkätundersökning göras 

där färre än 10% får uppleva att byggnaden ger allergi, hälsa eller mögelbesvär. Enkäten 

ska endast gälla faktorer som fastighetsägaren kan göra något åt (Sweden Green Building 

Council 2014). 

 

2.1.10 Termiskt klimat vinter 

För att bedöma ifall byggnaden har ett bra termiskt inneklimat under vintern görs antingen 

en datorsimulering av inneklimatet som jämförs med PPD-krav eller så använder man sig 

av en förenklad metod där en transmissionsfaktor används. Transmissionsfaktor kan dock 

endast användas i nyproducerade småhus. Den kan heller inte användas för GULD, då 

måste man använda sig av PPD-index för beräkning och jämförelse. PPD används för att 

värdera inneklimat och står för Predicted Percentage Dissatisfied. PPD är alltså den 

förväntade andelen missnöjda, ifall PPD < 15 % innebär det att färre än 15 % i en grupp lär 

vara missnöjda med det termiska inneklimatet. 
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Tabell 11. Termiskt klimat vinter, Källa: (Sweden Green Building Council 2014) 

 

Vid bedömning av det termiska inneklimatet med hjälp av datorsimulering görs 

simuleringar i valda vistelserum. Den operativa temperaturen kan antingen antas eller 

beräknas utifrån vad brukarna har för klädsel och deras fysiska aktivitet. Operativa 

temperaturen bedöms sedan i den punkt av vistelserummet där komforten antas vara sämst. 

Den här punkten ligger oftast framför rummets största fönster och är belägen en meter in i 

rummet.  

Vintertid spelar den relativa fuktigheten en mindre roll och behöver därmed inte läggas så 

stor vikt vid. I simuleringen ska värden angående DVUT, aktuell utformning, värmning, 

internlaster och ventilation finnas med. För att göra simuleringarna kan man använda 

datorprogrammen ProClim, TeknoSim eller IDA Klimat och energi. 

Vid verifiering av färdig byggnad kontrolleras det att indata för inneklimatberäkningarna 

stämmer överens med den färdiga byggnaden. Annars görs en mätning enligt SS EN ISO 

7726. För att uppnå GULD i flerbostadshus måste en enkätundersökning göras där minst 

80% ska anse att det termiska inneklimatet vintertid är acceptabelt, bra eller mycket bra 

(Sweden Green Building Council 2014). 

 

2.1.11 Termiskt klimat sommar 

För att bedöma ifall byggnaden har ett bra termiskt inneklimat under sommaren görs 

antingen en datorsimulering av inneklimatet som jämförs med PPD-krav eller så använder 

man sig av en förenklad metod där en solfaktor används. 
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Tabell 12. Termiskt klimat sommar, Källa: (Sweden Green Building Council 2014)  

 

Vid bedömning av det termiska inneklimatet med hjälp av datorsimulering görs 

simuleringar i valda vistelserum. Den operativa temperaturen kan antingen antas eller 

beräknas utifrån vad brukarna har för klädsel och deras fysiska aktivitet. Operativa 

temperaturen bedöms sedan i den punkt av vistelserummet där komforten antas vara sämst. 

Den här punkten ligger oftast framför rummets största fönster och är belägen en meter in i 

rummet. Simuleringen ska göras vid den tid på året då den tillförda kylan är störst. För att 

göra simuleringarna kan man bland annat använda datorprogrammen ProClim, TeknoSim 

eller IDA Klimat och energi. 

För att bedöma inomhusklimatet med solvärmefaktor behöver man beräkna SVF. SVF 

beskriver hur det termiska inneklimatet påverkas av värmen från fönster under sommartid. 

Betygskriterierna som Miljöbyggnad går efter grundar sig på uppgifter från Bygga med 

glas (P O Carlson med flera, 2005). 

Solvärmefaktorn SVF beräknas enligt formeln: 

𝑆𝑉𝐹 = 𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 ∙ 𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠 ∙ 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣     (5) 

• gsyst = sammanvägt g-värde, alltså för fönsterglas och solskydd [-]  

• Aglas = glasarea i fönster, dörrar och glaspartier [m2] 

• Arum = golvarea [m2] inklusive yta under till exempel köksinredning och garderober 

Aktuellt gsyst kan beräknas med datorprogrammet ParaSol som finns att hämta kostnadsfritt 

på www.parasol.se. När gsyst beräknas antar man att det rörliga solskyddet är aktiverat.  
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Viktigt att tänka på är att SVF-metoden är förenklad och på grund av det finns det risk att 

den termiska komforten inte kommer motsvara förväntningarna i praktiken. 

Vid verifiering av färdig byggnad kontrolleras det att indata för inneklimatberäkningarna 

stämmer överens med den färdiga byggnaden. Annars görs en mätning enligt SS EN ISO 

7726. För att uppnå GULD i flerbostadshus måste en enkätundersökning göras där minst 

80% ska anse att det termiska inneklimatet sommartid är acceptabelt, bra eller mycket bra 

(Sweden Green Building Council 2014). 

 

2.1.12 Dagsljus 

Dagsljus kan bedömas genom beräkning av antingen fönsterglasandel, dagsljusfaktor eller 

utblick. 

För att bedöma fönsterglasandelen finns en förenklad metod som kan användas om 

horisonten inte skärmas mer än 20°. Den ser till fönstrets glasarea i förhållande till 

golvarea. Är avskärmningen större än 20° rekommenderas det att diagrammet från SS 91 

42 01 används. Finns det en balkong eller fast solskydd som skärmar av himlen, ska arean 

för det skyddande föremålet räknas in i golvarea.   

𝐴𝐹 =
𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠

𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣
∙ 100      [%]    (6) 

• Aglas = fönstrets glasarea, [m2] 

• Agolv = golvarea, [m2] 

 

Tabell 13. Fönsterglasandel, Källa: (Sweden Green Building Council 2014) 

 

Dagsljusfaktorn visar förhållandet mellan ljusstyrkan inomhus och utomhus en molnig dag. 

Den varierar beroende på glasarean, golvarean, mätpunkt, glasets ljustransmission, 

horisontavskärmning samt reflektionsförmågan i rummen. Den enklaste metoden att 

beräkna dagsljusfaktorn är med hjälp av simuleringsprogram så som Velux Daylight 

Visulizer eller Radiance.  
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Beräkningen görs i en punkt 0,8 meter över golvet, en meter från mörkaste sidovägg samt 

på halva rumsdjupet. I beräkningarna ska hänsyn göras till omkringliggande byggnader 

samt skuggande byggdelar. Punkten ska sedan jämföras med betygskriterierna. 

För att beräkna utblick utgår man ifrån en punkt 1,5 meter över golvet. Från den platsen 

ska man kunna se ut 5 grader eller mer både horisontellt och vertikalt (Sweden Green 

Building Council 2014). 

 

Tabell 14. Dagsljusinsläpp, Källa: (Sweden Green Building Council 2014) 

 

 

2.1.13 Legionella 

Legionella är ett av miljöbyggnadskriterier för att förhindra uppkomsten av legionella 

bakterier och minska risken för tillväxt i tappvarmvattensystemet. De finns naturligt i 

vatten och tillväxten sker mellan 20 och 50 °C. Bakterierna sprids med aerosoler och 

orsakar allvarlig lunginflammation hos de som har nedsatt immunförsvar.  
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Tabell 15. Legionella, Källa: (Sweden Green Building Council 2014) 

 

För att förhindra spridningen av legionella bakterier ska tappvarmvattensystemet utformas 

så att inga proppade avstick som är längre än 1,5 gånger rördiametern får förekomma. Det 

får inte förekomma outnyttjade avstick som är längre än 1,5 gånger rördiametern på 

fördelningsledningarna. Det får inte finnas kontakt mellan tappvarmvattenledningen och 

tappkallvattenledningen, samt att tappkallvattenledningarna inte får placeras i utrymmen 

med höga temperaturer eller så att vattnet kan värmas oavsiktligt.  

Det finns råd och anvisningar i BBR och ”Branschreglerna Säker Vatteninstallation” på 

hur man kan minimera riskerna för legionella och hur man kan kontrollera förhållandena i 

den färdiga byggnaden (Sweden Green Building Council 2014). 

 

  



 

 

20 

 

2.1.14 Dokumentation av byggvaror 

Syftet är att de vill få fler att dokumentera byggvaror och byggmaterial som används. 

Tabell 16. Loggbok, Källa: (Sweden Green Building Council 2014) 

 

För att uppfylla kraven ska en loggbok upprättas med information om byggvarorna i 

grundkonstruktionen, så som stomme, yttervägg, yttertak samt innervägg på det som 

omfattar vad som ingår i produktkategorierna enligt BSAB 96. 

Det är endast byggvaror som ska monteras fast inne eller i direkt anslutning till byggnaden 

som måste ingå i loggboken. De byggvaror som tillhör det installationstekniska- eller 

elsystem behöver inte ingå i loggboken.  

Innehållsdeklarationen ska vara en motsvarighet till byggvarudeklarationer, BVD 3.  

Loggboken är till för att registrera mängd och placering av de olika byggvarorna. Den ska 

uppdateras och förvaltas av fastighetsägaren och följa med byggnaden vid försäljning. Det 

underlättar om loggboken är digital då man lättare kan ändra och lägga till nya byggvaror. 

Det ska finnas information för att underlätta vid en eventuell framtida sanering.  

I loggboken ska det förekomma en innehållsförteckning för byggvarudeklarationerna eller 

motsvarande, resten av utformningen får fastighetsägaren bestämma (Sweden Green 

Building Council 2014). 
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2.1.15 Utfasning av farliga ämnen  

Syftet med kriteriet är att göra människor uppmärksamma på vad för farliga ämnen de 

olika byggvarorna innehåller. 

Tabell 17. Utfasning av farliga ämnen, Källa: (Sweden Green Building Council 2014)  

 

De byggvaror som finns i loggboken ska bedömas utifrån innehåll och mängden 

utfasningsämnen enligt KEMIs kriterier. Utfasningsämnen definieras av 

Kemikalieinspektionen som särskilt farliga och för att byggvarorna ska anses vara fria från 

dem får halten inte överstiga tabellens värde för de olika kemiska ämnena.  
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Tabell 18. Riskfraser & haltgränser, Källa: (Sweden Green Building Council 2014) 

 

(Sweden Green Building Council 2014). 

 

2.2 Intervjumetod 

I detta kapitel beskrivs hur en semistrukturerad intervju utförs samt vad som är bra att tänka 

på när man använder sig av intervjuer för att samla in material. Arbetsgång, urval och 

trovärdighet tas upp. 

2.2.1 Arbetsgång 

Det är viktigt att utarbeta en intervjuguide som innehåller centrala teman och frågor som 

täcker de viktigaste områdena för studien. Syftet med intervjuguiden är att introducera 

intervjupersonen till de teman som kommer beröras under intervjun. Vid semistrukturerade 

intervjuer ska intervjuguiden innehålla de teman som är mest centrala kring studiens syfte 

samt frågor som berör valda teman. För att komma från intervjun med ett rikt och fylligt 
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material behöver man vara grundlig när man utarbetar frågorna. Frågor där man ber någon 

beskriva något kan t.ex. vara givande. Det kan även vara bra att tänka på ifall frågorna är 

klara och otvetydiga och ifall dem är ledande (Dalen 2008).  

Under intervjun ska pauser tas och intervjuaren ska uppträda lugnt (Justesen 2011). Pauser 

kan verka skapande på så sätt att intervjupersonen får tid att reflektera över frågan (Dalen 

2008). Ifall intervjupersonen inte kommer med svar får frågan dock omformuleras 

(Justesen 2011). Genom att ha ögonkontakt med den intervjuade och ge kommentarer på 

vad personen har sagt visar man sitt intresse. Det gör att den intervjuade känner sig mer 

uppskattad och öppen för att berätta mer (Dalen 2008).  I slutet på intervjun är det bra att 

kontrollera om alla frågor har blivit besvarade samt ifall intervjupersonen har något att 

tillägga (Justetsen 2011). 

2.2.2 Urval 

I kvalitativa intervjuer är valet av informanter särskilt viktigt och det bör finnas en grundlig 

redogörelse för vilket urval resultatet bygger på för att arbetet ska få någon trovärdighet. 

Man bör fundera på vilka som ska intervjuas, hur många och enligt vilka kriterier de ska 

väljas ut. Urvalet bör vara heterogent, det ska finnas variation men inte fler än någon 

enstaka person bör vara extrem eller avvikande.Antalet informanter kan inte vara för stort 

eftersom att det är en tidskrävande process att intervjua och sammanställa materialet. 

Antalet informanter kan dock inte vara för få heller eftersom att intervjumaterialet måste 

utgöra tillräckligt underlag för studien (Dalen 2008).  Rent allmänt bör man begränsa sig 

till ett litet antal intervjuer, mellan fyra och åtta stycken. Ett få antal är vanligen att föredra. 

Vid för många intervjuer kan nämligen materialet bli så pass ohanterligt att man inte finner 

alla viktiga detaljer i respondenternas åsikter. Ett få antal väl utförda intervjuer väger mer 

än ett flertal mindre väl utförda. Kvalitén ska sättas i första rummet (Trost 2005). 

Relativt tidigt i processen bör man ta ställning till vilka informanter som ska ingå i 

intervjustudien. Ifall intervjuaren inte har särskilt hög kompetens inom det område som ska 

utforskas kan det vara svårt att sätta samman ett teoretiskt urval av personer. För att 

underlätta denna process bör man "spana" in fältet samt göra avgränsningar inom området. 

I vissa fall kan det behövas en eller flera informationsgrupper för att få en uppfattning om 

hur olika parter upplever samma situation (Dalen 2008). 
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2.2.3 Trovärdighet 

Trovärdigheten är ett av de största problemen vid kvalitativa intervjuer. Insamlad data och 

dess analyser måste kunna bevisas vara trovärdiga samt seriösa och relevanta för den 

aktuella problemställningen (Trost 2005). Valet av metod för insamling av material måste 

vara anpassad till undersökningens mål och problemföreställningar. För att materialet ska 

kunna analyseras och bearbetas på bästa sätt är det till stor fördel om intervjuerna spelas in 

så att ingen information går till spillo (Dalen 2008).  

Forskaren i studien bör bedöma sin subjektivitet (Dalen 2008) samt objektivitet av 

forskningsupplägget för att studien ska få någon trovärdighet. Ens egna åsikter ska inte 

appliceras på den intervjuade eftersom att det är dennes perspektiv och åsikter man vill få 

fram och förstå (Trost 2005). En fördel kan där med vara att vara flera i forskningsarbetet 

(Dalen 2008). 

I intervjustudier är det respondenternas egna ord som utgör huvudmassan av det material 

som ligger till grund för resultatet. Materialet måste där med bli så fylligt och relevant som 

möjligt. Ifall intervjuaren ställer bra frågor och ger den intervjuade tid att komma med 

innehållsrika svar kan detta uppnås (Dalen 2008).  
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3. Metod och genomförande 

3.1 Intervju som metod 

I detta kapitel beskrivs vald undersökningsstrategi, metoder för datainsamling och arbetsgång. 

Arbetet består av en intervjustudie och en fallstudie, där respektive metod förklaras nedan.  

3.1.1 Undersökningsstrategi 

Syftet med kvalitativa studier handlar om att försöka förstå människors sätt att resonera 

och reagera samt att särskilja och urskilja varierade handlingsmönster. Eftersom denna 

rapports mål är att ta reda på vilka de generella svårigheterna vid projektering enligt 

Miljöbyggnad GULD är blir den kvalitativa intervjumetoden lämplig att använda sig av.  

Den kvalitativa metoden lämpar sig bättre för den här rapporten än den kvantitativa 

eftersom att svaren på frågeställningar inte kommer vara några specifika mätvärden eller 

konkreta svar. Svaren kommer istället röra personliga erfarenheter. Då är det bra med 

kvalitativa intervjuer där enkla och raka frågor ställs till följd av svar som är komplexa och 

innehållsrika (Trost 2005).  

Personer som ska intervjuas är projektörer som har erfarenhet av att ha projekterat enligt 

både Miljöbyggnad och BBR. Samt en projektör som projekterade Aleris Gylleby 

behandlingshem för att ta reda på om det uppstod några svårigheter vid projekteringen där. 

Det kommer att vara en panelintervju då det är två intervjuare och en deltagare som svarar 

på frågorna. Det kommer vara en huvudintervjuare som driver samtalet framåt för att 

undvika att man avbryter varandra. För att inte ge intrycket av förhör är plats för intervjun 

viktig och hur placeringen i rummet fördelas. För att få så bra svar som möjligt krävs det 

att deltagaren känner sig bekväm, därför väljs en plats där deltagaren är trygg så som 

dennes arbetsplats (Kylén 1994).  

3.1.2 Valda metoder för datainsamling  

I den här rapporten har en semistrukturerad intervju valts som metod för datainsamling 

eftersom att det finns en rad huvudfrågor som behöver besvaras men eftersom att 

förhandskunskapen i ämnet inte är så pass stor lämpar det sig att intervjun är något öppen. 

I en semistrukturerad intervju har nämligen intervjuaren bestämt teman och en rad 

huvudfrågor men man har även gjort utrymme för avvikelser ifall den intervjuade skulle ta 

upp något oväntat ämne som passar in på temat. Intervjuaren ställer samma öppna frågor 

till alla de intervjuade för att de ska reflektera över samma frågor. Ifall den intervjuade inte 
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kommer med tillräckliga svar på huvudfrågorna måste intervjuaren ställa delfrågor tills ett 

ordentligt svar fås (Justesen 2011).  

Det finns olika metoder för hur man samlar in materialet under intervjun, vanligast är 

ljudupptagning och är det som har använts i detta fall. Ibland kan det dock vara känsligt 

och då får man nöja sig med anteckningar trots att det är närmast omöjligt att detaljerat 

anteckna vad intervjupersonen säger (Justesen 2011). I dagens läge är dock människor 

vana vid användning av teknisk utrustning och där med stöter man inte lika ofta på skepsis 

inför sådan utrustning. Oavsett vad bör man i alla fall försäkra sig om intervjupersonen 

känner sig bekväm med att bli inspelad och att stämningen förblir avslappnad (Dalen 

2008). 

Efter att intervjun genomförts samlas det inspelade materialet in och organiseras och 

bearbetas. När intervjun antecknats ner på papper är det bra att lyssna igenom det inspelade 

materialet ännu en gång och jämföra det med vad som har antecknats för ytterligare klarhet 

och försäkra sig om att ingenting har missats (Dalen 2008). Sedan är det dags att analysera 

och tolka det insamlade materialet för att väcka fram tankegångar (Trost 2005). När 

materialet har kategoriserats och analyserats är det dags att presentera det. I den här 

rapporten har presentationsformen tematisering valts. Tematisering bygger på att den 

största vikten ska läggas på de teman från intervjuguiden som fått flest uttalanden (Dalen 

2008). 

3.1.3 Arbetsgång 

Två intervjuguider har gjorts där Intervjuguide 1, berör projektering enligt Miljöbyggnad. 

Intervjuguide 2 är en extra intervjuguide till den projektör som arbetat med Aleris Gylleby 

behandlingshem. Denna guide är densamma som för de andra projektörerna men innehåller 

ett par ytterligare frågor angående projekteringen för Aleris Gylleby behandlingshem. (Se 

bilaga 1) 

3.1.4 Urval 

Studien baseras på intervjuer från 8 aktörer som har olika roller inom projekteringen i 

byggbranschen. En arkitekt och en ingenjör från Sweco. En miljösamordnare från PPS 

Consulting, en projektledare från Karlstads kommun, två ingenjörer från Klara arkitektbyrå 

samt två ingenjörer från Tengbom. De som arbetar på samma kontor kan påverkas av 

varandra eftersom de utsätts för liknade arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Av den 

anledningen är det viktigt att intervjua anställda inom olika företag för att få en bredare 

bild av byggbranschens åsikter och för att kunna generalisera det insamlade materialet i 



 

 

27 

 

större utsträckning. Av samma anledning berör studien olika aktörer inom projekteringen. 

För ett bredare perspektiv krävs det att fler än en yrkesgrupp intervjuas.  

3.1.5 Sammanfattning av intervjumetod 

För att få svar på problemformuleringarna görs en semikvalitativ intervjustudie. För att den 

intervjuade ska kunna komma med aktuella och hjälpsamma kommentarer och svar 

informeras intervjupersonen innan intervjun om vad syftet med arbetet är och vilka 

problem som ska besvaras samt hur lång tid intervjun kommer ta. Intervjuerna förbereds 

med en intervjuguide med relevanta frågor till problemformuleringarna. Två intervjuguider 

görs, en används till alla deltagande och en används till arkitekten som var med och 

projekterade Aleris Gylleby behandlingshem. I intervjuguiden bifogas syftet med studien 

för att respondenterna ska få större förståelse för vad studien går ut på. Intervjuerna utförs 

på respondentens arbetsplats och det är två stycken intervjuare där den ena utses till 

huvudintervjuare. Samtalen spelas in med hjälp av telefonens ljudupptagnings funktion och 

inspelningarna transkriberas sedan gemensamt.  

För att få en bredare bild av byggbranschens åsikter har fem olika företag kontaktats och 

sammanlagt har åtta personer intervjuats. Respondenterna har olika roller i projekteringen, 

en är arkitekt resterande är byggingenjörer.  

Intervjuerna sammanställs till en början var och en för sig. (Se bilaga 2-9) Efter detta 

sammanställs alla respondenters åsikter. (Hänvisas till stycke 4.1) En sista 

sammanställning görs för att besvara problemformuleringarna som intervjuerna berör. 

(Hänvisas till stycke 4.4) Generaliseringar av insamlat material görs med försiktighet. I 

perspektiv med hur många som arbetar med projektering i byggbranschen är inte urvalet så 

pass stort att det går att dra helt rättfärdiga slutsatser, olika samband kan trots allt röra sig 

om slumpen (Justesen 2011). För att kunna generalisera undersökningens resultat krävs en 

analys om hur trovärdigt det är att studien som gjorts går att applicera rent allmänt (Dalen 

2008). 
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3.2 Metod över fallstudiens simuleringsprogram 

Här beskrivs hur varje simuleringsprogram i fallstudien har använts. 

3.2.1 VIP-Energy 

Programmet VIP-Energy har använts för att få fram värden till kriterierna 

Energianvändning och Värmeeffektbehov. Under rubriken Projektdata väljs fliken 

"Klimat", där fylls ort i samt horisontvinkeln. Nästa flik "Byggnad" ritar man upp 

klimatskalet samt, fönster och dörrar. Värdena fås från arkitektens ritningar där husets 

vägg och tak-areor har räknats ut och förts in under respektive väderstreck. Fönster och 

dörr uppställningar har granskats och mängderna har även där förts in under respektive 

väderstreck. Hur mycket köldbryggor som finns samt byggnadens totala golvarea och 

rumsvolym fylls i. Under den tredje fliken "Drifttidsschema" välj vilken typ av byggnad 

huset är och under vilka veckor som den är i drift varje år. Under fliken "Värmeförsörjning 

väljs uppvärmningskälla och vilken typ av värmepump som eventuellt har använts. Den 

informationen fås från fastighetsägaren och KVE, så det är utifrån deras papper värden kan 

fyllas i. Under fliken "Energikrav" väljs klimatzon, värmeförsörjning, typ av byggnad, 

samt Effektberäkning med återvinning och Elvärme kryssas i. Under fliken "Tidsstyrd 

ventilation" väljs vilken typ av ventilation huset har och dess verkningsgrad, samt hur stor 

tilluft och frånluft som finns.  

3.2.2 ParaSol 

I programmet så börjar man fylla i uppgifter på rummet. Det ska vara ett rektangulärt rum 

med fönster åt ett väderstreck. I fliken ”Geometry” fylls rummens höjd, djup och bredd i 

samt fönstrets area och karmdjup. Under fliken ”Window embrasure” fylls fönsterkarmens 

läge i och dess U-värde. I fliken ”Site and Orientation” väljs rummets väderstreck och 

byggnadens stad. I fliken ”Walls” fylls väggens U-värde i och innerväggarnas, golvens och 

takens konstruktion ska kryssas för vad för slags konstruktion det är.  

Sen fyller man i värden om fönstret under rubriken ”Structure”. Där bygger man upp 

fönstret med antal glas och luftspalter så får fram ett U-värde och g-värde.  

Nästa del är att fylla i solavskärmning och där väljer man vilket solskydd man har och om 

det sitter utanpå, inuti eller innanför fönstret. Där efter är det bara att starta simuleringen. 

3.2.3 TEKNOsim 4.1 

Programmet har en rad olika underrubriker som fylls i, där första fliken är ”Climate” där 

man väljer staden som byggnaden är belägen i. Andra fliken ”Building/Room/Zone” väljer 

man vilket rum man vill kolla på och fyller i dess volym samt hur mycket möbler som 
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finns. I nästa flik ”Roof” fyller man i väderstreck och vilken typ av tak som byggnaden 

har. Även hur långt taket sticker ut över fönstret. Fliken ”Skylight” har inte använts då det 

inte finns något takfönster på byggnaden. Femte fliken ”Facade” fylls 

väggenskonstruktionen i och dess väggarea samt vilket väderstreck den står mot och vad 

fönstret har för horisontellvinkel. I fliken ”Window” fylls information om rummets 

fönsterarea och vad det är för fönstertyp i, samt om det finns någon solavskärmning. Under 

sjunde fliken ”Floor on Ground” fylls rummets golvarea i och hur golvkonstruktionen ser 

ut. Under åttonde fliken ”Inner Wall” fylls innerväggarnas area i och dess 

väggkonstruktion. Även vad rummet har för inomhustemperatur. Under fliken ”Floor 

Framing” fylls golvarean och golvkonstruktionen i, samt vad rumstemperaturen är. I fliken 

”Ceiling Framing” fyller man i takets area och innertakets konstruktion samt 

inomhustemperaturen. Under fliken ”Ventilation” fylles rummets temperatur i och vilka 

timmar på dygnet som ventilationen är igång samt vad den har för luftflöde. Under den 

tolfte fliken ”Internal Heat Gain” fylls det i vilka timmar som lamporna lyser och när 

elektroniska apparater används i rummet. Även under vilka timmar på dygnet som 

personer vistas i rummet och vad för typ av aktivitet som utförs. Under fliken ”Cooling for 

Summer Conditions” fylls rummets max och min temperatur i. Vilka timmar på dygnet 

som kylan ska vara igång. Det sista kriteriet ”Heating for Winter Conditions” fylls det i 

vad tappvattnet har för temperatur, samt rummets takhöjd och inomhustemperatur. Sen 

görs det en simulering för sommaren och en för vintern.  

3.3 Fallstudie av Aleris Gylleby behandlingshem 

I detta kapitel beskrivs metoderna för hur Aleris Gylleby behandlingshem testas mot de 15 

olika kriterierna i Miljöbyggnad för nyproduktion.  

3.3.1 Energianvändning  

BBR:s krav för flerbostadshus i klimatzon 2 är 110 kWh/m2,Atemp. För att uppnå GULD 

krävs att energianvändningen är mindre än 65 % av BBR kravet, alltså 71,5 kWh/m2,Atemp.  

För att få fram energianvändning har programmet VIP-Energy valts. Utifrån programmets 

resultat har ett värde på energianvändningen fåtts.  

3.3.2 Värmeeffektbehov  

För att räkna fram värmeeffektbehovet används VIP-Energy. Därifrån fås värden på 

transmission, luftläckage och ventilation för att beräkna den totala effekten i formeln 

nedan.   
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𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑃𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 + 𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛      [𝑊]     (1) 

Den totala effekten används sedan i formeln nedan för att beräkna ut värmeeffektbehovet.   

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡 =  
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
      [𝑊/𝑚2𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝]   (2) 

 (se bilaga 10) 

3.3.3 Solvärmelast  

Solvärmelasten SVL beräknas med hjälp av simuleringsprogrammet ParaSol. Utifrån 

ParaSol fås värdet på gsyst. Sedan beräknas solvärmelasten med hjälp av formeln:  

𝑆𝑉𝐿 = 800 ∙ 𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 ∙
𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠

𝐴𝑟𝑢𝑚
      [𝑊/𝑚2]    (3) 

Beräkningarna ska göras i vistelserum. Därför har sovrummen valts eftersom att det är där 

de boende är mestadels, samt allrummen som det spenderas mycket tid i på dagtid. 

Kontoret spenderar personalen många timmar i därför är det också ett viktigt rum att 

kontrollera. Berörda rum är sovrum, gemensamt rum och kontor.   

(se bilaga 11) 

3.3.4 Energislag 

Verksamhetschefen Kjell Gullhav på Aleris Gylleby behandlingshem kontaktas angående 

vart elen köps in. Där efter kontaktas företaget där elen köps in från för att få information 

om hur elen produceras. 

3.3.5 Ljudmiljö  

Dokument angående ljudmiljön från fastighetsägaren granskas och där utläses nivån på 

ljudklasserna. 

3.3.6 Radon   

För att ta reda på radonhalten har Swecos mätningar granskats. De gjorde sina mätningar 

med två stycken ROAC-behållare, där den ena har installerats i naturligt lagrad 

sedimentjord, och den andra i blockig moränjord.   

3.3.7 Kvävedioxid  

För att ta reda på kvävedioxidhalten i inomhusluften granskas satelitkartor i Google Earth 

för att se vart byggnaden ligger i förhållande till trafikerade bilvägar.   
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3.3.8 Ventilation  

Från KVE fås ritningar över byggnadens ventilationssystem. Information om möjlighet till 

forcering av frånluftsflöde i kök och dusch-,bad, och tvättrum samt storleken på 

uteluftflödet fås från luftbehandlingsritningar.   

3.3.9 Fuktsäkerhet 

Från KVE fås information och dokument angående fuktsäkerheten. Som egenkontroll har 

Byggbolaget gjort fuktmätningar i betong och trästomme.  

3.3.10 & 3.3.11 Termiskt inneklimat vinter & sommar  

Den termiska komforten bedöms med hjälp av simuleringsprogrammet TEKNOsim 4.1. 

Valt vistelserum är sovrum då det är där de boende spenderar mest tid. Efter att ha fyllt i 

alla värden som fåtts från VVS-entreprenören på KVE, görs en simulering. 

3.3.12 Dagsljus  

Fönsterglasandelen beräknas med formeln:  

𝐴𝐹 =
𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠

𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣
∙ 100      [%]    (6)  

Berörda rum är sovrum, gemensamt rum och kontor.  

(Se bilaga 14)  

3.3.13 Legionella  

Utifrån information och ritningar från KVE fås fakta angående legionella.  

3.3.14 Dokumentation av byggvaror 

Utifrån information från platschefen på Byggbolaget fås fakta angående dokumentation av 

byggvaror. 

3.3.15 Utfasning av farliga ämnen  

Utifrån information från platschefen på Byggbolaget fås fakta angående utfasning av 

farliga ämnen.  

3.4 Metod för förbättringar 

En litteraturstudie har gjorts för att ta reda på vad som krävs för att de resterande kriterierna 

ska uppnå nivå GULD. För att sedan veta ifall det är lätta åtgärder har egna antagande gjorts 

samt intervjuer med auktoriserade personer inom området.  
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4. Resultat 

4.1 Resultat av intervjustudie 

I detta kapitel sammanställs intervjuer som gjorts med 8 stycken aktörer inom byggbranschen. 

Lars Yngvesson, arkitekt på Sweco 

Katarina Forsman, byggingenjör på Sweco 

Fredric Ernstson, byggingenjör på Klara arkitektbyrå 

Hans Werling, byggingenjör på Klara arkitektbyrå 

Per Andersson, miljösamordnare på PPS Consulting 

Michael Eriksson, byggingenjör på Tengbom 

Julia Alsterbo, byggingenjör på Tengbom 

Pernilla Kortzon, byggingenjör på Karlstads kommun 

Respektive respondents intervju finns sammanställd i bilaga 2-9. 

Vad märker du för skillnad när du projekterar med Miljöbyggnad mot utan 

certifiering?   

Respondenterna anser att det inte är så stor skillnad på att projektera enligt BBR krav och 

Miljöbyggnad, de projekterar på ungefär samma sätt. Det tar längre tid att projektera enligt 

Miljöbyggnad och görs det inte på fullt allvar från början kan det bli dyra kostnader när man 

måste rätta till byggdelar så att de uppnår kraven.  

En skillnad i projekteringen är att man måste förhålla sig till ytterligare en manual och det blir 

mer att ta hänsyn till tidigt i projekteringen, man får lyfta in fler aspekter i ett tidigt skede för 

att de har stor påverkan på om man kan uppnå Miljöbyggnad GULD. Tar man inte hänsyn till 

Dagsljus och Solvärmelast i början av projekteringen kommer det bli svårt att uppnå kraven 

och det bli svårt att hitta lösningar.  

Det som gör det svårare att projektera enligt Miljöbyggnad är kravet för Dagsljus. Det är 

trubbiga regler som är svåra att uppnå då det är ganska höga krav som är ställda i det kriteriet.  

Är det enklare att bygga utan miljöbyggnadskrav och i så fall varför?   

Det finns delade meningar angående svårigheten med att projektera enligt Miljöbyggnad.  

Lars anser att det är ungefär samma tillvägagångsätt, man fastnar på ungefär likadana saker 

och projekteringen tar lika lång tid som vid projektering enligt BBR. Bygglovhandlingarna tar 

ungefär samma tid men de kräver en extra kontroll som man annars kanske inte hade kört. 

Hans åsikter är något annorlunda. Han tycker att det blir lite enklare att projektera ett hus utan 
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Miljöbyggnad. Dagsljuskriteriet gör nämligen arbetet svårare, mer tidskrävande och kostsamt. 

Mycket tack vare att man ofta applicerar certifieringen för sent i processen på sånt som redan 

är ritat.  Även Katarina anser att det blir svårare att projektera enligt Miljöbyggnad på grund 

av Dagsljuskriteriet. Det är den största utmaningen säger hon. Även Michael upplever att det 

tar längre tid att projektera enligt Miljöbyggnad och det är inte säkert att det bidrar till 

arkitekturen eller till huset.  

Det blir enklare när man inte har några krav på sig och man inte behöver ta hänsyn till lika 

många saker, berättar Julia och Pernilla. Man behöver göra lite mer arbete och fylla i 

dokumentet för att kunna få certifieringen. Det här gör att det tar lite längre tid att projektera 

enligt Miljöbyggnad. Annars tycker ingen av dem att det blir en jättestor skillnad i själva 

projekteringen.   

Tillskillnad från de andra tycker Per att projekteringen blir enklare och mer strukturerad. 

Miljöfrågan kommer in i ett tidigt skede som gynnar projekteringen. Han tycker att det är ett 

bra hjälpmedel. Det blir enklare för dem som jobbat med det förut, och för de som inte arbetat 

med det tidigare finns miljösamordnare till hjälp. Fredric tycker att det är bra att jobba med 

BRONS, SILVER och GULD eftersom att det synliggör arbetet för hela projektgruppen, det 

ger en helhetsbild för alla aktörer. Julia tycker också att det är bra att certifiera för BRONS, 

det är ett väldigt bra sätt för att ta reda på att man klarar BBR. Om man inte certifierar kanske 

man inte dubbelkollar BBR på samma sätt för att se ifall kraven uppfylls. Det är bra att man 

får en kvalitetssäkring.  

Tycker du de krav som Miljöbyggnad begär är rimliga? Finns det några brister eller är 

det något som är svårt att uppnå?  

De intervjuade tycker att de 15 kriterier som Miljöbyggnad ställer är rimliga och bra kriterier, 

men vissa av dem skulle behöva ses över och kraven skulle behöva ändras lite.  

Ett krav som alla är överens om att det är svårt att uppnå är Dagsljuskriteriet. Det är väldigt 

höga krav som är ställda där och det tar inte hänsyn till verksamheten i rummet. Det har gjort 

att de har fått rita konstiga lösningar och satt dit fönster som är praktiskt onödiga. För att 

uppnå Dagsljuskravet kan man inte rita djupa rum vilket gör att man får smalna av rummen 

och rita förråd vid bakre väggen. De är överens om att man borde ställa olika krav beroende 

på byggnader och rummens verksamhet samt att man borde prioritera vistelserum som t.ex. 

vardagsrummet i en bostad eller ett klassrum i en skola. Idag blir det att man slutar titta på 

funktionen i rummet utan kollar på kraven som ställs och då blir det lösningar som strider mot 



 

 

34 

 

praxis.  

Dagsljuskriteriet strider emot kriteriet för Solvärmelast vilket gör att kompromisser behövs. 

Solskydd får monteras som en lösning, men när de är neddragna så kommer inget ljus in i 

rummet och man har skärmat av dagsljuset.  

Några fler kriterier som Lars tar upp som han anser att Miljöbyggnad borde förbättra är 

kriteriet Utfasning av farliga ämnen och Dokumentation av byggvaror. Han tycker man ska 

ställa högre krav på vilka byggvaror som används och att man har hårdare krav på att använda 

material som inte har så stor miljöpåverkan.  

Både Lars och Pernilla tycker att enkäterna behöver ändras eller tas bort. Att fråga de boende 

om hur byggnaden upplevs blir lätt missvisande för det är faktorer som inte går att mäta på det 

viset. När det är personer som inte är insatta i byggbranschen kan det vara svårt att svara på 

frågorna och svaren blir lätt påverkade beroende på hur grannar uppför sig och om det är 

någon byggvara som är dålig eller liknande.  

Katarina, Lars och Fredric upplever att kriteriet Ljudmiljö är relativt lätt att uppnå men det 

kan va svårt att uppnå i vissa fall. Beroende på byggnad och vad beställaren har för krav på 

byggnadens planlösning. I skolor är kraven ganska höga och kan vara svåra att uppnå då det 

ska finnas avskilda grupprum och ljud från korridorerna ska inte höras in i salarna.  

Är det något kriterium man ska börja med för att underlätta projekteringen?   

Katarina berättar att det är viktigt att ha med sig dagsljusparametern tidigt i projekteringen 

annars kan arbetet bli extra tidskrävande och svårt att lösa. Hans är av samma åsikt, om 

Miljöbyggnad ska appliceras på en byggnad som redan är ritad blir det jättesvårt att uppfylla 

dessa kriterier eftersom man inte haft med sig dem från början. Av samma anledning berättar 

Fredric att man måste välja väg tidigt, ifall man ska ha en certifiering eller inte. Det är helt 

avgörande att fastighetsägaren har en plan innan man sätter igång med projektet.  

Man behöver börja tidigt med utformningen på huset. Har man ett för djupt hus blir det 

väldigt mörkt i mitten och då blir det svårt att få in dagsljusinsläppet. Därför tycker Pernilla 

man ska titta på formen på huset på direkten när man jobbar med Miljöbyggnad. 

Både Hans och Per säger att Dagsljus och Solvärmelast är något man måste ha med väldigt 

tidigt i projekteringen för att klara de nivåerna. Det är svårt att ta tag i alla sakfrågor i ett tidigt 

skede men Dagsljus är en jättesvår fråga. Det är svårt att uppfylla om det är trångbott och man 

inte har indirekt eller direkt ljus. Man måste ta tag i det i ett tidigt skede för annars ställer 
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Dagsljuset till det. Fredric säger också att man måste börja tidigt med Dagsljuset, men han 

säger även att man alltid kommer klara Solvärmelasten eftersom det bara är att skärma av. 

Man kan sätta in persienner eller utvändiga markiser för att komplettera och därför tycker han 

att Dagsljuset är mer problematiskt att justera i efterhand. 

Lars tar även upp att energivärden är bra att ha med sig från början, men eftersom att 

Miljöbyggnad inte ställer jättehöga Energikrav men väldigt höga krav på Dagsljuset anser 

även han att Dagsljuset är det viktigaste att ha med sig från början.  

Julia tycker att man behöver börja tidigare med Dagsljuset tillskillnad från andra projekt. Man 

börjar tidigt med dagsljussimuleringar. Så fort man har en modell att göra simuleringar på 

görs detta, och det är nytt för Miljöbyggnad. I andra projekt gör man dagsljussimuleringen 

eventuellt senare annars gör man en handberäkning.     

Blir projekteringen mer strukturerad när man använder en certifiering?    

Lars, Julia och Katarina anser inte att det är någon skillnad på struktureringen. Det enda är att 

man gör vissa saker i en annan ordning som t.ex. Dagsljuset som man tar in lite tidigare samt 

att det blir lite mer ordning när man har en miljösamordnare och någon som granskar från 

SGBC.   

Fredric och Per tycker att det blir mer strukturerat. Miljöbyggnad har lärt branschen att bli 

lite mer strukturerad och gjort att arbetsmetodiken har dykt upp. 

Hans och Michaels åsikter avviker. Projekteringen blir rörig vid användning av 

Miljöbyggnad. För att klara av dagsljuset måste andra saker ändras, och många gånger till det 

sämre, som t.ex. rumsfördelningen. Detta tycker han är lite frustrerande och svårt. Michael 

anser att strukturen på projekteringen brukar bero på tidplanen och ifall man projekterar enligt 

Miljöbyggnad blir tidplanen oftast lite tightare. Därför blir det nästan lite jobbigare och mer 

ostrukturerat att projektera med Miljöbyggnad för att man har svårt att hinna med. Hade man 

fått tiden hade man kunnat strukturera upp det bättre.  

Fördelar och nackdelar med att projektera enligt Miljöbyggnad?   

Enkäten är en brist i Miljöbyggnad. Det går inte att mäta mjuka parametrar i ett hus. Att mäta 

hur byggnaden upplevs går inte, vi människor är för olika säger Fredric. Enkätresultatet blir 

inte rättvist då det kan bero på så många andra saker. Enkäterna tycker han borde tas bort. Om 

enkäter ska finnas ska de bygga på mätbara kriterier som någon kommer dit och gör. På grund 

av detta projekterar de aldrig för GULD och det är flera andra företag som gör som de berättar 
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han. Katarina har samma åsikter vad det gäller enkäterna. Vad man tycker om innemiljön 

anser hon är lite godtyckligt. Oavsett om innemiljön är bra eller dålig har man olika 

uppfattning om det. Att kunna mäta sådant tänker hon kan vara svårt när det är så personligt 

hur man upplever det.   

Man ska få in dagsljus, samtidigt får det inte bli för varmt av allt solljus som kommer in. Det 

är två kriterier som strider emot varandra. Det finns ett billigt sätt att lösa detta på och det är 

de sättet som man alltid använder sig av, vilket Michael tycker är jättetråkigt. Pernilla tar 

också upp att kriterierna säger emot varandra. Ska man uppfylla det ena kravet så uppfyller 

man inte det andra och då får man hitta en kompromiss där i mellan.  

Hans förklarar att problemen med Miljöbyggnad uppstår beroende på vilken byggnad det är, 

om det är bostäder eller skolor så blir det stor skillnad. Det är lättare i skolor/ förskolor att 

komma rätt. För bostäder är det svårt, eftersom lägenheterna inte får bli för stora, det kan bli 

knepiga förhållanden och planlösningar. Det händer att det inte går att uppnå Dagsljuset. I 

samtliga projekt måste de konstruera något. Men det är projekt som inte är ritade med 

dagsljuset i åtanke. Ifall man vetat om att byggnaden skulle blivit projekterad i Miljöbyggnad 

när den ritades skulle nödlösningar kunnat undvikas.  

Fredric tycker att det är bra att Miljöbyggnads kriterier finns, men han håller med Hans om 

att det är inte alltid de lämpar sig till alla byggnader. Det är svårt att göra avsteg från 

Miljöbyggnads kriterier, det krävs mycket pappersarbete. Han önskar att man kunde anpassa 

sig efter hur tomten ser ut och byggnadens verksamhet utan att det blir massa extra arbete.  

Vissa kriterier tycker inte Julia är tillräckligt tydliga. De skulle kunna behöva byggas ut för 

att man enklare ska kunna förstå dem. Indikatorerna tar inte upp alla fall som projektörerna 

stöter på och då är det svårt att veta vilka krav som gäller. Det finns många frågor som man 

inte hittar svar på och man får bara ställa tre frågor till SGBC innan det börjar kosta pengar. 

Det här är en påverkad stress för projektörerna eftersom att man inte alltid vet ifall man har 

gjort rätt och om det blir fel kostar det mycket pengar. Manualerna måste vara tydligare med 

mer exempel och vara fylligare för att man ska kunna göra rätt. Kriterierna behöver 

förtydligas för att underlätta och göra att alla projekt blir mer rätt. Julia ser även en nackdel i 

att arkitekten blir för styrd av kraven, det gör att byggnaderna tappar den arkitektoniska 

finessen. Höjer man kraven på Dagsljus och Solvärmelasten kan byggnaderna börja se 

likadana ut för att det bara finns ett fåtal lösningar för att uppnå kraven.   
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Lars tror att certifieringarna har gjort nytta för branschen och att de utbildat många i de här 

tankarna men han är osäker på hur länge dom blir kvar. Vissa krav är orimliga och då får man 

går ner till SILVER. Hans tycker också att det är mycket som är bra i Miljöbyggnad men 

också att det är delar som kanske är lite trubbiga än så länge. Framför allt tänker han på 

Dagsljuset som är svårhanterligt många gånger då reglerna är lite konstiga. BBR har haft krav 

på dagsljus räknat utifrån att fönsterytan ska va tio 10% av golvytan ungefär, om det är 

normalfall. Men i Miljöbyggnad är kraven hårdare, det går inte att komma runt det. Så hårda 

krav har inte förekommit tidigare innan Miljöbyggnad. Det gör att det blir väldigt spetsigt i 

vissa fall.   

Katarina anser att fördelen med projektering enligt Miljöbyggnad är att man får någon sorts 

kvalité som är lite högre än BBR:s krav eftersom man oftast siktar på lite mer än BRONS. 

Detta tycker hon är ett stort plus. Totalt sett tror hon att det blir en bättre byggnad. Om det är 

positivt eller negativt för själva projekteringen tycker hon är svårt att säga. Hon har i alla fall 

inget emot att projektera enligt Miljöbyggnad och anser inte att det blir besvärligare. Hon gör 

gärna Miljöbyggnads projekt, det skulle inte vara någon form av hinder för att hon inte skulle 

vilja göra jobbet, snarare tvärtom. Att man får vara lite mer kreativ och eftersom att det blir en 

bra byggnad gör det roligare. Per ser heller inga nackdelar med att jobba med Miljöbyggnad. 

Han ser det som en kvalitetssäkring att använda sig av det. Man jobbar aktivt med 

miljöfrågorna i projektet och det ser han bara fördelar med. Viss kostnadsdrift i byggskedet, 

men ska det bli en bra slutprodukt så lönar det sig ofta att satsa lite extra i början för att få en 

högre kvalitet och bättre resultat. Förhoppningsvis så genererar det också en bättre hälsa och 

det är svårt att sätta pengar på sånt.  

Pernilla tycker också att Miljöbyggnads krav är bra. Byggnader som hon oftast projekterar är 

lokaler där det vistas barn. Det är skolor, förskolor och badhus samt äldreboende. Det är 

väldigt många människor som ska va i husen och därför bör husen vara bra. Höga krav gör att 

människorna i husen mår bra. Man får ett jättebra hus med Miljöbyggnad som är genomtänkt 

och som är bra för personerna som bor där. Man får bra klimat, akustik, bra dagsljus och ett 

hus som förhoppningsvis alla trivs i.   

Fördelarna med Miljöbyggnad tycker Lars och Julia är att det är användarvänligt och 

användardrivet. Att Miljöbyggnad har gjort att man gör tidiga dagsljussimuleringar tycker 

Julia också är en fördel. Det borde man göra i alla projekt. Ifall de är tidiga kan de påverka 

hur byggnaden behöver ser ut. Man höjer lägsta nivån i miljöfrågorna i många projekt. 

Miljöbyggnad harmoniserar väldigt bra med svensk bygglagstiftning och har gjort att 
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miljöfrågan integreras i byggprocessen. Har man arbetat med Miljöbyggnad tidigare har man 

med sig de lite högre kraven in i andra projekteringar även om de är på BBR nivå. Vilket gör 

att husen får lite högre standarder. Det krävs resurser till en miljösamordnare för att få det att 

fungera bra. Om det brister i samordningen kan det vara svårt att få igenom certifieringen.  

Michael tycker det är bra att Miljöbyggnad driver utvecklingen framåt, för varje manual höjer 

de kraven lite för de ser att marknaden blir bättre. När marknaden börjar hitta kryphål måste 

Miljöbyggnad stänga kryphålen. BBR blir också vassare och då måste Miljöbyggnad följa 

med eftersom de ska vara ännu lite vassare. Annars är det ingen mening med att certifiera. 

Nackdelen med det är att det brukar bli dyrare att projektera enligt Miljöbyggnad. Det blir 

speciellt dyrt ifall Miljöbyggnads kriterier kommer in sent i projekteringen. 

Tycker du att det borde finnas några fler kriterier?  

Lars anser att man borde utveckla kriterierna lite och att man ska ta mer hänsyn till hur 

byggnaden är placerad i staden, om det finns tillgång till kollektivtrafik exempelvis. Sen vart 

man väljer att bygga, om det skövlas skog eller om man bevarar naturen.  

Han skulle vilja ha ett kriterium för hur byggnaden fungerar i sitt driftskede.  

Katarina tycker att man skulle ha ett materialkrav om att farliga material inte ska finnas med. 

Hon tycker man borde tänka mer på ekologin, att välja ekologiska byggvaror. Det skulle inte 

va nåt kriterium som stjälpte betyget som helhet, men det skulle kunna ge pluspoäng.  

Fredric tycker Miljöbyggnad är för dåliga på att ställa krav på miljöfarliga ämnen. Han vill att 

de ska utveckla sina kriterier ifrån att endast kräva dokumentation till att förbjuda miljögifter. 

Han tycker att miljöfrågan behöver växa sig starkare och att farliga ämnen borde förbjudas.  

Per saknar ett kriterium som kollar på byggnadens klimatpåverkan, att man får in en 

livscykelanalys.  

Michael anser att man borde ställa högre krav på kriteriet Utfasning av farliga ämnen så att 

det blir mer fokus på byggnadens miljöpåverkan. Sen att man ska ställa krav på kriteriet 

Energislag, att det krävs förnyelsebar energi och att man gärna ska ha solpaneler på 

byggnaden.  

Julia tycker att det saknas ett kriterium som fokuserar på avfallshanteringen och transporter. 

Men hon tycker inte att man ska bygga ut Miljöbyggnad med för många kriterier så att det blir 

för komplicerat att klara av.  
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Pernilla tycker att man borde ta hänsyn till vart materialet kommer ifrån och hur det 

transporteras. Det är faktorer som hänger ihop mycket med miljön så certifieringen kanske 

behöver bredda sig lite och inte bara titta på huset.  

Stötte ni på några problem vid projekteringen av Aleris Gylleby behandlingshem som 

skulle göra det svårt att projektera byggnaden i Miljöbyggnad? 

Problemen de stötte på vid projektering av Aleris Gylleby behandlingshem var att marken var 

väldigt ojämn och de behövde ha en stor grundplatta som låg plant. Utöver det stötte de inte 

på några svårigheter. 

Lars anser inte att det skulle varit någon svårighet att projektera Aleris Gylleby 

behandlingshem i Miljöbyggnad, men att man kanske hade behövt göra vissa korrigeringar. 

Övrigt, något att tillägga 

Per hoppas att Miljöbyggnad ska komma in mer och mer och att de olika aktörerna i 

projekteringen får större kunskap om Miljöbyggnad, det kommer resultera i ännu bättre 

byggnader och att projekteringen blir enklare.  

Lars tycker att certifieringarna har lyft de här frågorna och de blir mer medvetna när det 

projekterar även utan certifiering. Kunskapen har blivit större och man är mer medveten om 

de val man gör.  

Julia nämner att Karlstad kommun har satt in i sina riktlinjer att de ska jobba med 

Miljöbyggnad. Vilket hon tycker är positivt då det kommer påverka marknaden och göra att 

kommunen och de boende i kommunen kommer tjäna på det i längden.  

Pernilla berättar att anledningen till att vissa byggnader inte certifieras beror på kostnaden 

samt byggnadens lämplighet. Vid ombyggnation kan man t.ex. inte ändra utformningen utan 

får anpassa sig därefter. Beroende på budget och typ av byggnad bestämmer man ifall 

nyproduktion ska certifieras. 
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4.2 Resultat av fallstudien på Aleris Gylleby behandlingshem  

Här presenteras resultatet för Aleris Gylleby behandlingshem där byggnaden testades mot 

Miljöbyggnads kriterier med syfte att ta reda på vilka kriterium som är svårast att uppfylla. 

4.2.1 Energibehov 

VIP-Energy beräkningar som handa hållits från KVE visar att den specifika 

energianvändningen är 31,1 kWh/m2. Kravet för Miljöbyggnad GULD är på 71,5 kWh/m2 

vilket uppfylls.  

4.2.2 Värmeeffektbehov 

Resultatet i VIP-Energy används i beräkningarna och ger ett värde på att 

värmeeffektbehovet är 29,4 W/m2 Atemp. För att uppfylla Miljöbyggnad GULD skulle 

värdet varit 29,0 W/m2 Atemp vilket ger att Aleris Gylleby behandlingshem uppnår 

Miljöbyggnad SILVER.  

4.2.3 Solvärmelast  

Beräkningarna i Parasol ger att gsys blir 32% för alla valda rum.   

Kontorets solvärmelast blir 41, sovrummets blir 74 och det gemensamma rummet 

solvärmelast blir 49. Ingen nivå i Miljöbyggnad uppnås då kravet för BRONS är SVL ≤ 

38.  

4.2.4 Energislag  

Aleris Gylleby behandlingshem värms upp av en bergvärmepump där all tillköpt energi 

kommer från Ellevio. Elen är hållbart producerad och kommer från vattenkraftverk runt 

om i Sverige. Nivå GULD uppnås då 100% av elen kommer från Miljökategori 1.    

4.2.5 Ljudmiljö  

Från fastighetsägaren fås dokument angående ljudklassning i byggnaden. Där utläses att 

BBR:s krav har följts. Därför landar byggnaden på ljudklass C vilket ger nivå BRONS för 

ljudmiljön.  

4.2.6 Radon  

Utifrån tidigare mätning fås att radonhalten ligger mellan 3 kBq/m3 och 15 kBq/m3. Dessa 

värden underskrider 50 kBq/m3 som är kriteriet för GULD.   

4.2.7 Ventilation  

Luftbehandlingsritningarna visar att uteluftflödet är minst 0,35 l/sm2. Det är även frånluft i 

kök, bad-, dusch- och tvättrum. Nivå GULD uppnås.   
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4.2.8 Kvävedioxid  

  

Bild 1. Satellitbild över Aleris Gylleby behandlingshem  

Utifrån kartan kan man se att Aleris Gylleby är placerat utanför tätort och mer än 250 

meter från en väg som är trafikerad av 10.000 bilar/dag. Det gör att nivå GULD uppfylls 

utan att någon mätning behöver genomföras.  

4.2.9 Fuktsäkerhet  

Byggnaden är inte fuktsäkerhetsprojekterad och ingen fuktsäkerhetsakkunnig eller 

fuktsäkerhetsansvarig har utsetts därför uppnås nivå BRONS.   

4.2.10 Termiskt klimat vinter  

Med hjälp av simuleringsprogrammet TEKNOsim 4.1 fås ett PPD på 6%. (se bilaga 12) 

Nivå GULD kräver ett PPD som är mindre eller lika med 10%.  

4.2.11 Termiskt klimat sommar   

Med hjälp av simuleringsprogrammet TEKNOsim 4.1 fås ett PPD på 15%. (se bilaga 13) 

Det gör att nivå SILVER uppnås, för nivå SILVER krävs ett PPD mindre eller lika med 

15%. För GULD krävs ett PPD som är mindre eller lika med 10% samt att bostaden ska ha 

öppningsbara fönster. Utifrån fönsteruppställningar fås det att det finns öppningsbara 

fönster.   

4.2.12 Dagsljus  

Eftersom himlen inte är avskärmad mer än 20° används den förenklade metoden 

fönsterglasandel för att bedöma dagsljuset. Fönsterglasandelen AF i sovrum beräknas till 
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29 %, gemensamt rum 19 % och i kontor beräknas AF till 16 %. AF ≥ 15 % är kravet för 

SILVER/GULD vilket uppnås.  

4.2.13 Legionella   

Byggnaden uppnår nivå SILVER då entreprenören var "Säker vatten auktoriserad". Enligt 

information av VVS-konsulten.   

4.2.14 Dokumentation av byggvaror  

Byggvaror och byggmaterial som används har inte dokumenterats i en loggbok. Ingen nivå 

uppnås.   

4.2.15 Utfasning av farliga ämnen   

Eftersom det inte finns någon loggbok kan inte de byggvaror som används bedömas utifrån 

innehåll och mängden utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens kriterier för 

utfasningsämnen. Dokumentation saknas vilket gör att ingen nivå kan uppnås.  

4.2.16 Aleris Gylleby behandlingshems klassning i Miljöbyggnad 

Tabell 19. Överblick på klassningen för Aleris Gylleby behandlingshem. 
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4.3 Alternativa förbättringar och svårigheter för de kriterier från fallstudien som inte 

uppnådde nivå GULD. 

I det här kapitlet beskrivs de alternativa förbättringar som kan göras för de kriterier som 

inte uppnådde nivå GULD samt vilka svårigheterna är med att uppnå nivå GULD. 

4.3.1 Värmeeffektbehov 

För att förbättra värmeeffektbehovet krävs det inte så stora förbättringar då byggnaden 

endast var 0,4 W/m2 Atemp ifrån att uppnå nivå GULD.  Men det man kan göra för att 

minska transmissionen är att förbättra värmeisoleringen. De förbättringarna kan ske både 

på väggar, tak, grund samt fönster och dörrar (frico 2017). Klimatskalet kan förbättras 

genom att använda tjockare isolering eller att byta till en isolering med lägre U-värde. Ett 

U-värde är ett mått på hur mycket värme en isolering förhindrar att släpp ut. Ju lägre U-

värde desto bättre isolerar den mot värmeförluster (Villa Varm 2017). För att minska 

värmeförlusterna på fönster och dörrar får man byta ut dem mot några med lägre U-värde. 

Ofrivillig ventilation uppstår när det finns otätheter i klimatskalet som värmen kan sippra 

ut ifrån. Därför är det viktigt att man är noga när man isolerar och tätar runt öppningar i 

byggnaden (frico 2017).  

Att projektera med andra material och se till att de har lägre U-värden är ingen svårighet, 

därför kan man med enkla medel uppnå Miljöbyggnad GULD på kriteriet 

Värmeeffektbehov.  

4.3.2 Ljudmiljö 

Ljud som kan spridas i ett hus är stegljud, stomljud eller luftljud. Stegljud uppkommer när 

någon går i en trappa eller på ett bjälklag. Stomljud uppkommer genom vibrationer i 

stommen och luftljud uppkommer från en ljudkälla som sedan sprids via luften till 

omgivningen (Socialstyrelsen 2008).  

För att undvika steg och stomljud kan ett mjukt skikt placeras mellan bjälklaget och 

golvskiktet eller så kan mattor läggas ut som absorberar och dämpar ljudet (Byggipedia 

u.å.). Uppkomsten av stegljud vid trappor begränsas med mjukare skikt vid trappans 

anslutning till resten av stommen och en mjukare gummibeläggning på trappstegen dämpar 

stegljudet ytterligare (Socialstyrelsen 2008). 
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Fast installation som tvättmaskiner och torktumlare kan orsaka vibrationer i byggnaden 

vilket leder till stomljud. För att förhindra detta ska maskiner som kan orsaka vibrationer 

undvikas att placeras direkt vid en vägg eller direkt på betongfundament (Socialstyrelsen 

2008). 

Luftljud går genom springor. Hål och otäta rörgenomföringar bör alltså undvikas eller 

täppas igen. Glipor får inte uppstå när isolering läggs och fogar mellan byggdelar och 

material ska ljudtätas (Byggipedia u.å.). 

Efter telefonintervju med en ljudakustiker har information fåtts om hur de arbetar med ljud. 

När det är en nyproduktion och ljudakustikerna är med tidigt i projekteringen och alla 

strävar efter att ljudklass B ska uppnås krävs inga svåra åtgärder utan man lägger till lite 

extra isolering i väggarna eller monterar på en extra gipsskiva så är kriteriet uppnått. Det är 

lätta åtgärder som inte heller fördyrar projektet1. Därför anses kriteriet inte vara någon 

svårighet att uppnå Miljöbyggnad GULD i. 

4.3.3 Fuktsäkerhet 

För att uppnå nivå GULD hade man behövt fuktsäkerhetsprojektera enligt Bygga F eller 

motsvarande. Det behöver utses en diplomerad fuktsakkunnig och en 

fuktsäkerhetsansvarig.  

Via en telefonintervju med en konstruktör fås information om att använda sig av Bygga F 

innebär att man har hårdare kriterier att uppnå. Är man medveten om vad som krävs i 

början av projekteringen och jobbar för att uppnå kraven fixar man att uppnå dem. Det 

krävs mer dokumentation och lite extra insats i arbetet men det är inga problem att följa 

Bygga F.  

Beställaren behöver anlita en diplomerad fuktsakkunnig som hjälper honom att specificera 

fuktkraven. Sen är det entreprenörens fuktsäkerhetsansvariga som ska se till att kraven 

uppfylls2. 

Att uppfylla Miljöbyggnad Guld i fuktsäkerhet kräver lite mer arbete men det är ingen 

svårighet att uppnå kriteriet om man projekterar med det som mål från början.  

                                                 
1 Cristian Sjövind Akustiker Sweco, telefonsamtal den 5 maj 2017 
2 Tomas Forsberg Konstruktör Sweco, telefonsamtal den 5 maj 2017 
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4.3.4 Termiskt klimat sommar & Solvärmelast 

Fönster med lågt g-värde har glas som släpper igenom en låg andel solenergi. Ett lågt g-

värde förbättrar det termiska inomhusklimatet under sommaren och begränsar 

solvärmetillskottet (Ekstrand 2013). 

Andelen solvärmeläckage påverkar inomhusklimatet i stor utsträckning. Energin från 

solstrålarna blir nämligen värme. Under vinterhalvåret kan denna extra tillförda värme vara 

välkomnande. Under sommarhalvåret är dock inte solvärmetillskottet lika välkomnande. 

Ifall det blir för varmt i byggnaden kan det bli besvärligt för de som vistas där och 

inomhusklimatet kan försämras (Ekstrand 2013). 

Under sommaren kan solavskärmning behövas för att undvika allt för mycket 

värmeinstrålning. Det finns både invändig och utvändig solavskärmning, den yttre 

solavskärmningen ger dock det bästa resultatet eftersom ett yttre solskydd reducerar 

värmen betydligt bättre (Gustavsson et al. 2012). Det är också bra att ha ett stort karmdjup 

så fasaden ger en skugga över fönstret (Fastighetsägarnas Energiakademi 2010). 

För att uppnå nivå GULD inom kriterierna Termiskt inneklimat sommar och Solvärmelast 

kan man byta till fönster med lägre g-värde eller montera någon form av solavskärmning 

som reducerar värmeinstrålningen. Man kan även välja att öka lufthastigheten eller tillföra 

kyld luft för att förbättra det termiska inneklimatet ytterligare (Gavhed & Holmér 2006). 

Att uppnå dessa kriterier ska inte vara en svårighet. Trots att man inte haft med sig de här 

kriterierna under projekteringen går det att åtgärda bristerna med hjälp av solavskärmning. 

Det enklaste sättet att uppnå nivå GULD är att montera utvändig solavskärmning som t.ex. 

markiser. 

4.3.5 Legionella 

För att uppnå nivå GULD krävs det att termometrar monteras på utgående varmvatten och 

på returen i varje vvc-krets, samt att instruktioner ska finnas för regelbundna kontroller av 

dessa.  

Enligt tillfrågad vvs-projektör är det här inga svåra åtgärder. Krävs detta av beställaren är 

det lätt för dem att montera nödvändiga termometrar.3 Det finns där med inga svårigheter 

med att uppfylla Miljöbyggnad GULDS kriterier angående Legionella.  

                                                 
3 Ronnie Svensson VVS-projektör KVE, e-post den 26 april 2017 
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4.3.6 Dokumentation av byggvaror 

För att uppnå nivå GULD krävs det att byggvarorna dokumenteras i en loggbok enligt 

BSAB 96. Den ska innehålla information om var byggvarorna är placerade, varunamn, 

tillverkare och mängden som använts, samt att den ska vara digital och administreras på 

företagsnivå hos fastighetsägaren.  

Enligt en intervju med en miljösamordnare ska det inte vara en svårighet att dokumentera 

byggvaror. Att dokumentera byggvaror är bland de enklaste kriterierna att klara eftersom 

man endast behöver ta fram en förteckning på byggvarorna.4 

4.3.7 Utfasning av farliga ämnen 

För att uppnå nivå GULD får det inte förekomma några utfasningsämnen enligt 

Kemikalieinspektionens kriterier för utfasningsämnen i den dokumenterade loggboken.  

Det här kan vara en svårighet då det finns vissa miljöfarliga ämnen som är svåra att 

undvika. Vissa material måste man ha och att hitta alternativ som inte har dessa 

utfasningsämnen kan vara svårt. Det är vanligt att man väljer bort kriteriet för utfasning av 

farliga ämnen just för att det inte riktigt fungerar att bygga annars.5 

Att ha med sig detta kriterium tidigt och arbeta utifrån det kan förhindra att man blir 

tvungen att välja material med farliga ämnen. Ifall byggnaden konstrueras utefter de 

miljövänliga alternativ som finns blir detta kriterium enklare att uppnå. Till hjälp kan man 

använda sig av verktyg som Byggvarubedömningen, SundaHus och Svanen.  

 

  

                                                 
4 Per Andersson Miljösamordnare PPS Consulting, intervju den 5 maj 2017 
5 Lars Yngvesson Arkitekt SWECO, telefonsamtal den 2 maj 2017 
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4.4 Svar på studiens grundläggande problemformuleringar 

Här sammanställs de olika resultaten och besvarar problemformuleringar från stycke 1.4.  

Det här kapitlet kan ses som studiens centrala resultat.  

4.4.1 Vilka är de generella svårigheterna med att projektera enligt Miljöbyggnad 

Guld?  

När man projekterar enligt Miljöbyggnad upplever respondenterna att det bli mer 

komplicerat då man behöver ta hänsyn till fler krav och aspekter. Samordningen är 

betydelsefull och om den brister kan det vara svårt att få igenom certifieringen. Det är fler 

dokument som behöver fyllas i vilket leder till mer arbete. Det här gör att det tar längre tid 

att projektera och det blir mer kostsamt. Tar man inte hänsyn till vissa kriterier i tidigt 

skede kan det bli dyra kostnader för att uppnå kraven på kriterierna. Det är svårt att göra 

avsteg från Miljöbyggnads kriterier, det krävs mycket pappersarbete som blir tidskrävande.  

Det är inte alltid lätt att tyda kraven eftersom att indikatorerna inte tar upp alla fall som kan 

uppstå samt att manualerna inte har tillräckligt tydliga instruktioner. Det finns många 

frågor som man inte hittar svar på och man får bara ställa tre frågor till SGBC innan det 

börjar kosta pengar. Ifall det blir fel blir det ytterligare en kostnad att åtgärda det.   

En återkommande svårighet är Dagsljuskriteriet. Tar man inte hänsyn till Dagsljus och 

Solvärmelast i början av projekteringen blir det svårt att uppnå kraven och att hitta 

lösningar. Arbetet med dagsljuset är särskilt tidskrävande och kostsamt ifall det appliceras 

sent i projekteringen. Det blir svårt att hitta lösningar och det är inte säkert att byggnaden 

kan komma att uppnå kriteriet. Det upplevs svårt att uppnå Dagsljuskriteriet då reglerna är 

trubbiga och kraven är höga samt att de inte är specificerade för olika verksamheter och 

rum.   

Man ska få in dagsljus samtidigt som det inte får bli för varmt av allt solljus som kommer 

in. Kriterierna för Dagsljuset, Termiskt klimat och Solvärmelasten strider emot varandra. 

För att uppnå kraven kan praktiskt onödiga lösningar behöva göras. Arbetet med detta blir 

tungt och besvärligt då många justeringar kan behöva göras. Det kan uppstå olämpliga 

förhållanden och planlösningar bara för att Dagsljuset ska uppnås. Arkitekten får problem 

med att rita rum utefter dess funktion.  

En annan svårighet är att uppfylla nivå GULD i kriteriet Utfasning av farliga ämnen. Vissa 

miljöfarliga ämnen är svåra att undvika då man inte alltid kan hitta alternativa material 

med samma funktion utan dessa utfasningsämnen.  
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4.4.2 Vilka är de generella fördelarna med att projektera enligt Miljöbyggnad Guld?  

Miljöbyggnad har lyft miljöfrågorna och bidragit till att byggbranschen blivit mer 

medvetna om de val man gör. Det har utbildat många i branschen vilket gjort att kunskapen 

används även i andra projekt även fast de är på BBR nivå. Att kunskapen blivit större 

medför att lägsta nivån höjs och att det blir bättre standard i fler byggnader. Miljöbyggnad 

har även bidragit till att mer hänsyn tas till dagsljuset och att man gör simuleringar tidigare 

i projekteringen. Tack vare detta fås en bättre innemiljö och det genererar förhoppningsvis 

i en bättre hälsa. De höga kraven gör att människorna som vistas i huset mår bra och man 

får ett hus som är genomtänkt och trivsamt för de boende. Man uppnår ett bättre 

inneklimat, akustik och dagsljus.  

Att projektera enligt Miljöbyggnad ger en kvalitetssäkring och man höjer lägsta nivån i 

miljöfrågorna i många projekt. Man får byggnader med högre kvalité än vad som fås vid 

projektering enligt BBR då man oftast siktar på lite mer än BRONS. Att certifiera för 

BRONS är en bra kontroll för att se ifall BBR:s krav uppnås, ifall det inte görs någon 

certifiering är det inte säkert att man dubbelkollar BBR för att se ifall kraven verkligen 

uppnåtts.   

Miljöbyggnad har gjort att miljöfrågan integreras i byggprocessen. Certifieringen 

harmonierar med svensk bygglagstiftning och är både användarvänlig och användardriven.  

SGBC driver utvecklingen framåt. I takt med att marknaden förbättras och BBR:s krav blir 

vassare höjs kraven i Miljöbyggnad för att de ska ligga i framkant och förbättra 

byggbranschens standarder.   

4.4.3 Hur ser respondenternas inställning till Miljöbyggnad ut?  

Det finns delade meningar angående svårigheten med att projektera enligt Miljöbyggnad. 

Gemensamt är att arbetet blir mer tidskrävande eftersom att det blir mer pappersarbeten. I 

övrigt blir det inte så stora skillnader i projekteringen. Kriterierna anses vara rimliga och 

certifieringen anses bidra till en bättre byggnad. Det är ett bra hjälpmedel och det synliggör 

arbetet för hela projektgruppen samt att det ger en helhetsbild för alla aktörer.  

Certifieringen har utbildat många i branschen vad det gäller miljöfrågorna och har drivit 

utvecklingen framåt. Kunskapen i dessa frågor har lyfts fram även i de projekt som inte 

certifieras. Man får en högre kvalité på inomhusklimatet och det bidrar till en bättre 

byggnad att vistas i. Att använda sig av Miljöbyggnad ger en kvalitetssäkring. När man 

projekterar enligt Miljöbyggnad höjs lägsta nivån i miljöfrågorna i många projekt. Sen 
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harmoniserar certifieringen väldigt bra med svensk bygglagstiftning och har gjort att 

miljöfrågan integreras i byggprocessen. Vilket gör att husen får lite högre standard.   

Kritiken i Miljöbyggnad ligger främst i otydligheten vad gäller kraven för vissa kriterier 

samt att certifieringen inte lämpar sig för alla byggnader. Kriterierna skulle behöva 

förtydligas och det skulle behöva finnas med fler exempel så att arbetet underlättas och fler 

byggnader kan certifieras. Kraven anses inte vara praktiskt applicerbara i alla rum och 

byggnader. Trots denna kritik och det faktum att certifieringen är mer kostsam projekterar 

de gärna med Miljöbyggnad.   

Miljöbyggnad är användarvänligt och användardrivet. De intervjuade ser gärna att 

Miljöbyggnad ska komma in mer och mer i framtida projekteringar och att de olika 

aktörerna får ännu större kunskap om certifieringen. Det kommer leda till att byggnader 

blir ännu bättre och att projekteringen blir lättare.  

Det finns en del kritik på certifieringen men eftersom att den utvecklar byggbranschen i 

miljöfrågorna och bidrar till byggnader med högre kvalité är inställningen till att projektera 

med Miljöbyggnad positiv.  

4.4.4 Vilka är svårigheterna att projektera Aleris Gylleby behandlingshem enligt 

Miljöbyggnad GULD?  

Svårigheten med att projektera Aleris Gylleby behandlingshem är att uppnå kriteriet 

Utfasning av farliga ämnen. Det är svårt att inte använda byggmaterial med några farliga 

ämnen från Kemikalieinspektionens kriterier för utfasningsämnen.  

4.4.5 Stämmer de generella svårigheterna angående projektering enligt Miljöbyggnad 

Guld överens med de svårigheter som uppstår vid Aleris Gylleby behandlingshem? 

De generella svårigheterna med att projektera enligt Miljöbyggnad Guld stämmer inte helt 

överens med fallstudien. I fallstudien uppstår inga problem med att uppnå 

Dagsljuskriteriet, men som de intervjuade berättar uppnås inte Solvärmelasten och det 

Termiska klimatet på sommaren eftersom att dessa kriterier har stor inverkan på varandra. 

De intervjuade nämner dock att det inte är någon svårighet att uppnå GULD på 

Solvärmelasten och Termiskt klimat sommar då lösningen är att montera en 

solavskärmning. Detta är också vad fallstudien visar. Svårigheten med att projektera enligt 

Miljöbyggnad ligger i att uppfylla Dagsljus, Solvärmelast och Termiskt klimat då dessa 

kriterier motsäger varandra.  
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4.4.6 Hur kan och behöver Miljöbyggnad förbättras? 

I detta avsnitt sammanställer vi som författare det som enligt vår analys är de viktigaste 

behoven av förbättringar och utveckling av Miljöbyggnads certifieringssystem. Olika 

förbättringsåtgärder har strukturerats upp i respektive underrubrik. 

• Enkät  

Utifrån intervjuerna fås information om att enkäterna är en brist i Miljöbyggnad. Det är 

svårt att mäta de mjuka parametrarna i ett hus eftersom att svaren lätt blir missvisande då 

upplevelserna kan bero på så många olika saker. Svaren på frågorna kan påverkas av bland 

annat arbetsklimat och inställning. Enkäterna blir därför inte särskilt tillförlitliga.   

Vårt förslag till åtgärd 

Enkäterna bör tas bort annars bör en auktoriserad person göra mätningar som inte 

baseras på åsikter utan konkret data. Istället för att fråga hur bostaden upplevs ska man 

mäta temperatur, ljud och luftkvalité för att se att byggnaden uppfyller det den projekterats 

för.   

  

• Dagsljus  

En gemensam åsikt hos de intervjuade är de hårda kraven som ställs på Dagsljuset som inte 

alltid är relevant för rummet. Arkitekturen påverkas i stor grad och de blir begränsade av 

mängden fönster som behövs i fasaden samt deras placering. Arbetet med dagsljuset gör att 

projekteringen blir tyngre och mer tidskrävande.   

Vårt förslag till åtgärd 

Dagsljuskraven behöver delas upp för olika verksamheter och olika rum. Då man inte är i 

behov av att ha lika mycket dagsljus i alla rum behöver kraven sänkas för bland annat 

sovrum och lokaler där arbetsbelysningen är i fokus. Det här skulle ge bättre planlösning 

och funktion i byggnaderna.   

  

• Utfasning av farliga ämnen  

De intervjuade tycker att kriteriet för Utfasning av farliga material borde bli striktare. Då 

det i dagsläget endast behöver dokumenteras i nivå BRONS, samt att det i nivå SILVER 

får förekomma i mindre mängd. Kriteriet borde utvidgas så att fler farliga kemikalier 

förbjuds och att nivå BRONS och SILVER får högre krav.   

Vårt förslag till åtgärd 
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Det man kan göra är att göra kravet hårdare genom att ställa krav redan på BRONS nivå 

att minska på miljöfarliga ämnen. Sen att man stegrar det upp till nivå GULD där det inte 

får förekomma några miljöfarliga ämnen.  

  

• Tydlighet i kriterier  

Flera stycken av respondenterna upplever att Miljöbyggnads kriterier brister i deras 

förklaringar för vad som krävs för att uppnå kraven. Det kan vara en stress för 

projektörerna att inte veta ifall det dem gjort är rätt då det rör sig om stora kostnader. 

Kriterierna lämpar sig inte för alla byggnader och det blir mycket extra arbete ifall avsteg 

behöver göras. Kraven tar inte hänsyn till rummens funktion så det blir lösningar som 

strider mot praxis.  

Vårt förslag till åtgärd 

För att lösa detta behöver kriterierna förtydligas. Utifrån projektörers åsikter kan SGBC 

utforma kriterierna så att de blir mer lätthanterliga. Det borde även finnas fler undantag 

beroende på vad byggnadens verksamhet eller rummets funktion är för att kraven ska bli 

mer relevanta.   

  

• Några kriterier som saknas  

Respondenterna anser att Miljöbyggnad borde utöka sin certifiering med några kriterier 

som bland annat fokuserar mer på klimat och miljöpåverkan. Miljöbyggnad lägger fokus 

på byggnaden och hur den påverkar de boende, de skulle kunna lägga mer fokus på 

byggnadens ekologiska fotavtryck. Det borde finnas ett kriterium för vart materialen 

kommer ifrån och hur de transporteras.   

Vårt förslag till åtgärd 

För att gynna företag som säljer lokalproducerade material samt minska transportens 

miljöpåverkan skulle ett kriterium för detta finnas. Kravet för detta skulle dock inte vara 

allt för hårt, men det skulle göra att projektörerna blir mer medvetna om sina materialval 

och hur de kan minska belastningen på miljön. Kravet kan inte vara allt för hårt ställt 

eftersom att det inte går att tillgå alla material lokalt och Miljöbyggnad ska fortsätta vara 

användarvänligt. Det skulle även vara bra ifall det fanns större krav på att materialen var 

miljövänliga. Kriteriet för Utfasning av farliga ämnen tar endast hänsyn till de ämnen som 
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är absolut farligast. De ämnen som inte är prioriterade borde också undvikas för att ge så 

bra byggnader som möjligt.   
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5. Diskussion 

5.1 Utvärdering av fallstudien 

Energibehov  

Anledningen till att den specifika energianvändningen är så pass låg beror på att byggnaden 

har en bergvärmepump med COP 3.0. Kriteriet för Energibehov tar endast hänsyn till den 

köpta energin till byggnaden, vilket i det här fallet är ungefär en tredjedel av den förbrukade 

energin. På grund av detta uppnås ett väldigt bra resultat i Miljöbyggnad.   

Solvärmelast   

Solvärmelasten uppfyller inte kriterierna eftersom att det finns många fönster men ingen 

utvändig solavskärmning. Det finns heller inga intilliggande byggnader som ger skugga. 

Mellanglaspersienner finns men är inte ett tillräckligt bra solskydd i detta fall.   

Termiskt klimat   

Det termiska klimatet för vintern uppnås på grund av att det är mindre soltimmar under 

vinterhalvåret. Anledningen till att det inte uppnås under sommaren är att det blir för varmt i 

byggnaden beroende på all solinstrålning. Detta hade kunnat förhindras med utvändigt 

solskydd.   

Dagsljus   

Anledningen till att dagsljuskriteriet uppfylls på Aleris Gylleby behandlingshem är för att det 

är en långsmal byggnad med små rum och fasader med stora fönsterytor, vilket gör att 

dagsljuset når in i hela rummet och inga skuggiga partier uppstår.   

Utfasning av farliga ämnen  

Intervju med arkitekt gav information om att det här kriteriet kan vara svårt att uppnå 

eftersom det är svårt att hitta miljövänliga alternativa material. Då Aleris Gylleby 

behandlingshem enbart är projekterat enligt BBR lades troligtvis inte något större fokus på 

materialen då det inte är något krav.   
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5.2 Projektering enligt Miljöbyggnad Guld  

Som de intervjuade säger är det svårt att uppfylla samspelet mellan Dagsljus, Solvärmelast 

och Termiskt klimat. I Aleris Gylleby behandlingshem var Dagsljuset lätt att uppnå för 

planlösningen är utformad på ett sätt som gynnar insläppet av dagsljus samt att fasaderna har 

mycket fönster. Men det ger som konsekvens att Solvärmelasten och det Termiska klimatet 

inte uppfylls. Fallstudien stämmer överens med intervjuerna om att de här kriterierna 

motsäger varandra och att de behöver bearbetas. Den största frustrationen med att projektera 

enligt Miljöbyggnad ligger i att hitta en kompromiss för hur de tre kriterierna ska uppnås.   

Trots detta är de intervjuade positivt inställda till att använda sig av Miljöbyggnad i sina 

projekt, då det medför att byggnaderna får en högre standard. Det är en kvalitetssäkring som 

påvisar att det blir bra inomhusklimat och trivsamma byggnader att vistas i. Ifall vissa 

kriterier förtydligades skulle Miljöbyggnad bli ett ännu bättre redskap för att projektera 

genomtänkta byggnader med hög kvalité. Desto mer certifieringen sprids desto mer kunskap 

får byggbranschen i dessa frågor. Det underlättar vid projekteringen ifall aktörerna har 

kunskap och förståelse i ämnet. Ifall manualerna är tydliga och de involverade är erfarna blir 

frågorna mindre och projekteringen går snabbare. När det går snabbare är det även lättare att 

strukturera upp projekteringen, tidsbrist kan leda till att det blir ostrukturerat.  

Miljöbyggnad har utbildat många i branschen och gett stor kunskap i att projektera med ett 

miljötänk. Det har lyft lägsta nivån och tagit med kunskapen in i andra projekt så att 

standarden har höjts. Ifall certifieringen blir ännu mer attraktiv kommer svenska städer blir 

hållbarare då fler byggnader med hög kvalité skulle byggas.  

Innemiljön har stor inverkan på hur vi människor mår. Hela byggbranschen behöver lägga 

lika stort fokus på de här frågorna som Miljöbyggnad gör för att minska hälsoproblemen i 

samhället och öka trivsamheten i hemmen, jobben, skolorna osv. 

Anledningen till att respondenterna svarar olika på hur de upplever strukturen under 

projekteringen kan ha att göra med att de inte har utarbetat någon bra process som lämpar sig 

för att projektera enligt Miljöbyggnad. Det behöver alltså inte vara Miljöbyggnads kriterier 

som behöver förbättras utan företagets projekteringsprocess.  
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5.3 Utvärdering av studiens tillvägagångsätt 

Hade vi kunnat ändra något i vår intervjustudie hade vi valt att intervjua olika yrkesgrupper i 

byggbranschen i större utsträckning. Inte bara fokuserat på konsulter. Resultatet gav väldigt 

mycket information om kriteriet för Dagsljus. Det beror på att de vi intervjuade arbetar mest 

med de arkitektoniska kriterierna. Att de hade störst kunskap angående Dagsljuset kan dock 

vara ett bevis på att det är allmänt känt att det kriteriet faktiskt är problematiskt. Det hade 

varit intressant att få veta mer om de övriga kriterierna. Då hade intervjustudien behövt beröra 

fler aktörer i byggbranschen som har sitt fokus på de resterande kriterierna. En bredare helhet 

om Miljöbyggnads kriterier hade då fåtts och det hade blivit en mer övergripande bild om 

svårigheterna.  

Eftersom studien avgränsar sig till att respondenterna i studien är ingenjörer och arkitekter på 

konsultföretag blir en generalisering av resultatet trovärdig. Åsikterna på de fem olika 

företagen skiljer sig inte åt i allt för stor utsträckning, det gör att det går att anta att deras syn 

på projektering enligt Miljöbyggnad kan appliceras rent allmänt inom denna sektor. Ifall 

urvalet av respondenter hade varit fler hade dock resultatet kunnat antas vara generella åsikter 

inom byggbranschen i en större utsträckning.  

Avvikande åsikter som är mer negativa än de övrigas, t.ex. angående Dagsljuskriteriet, kan ha 

att göra med att personen i fråga ägnar väldigt mycket tid åt just den specifika 

arbetsuppgiften. Ifall man ständigt stöter på problem i sitt arbete är det förståeligt ifall 

irritation skapas runt ämnet. Om ens arbetsuppgifter är bredare stöter man kanske inte på 

samma problem lika ofta och irritationen blir inte densamma. Åsikter som avviker på grund 

av att de är mer positiva än de övrigas kan där med ha och göra med att de inte arbetar lika 

nära de allra största svårigheterna. 

I dagens samhälle är miljöfrågorna väldigt aktuella. Det är populärt med varor som är 

ekologiska och som inte är skadliga för miljön. Kunskapen om vilken påverkan miljöfarliga 

ämnen har på planeten ökar och med det ökar även efterfrågan på mer miljövänliga alternativ. 

Eftersom att miljödebatten är väldigt aktuell och närvarande i vår tid är det mycket möjligt att 

respondenternas meningar har blivit påverkade av detta. Miljöfrågorna kan ha medverkat till 

ett behov och en vilja att bidra till en mer hållbar planet. Deras positiva syn på att projektera 

enligt Miljöbyggnad ligger bra i tiden och förhoppningsvis kommer ännu fler i byggbranschen 

vilja projektera mer hållbart. 
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I slutet av studien införde Swedish Green Building Council en ny manual, Miljöbyggnad 3.0. 

Där har kriterier uppgraderats och ändrats och en del av de kommentarer som vår studie 

kommit fram till är ändrade i den nya manualen. Det kriteriet som respondenterna haft mest 

åsikter om är Dagsljuskriteriet. I Miljöbyggnad 3.0 har de utvecklat kriteriet Dagsljus till viss 

del och minskat kravet för arbetsplatser i hall. Kriteriet har dock inte utvecklats i den grad 

som respondenterna efterlyser. De föreslog att olika verksamheter och rum skulle ha olika 

krav så kriteriet inte är så generaliserat. Det här är något som kan utvecklas ännu mer så att 

Dagsljuskriteriet blir mer realistiskt att jobba utifrån.  

Ett annat kriterium som kunde utvecklas var Kriteriet Utfasning av farliga ämnen. I den nya 

manualen Miljöbyggnad 3.0 har det fått högre krav på alla nivåer vilket också var eftertraktat. 

Det är en positiv förändring som gynnar miljön, de boende och även de som arbetar med 

materialen. Då de inte blir exponerade för lika mycket kemikalier samt att belastningen på 

klimatet minskar.  

Swedish Green Building Council har döpt om kriteriet Energislag till Andel förnybar energi. 

Det nya kriteriet sätter större krav på vart energin kommer ifrån. I Miljöbyggnad 2.2 kan 

kriteriet uppnås trots att energikällor så som kol, olja och naturgas används, i manualen 3.0 får 

däremot endast förnybara energikällor användas. Ändringen av det här kriteriet var ett 

önskemål från några av respondenterna och eftersom det gynnar miljön var denna ändring 

positiv.  

Intervjupersonerna hade synpunkter på att kriteriernas krav borde specificeras mer beroende 

på vad byggnadens verksamhet är. Detta har till viss del ändrats i den nya manualen eftersom 

att SGBC har sänkt kraven för Solvärmelast, Energianvänding och Ljud i lokalbyggnader.  

Både respondenterna och vi som har gjort studien saknade ett kriterium för byggnadens 

klimatpåverkan och transporten av byggvaror. I Miljöbyggnad 3.0 har kriteriet Stommen och 

grundens klimatpåverkan tillkommit som tar upp just detta. Det är glädjande att SGBC utökat 

Miljöbyggnad så att certifieringen lägger ännu mer fokus på byggnadens klimatpåverkan. Då 

vår tids stora miljöfråga berör klimatförändringarna behöver kunskapen och efterfrågan på 

hållbara byggnader öka.  
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6. Slutsats 

Svårigheten med att projektera enligt Miljöbyggnad GULD är att uppfylla kriterierna 

Dagsljus, Solvärmelast och Termiskt klimat då de motsäger varandra. Samt att uppfylla 

kriteriet Utfasning av farliga ämnen då det i vissa fall är svårt att hitta alternativa material 

utan miljögifter.  

Respondenternas inställning till att projektera med Miljöbyggnad är positiv eftersom det leder 

till byggnader med högre kvalité.  

Miljöbyggnad har lyft miljöfrågorna och utbildat många i byggbranschen. Byggnader som 

certifieras i Miljöbyggnad uppnår bättre inomhusklimat, akustik och dagsljus. 

Utifrån respondenternas åsikter fås idéer och förslag för hur Miljöbyggnad kan utvecklas. 

Kriterierna kan förbättras genom att enkäterna tas bort eller utförs av en auktoriserad 

sakkunnig inom respektive kriterium. Dagsljuskriteriet kan utvecklas och kraven kan bli mer 

specifika för olika verksamheter och rummens funktioner. Kriteriet Utfasning av farliga 

ämnen bör ställa hårdare och högre krav på nivå BRONS och SILVER. Miljöbyggnad skulle 

kunna utökas med ett kriterium där det läggs fokus på transporterna i projekten. SGBC skulle 

också kunna förtydliga förklaringarna till hur kraven ska uppnås.  
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7. Tackord 

Vi vill tacka följande personer för hjälpen under vårt arbete. För att ni ställt upp på intervjuer 

och bidragit med material till vår studie samt svarat på alla våra frågor angående 

Miljöbyggnad.  

Extra tack till vår handledare Mikael på Karlstads universitet som hjälpt oss under 

skrivningsprocessen och väglett oss i rätt riktning så vi har kunnat slutföra arbetet.  

Samt extra tack till våra handledare Lars och Hanna på Sweco som har hjälpt oss med 

underlag och kontakter för att kunna utföra vårt arbete. För de bra tips och stöd vi fått under 

arbetets gång.  

Karlstads Universitet 

Mikael Götlind  

Sweco 

Lars Yngvesson  

Hanna Håkansson  

Katarina Forsman 

Charlotta Jonsson  

Cristian Sjövind  

Tomas Forsberg  

Annika Niklasson  

Tengbom 

Michael Eriksson  

Julia Alsterbo  

Klara Arkitekter 

Fredric Ernstson 

Hans Werling  
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PPS Consulting 

Per Andersson  

Karlstads Kommun 

Pernilla Kortzon 

KVE 

Ronnie Svensson  

Vectura Fastigheter 

Tomas Andersson  

Byggbolaget 

Anders Lind  

Aleris Gylleby behandlingshem 

Kjell Gullhav 
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Bilaga 1: Intervjuformulär 

 

Intervjuguide 1. 

Miljöbyggnad projektering 

Berätta hur ert arbete med Miljöbyggnad har sett ut?   

Vad märker du för skillnad när du projekterar med Miljöbyggnad mot utan certifiering?   

Är det enklare att bygga utan Miljöbyggnadskrav och i så fall varför?   

Tycker du de krav som Miljöbyggnad begär är rimliga? Finns det några brister eller är det 

något som är svårt att uppnå?  

Är det något kriterium man ska börja med för att underlätta projekteringen?   

Blir projekteringen mer strukturerad när man använder en certifiering?   

Fördelar och nackdelar med att projektera enligt Miljöbyggnad?  

Tycker du att det borde finnas några fler kriterier?  

Övrigt, något att tillägga? 

 

Intervjuguide 2.  

Aleris Gylleby projektering 

Stötte ni på några problem vid projekteringen av Aleris Gylleby behandlingshem som skulle 

göra det svårt att projektera byggnaden för att uppnå kraven i Miljöbyggnad? 

  

 

 

  



 

 

 

 

Bilaga 2: Intervju med Lars Yngvesson, arkitekt på Sweco 

 

Berätta hur ert arbete med Miljöbyggnad har sett ut?   

Han har inte arbetat så mycket med det.   

Det behövs en Miljöbyggnad samordnare. Han tittar i de olika kriterierna och tittar på vad det 

är som krävs. Alla kriterier går man inte fullt ut i eftersom det är svårt i vissa fall. Alla som 

projekterar får sedan förhålla sig till det. Det blir som en kvalitetsram att hålla sig till. För 

guld kan ändå vissa kriterier gå ner till silver, men vissa vill ha guld för allt.   

Vad märker du för skillnad när du projekterar med Miljöbyggnad mot utan 

certifiering?   

Det blir inte så stor skillnad. Själva metodiken är densamma men det kommer ytterligare krav 

med Miljöbyggnad, dagsljus är en sån sak. Det krävs en dagsljusberäkning. I Miljöbyggnad 

har man ställt väldigt höga krav på dagsljusinsläpp.   

Han tycker inte att dom projekterar på olika sätt beroende på om dom projekterar med 

Miljöbyggnad eller inte. Man behöver dock kanske ta in sådana saker som man normalt sett 

tagit hänsyn till först i nästa steg så man inte åker på problem när man fastställt geometri och 

fönstersättning. Så där behöver man se upp så att man klarar väggtjocklekar, dagsljus och 

energi när man ansöker om bygglov.    

Är det enklare att bygga utan miljöbyggnadskrav och i så fall varför?   

Jämfört med Gylleby som är projekterat på ett gammalt traditionellt sätt fanns inget av det här 

med utan den är rent BBR projekterat. Han tycker inte att det går fortare att projektera enligt 

BBR. Det är ungefär samma tillvägagångsätt. Man fastnar på ungefär samma saker som t.ex. 

dagsljus.   

Tycker du de krav som Miljöbyggnad begär är rimliga? Finns det några brister eller är 

det något som är svårt att uppnå?  

Ett orimligt krav som Miljöbyggnad har är Farliga materia, det tycker han kanske borde vara 

det första man ska ta bort, men tydligen är det svårt att bygga helt och hållet utan dåliga 

material.  



 

 

 

 

I Miljöbyggnad har man ställt väldigt höga krav på dagsljusinsläpp.  

Han är lite skeptiskt till dagsljuskriteriet där det kan skapa en komplikation. Men det har 

skapat ett annat fokus på den här frågan och man börjar tänka mer på dagsljuset. Förr kanske 

man aldrig gjorde någon dagsljusberäkning men nu har man börjat titta på fönsterareor. Man 

har börjat tänka på det mer i andra projekt också och han tycker att det är det bästa med 

Miljöbyggnad att det har skärpt till tankarna på den här frågan.   

Dokumentation av byggvaror lyfts ofta in idag ändå genom byggvarubedömningen och 

SundaHus där man registrerar sina varor. Det här är något som också blivit mycket mer av. En 

kritik till Miljöbyggnad tycker han är att man inte ställer några krav på det här. Han är inte 

helt överens med Miljöbyggnads sätt att jobba, bara namnet antyder att man borde arbeta med 

miljön. Han tycker det är dåligt att man inte ställer krav på vilka material man får använda 

utan bara att man ska registrera. Det är bara inomhusmiljön man strävat efter, ljudmiljö, 

ljusmiljö osv.   

Han tycker att enkätfrågorna är lite luriga hur dom tycker att det blev, och deras svar kan ha 

lite med annat att göra. Att dom t.ex. är trötta på arbetsplatsen, det behöver inte vara 

byggnadens fel. Det tycker han känns lite osäkert att det är så.   

Det är inte jättesvårt att uppnå GULD men det kan va. Det beror lite på den kravställandes krav på de 

olika rummen. Har man höga sekretesskrav på vissa rum kan det bli svårt att få någon slags öppenhet 

med t.ex. glas. Eftersom det inte behöver ge utslag och stjälpa Miljöbyggnad guld så kan det ändå gå 

att föra ett resonemang med beställaren.   

Ett problem kan vara att rum hamnar i sådant läge att det inte går att ge dom mer dagsljus. Då 

tittar man på att få in dagsljus ovanifrån. I vissa rum är det heller inte relevant att ha så 

mycket dagsljus eftersom att man ändå måste ha arbetsbelysning, som t.ex. i en 

hemkunskapssal där det är belysning över bänkarna.   

I vissa fall blir det väldigt praktiskt onödigt att sätta in så mycket fönster som 

dagsljusberäkningen kräver. Det driver fram en kostnad som inte kommer att ge någonting för 

inomhusmiljön. Man är inte i behov av den mängden ljus i alla slags rum.   

Han tycker att man borde bry sig lite mer om vilka rum dagsljuset avser, om det inte vore för 

klassificeringen kunde man dra ett mer logiskt resonemang. Man fastnar i det eftersom man 

bestämt att byggnaden ska uppnå nivå guld. Då kan det ta extra tid och det blir en större 

kostnad. Det blir också en svårighet att få bort all värme som kommer in eftersom att det 

kanske kräver större fönster än om man bara följt BBR.  Det kan man lösa med markisväv 



 

 

 

 

som automatiskt åker ner, detta är inte så bra eftersom att dagsljuset då försvinner vid soligt 

väder.   

En annan sak med dagsljus som han tycker är negativt är att man måste anpassa färgskalorna 

efter hur ljuset reflekterar. Eftersom att ljuset ska reflektera in kan man inte ha så mörka 

mattor som man tänkt sig. Tillgänglighetsreglerna styr att det måste vara kontrastfärger 

mellan väggar och golv. Man måste ha lite mörkare golv för att klara skillnaden mellan vägg 

och golv, men man får inte ha för mörka för då sabbar man dagsljusvärdet. Alla golv blir typ 

mellangrå. När det blir väldigt teknokratiskt blir man väldigt hårt styrd.   

Är det något kriterium man ska börja med för att underlätta projekteringen?   

Dagsljuset och energivärden är väldigt viktigt att ha med från början. Det har att göra med 

formen på huset. Men Miljöbyggnad ställer inte jättehöga energikrav. Han tycker inte att 

Miljöbyggnad satsar på att gynna nästkommande generationer utan dom som ska bo i 

byggnaden nu. Dagsljuset tycker han nog är det viktigaste eftersom man dragit det så pass 

hårt att det egentligen blir väldigt jobbigt att klara det.   

I tidigt skede brukar han alltid rita 120 väggar invändigt och då brukar det funka att lösa med 

dubbla gips för ljudmiljön brukar komma rätt sent ändå. Då projekterar man lite mer exakt hur 

väggen ska vara uppbyggd. Ljudmiljön behöver man alltså inte tänka på så mycket i början, 

utan dagsljuset och energin. Det är dom två som har ändrat så att man måste tänka på dom i 

ett lite tidigare skede. Han tycker att bygglovhandlingarna tar ungefär samma tid men de 

kräver en extra kontroll som man annars kanske inte hade kört.   

Blir projekteringen mer strukturerad när man använder en certifiering?  

Nae det blir en kvalitetssäkring. Så att man inte bommar saker som är väldigt noga, en 

miljösamordnare kommer in och har inte han allt med sig är det någon som kommer inte och 

granskar det från SGBC och kollar det så då får man ha ordning och reda. På det sättet blir det 

mer ordning.   

Fördelar och nackdelar med att projektera enligt Miljöbyggnad?  

Ibland går man ner till silver kanske för att inte fastna bland de orimliga kraven som man får 

på sig. Som man kanske inte tycker ger så mycket. Han tror att certifieringarna har gjort nytta 

för branschen men han är osäker på hur länge dom blir kvar. Han tycker att dom utbildat 

många i dom här tankarna.   



 

 

 

 

Tycker du att det borde finnas några fler kriterier?  

Han tycker att det saknas frågor om byggnaden i samhället. Som Breem och en del andra certifieringar 

har. I Miljöbyggnad väljer man att se byggnaden mer som en isolerad ö. Det tycker han är lite 

problematiskt och gör det svårt att bedöma vissa saker. Han tycker bland annat att man skulle kunna ta 

mer hänsyn till hur den är placerad i staden, vilka möjligheter man har till kollektivtrafik, ifall det är 

många människor som ska dit osv. I Miljöbyggnad tas det heller inte upp hur man förhåller sig till den 

natur som fanns förut och ifall man bygger på naturmark, det saknar han. 

Ett kriterium för hur byggnaden ska fungera i sitt driftskede är också något som saknas. Men han anser 

å andra sidan att det kan vara okej att göra som Miljöbyggnad gör, att systemgränsen går precis vid 

fastigheten och inget annat.  

Stötte ni på några problem vid projekteringen av Aleris Gylleby behandlingshem som 

skulle göra det svårt att projektera byggnaden i Miljöbyggnad? 

Det dom visste var att det skulle behövas många ingångar och en stor grundplatta vilket ledde 

till att det behövde ligga plant. Det visade sig dock att när de fick med markprojektören på 

allvar att det inte var så platt som man trodde. Det tyckte han var en liten erfarenhet att göra, 

marken är sällan så platt som man tror när man väl mäter lite. Så där var det lite tjorvigt ett 

tag. Det tog inte så mycket extra tid men det blev klurigare att hitta på lösningar, men det 

löste markprojektören bra. Annars var det inga direkta bekymmer. Han vill egentligen helst 

anpassa sig så mycket som möjligt till platsen och inte omforma det så mycket och det är 

också en kostnadsfråga. Men får man en stor platta är det svårt att inte göra det.   

Han anser inte att det skulle varit någon svårighet att projektera Gylleby i Miljöbyggnad, men att man 

kanske hade behövt göra vissa korrigeringar. Han tror inte att det hade varit ett svårt projekt att få 

ihop.  

Övrigt, något att tillägga?  

Certifieringarna har lyft de här frågorna och de blir mer medvetna när det projekterar även 

utan certifiering. Kunskapen har blivit större och man är mer medveten om de val man gör.   

 

  



 

 

 

 

Bilaga 3: Intervju med Katarina Forsman, byggingenjör på Sweco 

 

Berätta hur ert arbete med Miljöbyggnad har sett ut?    

Hon har gått två stycken kurser i Miljöbyggnad så hon är certifierad 

miljöbyggnadssamordnare, men det är inte något som hon arbetat som utan hon har mest gått 

kursen för att få mer förståelse i projekten. Hon har jobbat med tre eller fyra stycken 

miljöbyggnadsprojekt. Ett blev certifierat i GULD, Bärsta skola, en annan skola certifierades i 

silver, och så håller de på med ett projekt nu som de tror ska certifieras i silver, de jobbar iaf 

mot det. Sen ifall själva certifieringen blir av eller inte är inte helt färdigt.  

Ibland strävar beställaren efter en nivå i Miljöbyggnad, men det är inte alltid som den uppnås. 

Ett exempel är bussdepån i Kristinehamn. Den byggnaden påbörjades att bli certifierad i 

GULD men det blev så mycket. Byggnaden var för speciell för att bli certifierad i GULD. Det 

blev för många special lösningar och det lämpade sig inte den typen av byggnad. Beställaren 

bestämde att ifall det inte gick att uppnå nivå GULD så ville de inte certifiera alls. Därmed 

blev det ingen certifiering, men under projekteringen hade de ändå med tänket för att göra det 

så bra som möjligt. Anledningen till att det inte gick att certifiera i GULD var både en 

kostnads fråga och konstruktions svårigheter. Det är lite speciellt med verkstadslokaler och 

tvätthallar och det var inte så lätt att applicera Miljöbyggnad på den typen av byggnad. Det 

hade dock gått att få SILVER om man velat. Något hon och hennes kollegor tyckte var lite 

synd att de inte gjorde.   

Vad märker du för skillnad när du projekterar med Miljöbyggnad mot utan 

certifiering?    

Hon märke inte av någon skillnad när hon projekterar med Miljöbyggnad mot utan 

certifiering, och hon har inte hört från andra konsulter att det ska vara någon större skillnad 

heller. Det tar dock längre tid att projektera med Miljöbyggnad. I alla fall att göra 

dagsljusberäkningar, och eventuella ändringar i planlösningen som kommer av dagsljuset. 

Ifall rummet t.ex. är för djupt eller att fönstren sitter för långt från gavlarna behöver detta 

ändras och det är en utmaning att få till. Man måste tänka en hel del kring det så det är bäst att 

veta från början att byggnaden är tänkt att projekteras som en Miljöbyggnad så man har med 

sig det. I både husets form och dess planlösning.   

 



 

 

 

 

Är det enklare att bygga utan Miljöbyggnadskrav och i så fall varför?    

Dagsljuset gör det svårare att projektera enligt Miljöbyggnad. Det är oftast de kriteriet som är 

den största utmaningen.   

Tycker du de krav som Miljöbyggnad begär är rimliga? Finns det några brister eller är 

det något som är svårt att uppnå?   

Det som de på arkitekt sidan har mest med att göra är dels dagsljus, och indirekt solvärmelast 

eftersom det påverkar dagsljuset. Ljud är oftast rätt enkelt att få till även om det i vissa projekt 

diskuteras om man vill lägga det på en lägre nivå beroende på verksamheten. Vill man ha en 

lärosal med en yta utanför som inte är korridor utan som också är en typ av studieyta då är det 

väldigt höga krav där i mellan ifall man vill klara ljudklass B. I sådana fall kan det vara lättare 

att klara ljudklass C men då ligger man inte längre lika bra till i Miljöbyggnad. Då är det max 

SILVER som kan funka och då behöver andra parametrar vara desto högre för att nivå GULD 

ska uppnås.   

I vissa lägen kan hon tycka att kriteriet för dagsljus är lite hårt, att det inte alltid finns 

verksamheter som vill ha så mycket ljus som man måste uppfylla för att få godkänt. Det går 

att skriva undantag för detta, men det kräver också sitt arbete. Hon anser å andra sidan att det 

är bra med ljusa rum.   

Är det något kriterium man ska börja med för att underlätta projekteringen?    

Dagsljuset är en viktig parameter att ha med sig tidigt i projekteringen. Bärsta skolan hade 

t.ex. en annan planlösning innan man bestämde att projektera enligt Miljöbyggnad. Från 

början var lärosalarna djupare så det kom inte in tillräckligt med dagsljus. Dagsljuskravet 

hade uppnått BBR men det hade inte klarat Miljöbyggnad guld. När man räknade 

fönsterglasarea mot golvarea så hade de tillräckligt stora fönster men när man räknade med 

Miljöbyggnad kom inte ljuset tillräckligt långt in eftersom att rummet var så djupt. Då blev de 

tvungna att lägga salarna med långsidan mot fasaden för att få till tillräckligt med dagsljus för 

att kunna uppnå Miljöbyggnads krav. I det här fallet hade de inte med sig att de skulle 

projektera enligt Miljöbyggnad från början men det gick ändå att lösa. Det blev dock ett 

omtag och det tog längre tid än om man haft med det från början.   

 

 



 

 

 

 

Blir projekteringen mer strukturerad när man använder en certifiering?    

Hon anser inte att det är någon skillnad på struktureringen. Det borde vara struktur i alla 

projekt. Det enda är att man gör vissa saker i en liten annan ordning som t.ex. dagsljuset som 

man tar in lite tidigare.   

Fördelar och nackdelar med att projektera enligt Miljöbyggnad?   

Vad man tycker om innemiljön anser hon är lite godtyckligt. Oavsett om innemiljön är bra 

eller dålig har man olika uppfattning om det. Att kunna mäta sådant tänker hon kan vara svårt 

när det är så personligt hur man upplever det.   

Fördelen med projektering enligt Miljöbyggnad anser hon är att man får någon sorts kvalité 

som är lite högre än BBR:s krav eftersom man oftast siktar på lite mer än BRONS. Detta 

tycker hon är ett stort plus. Totalt sett tror hon att det blir en bättre byggnad. Om det är 

positivt eller negativt för själva projekteringen tycker hon är svårt att säga. Hon har i alla fall 

inget emot att projektera enligt Miljöbyggnad och anser inte att det blir besvärligare. Hon gör 

gärna Miljöbyggnads projekt, det skulle inte vara någon form av hinder för att hon inte skulle 

vilja göra jobbet, snarare tvärtom. Att man får vara lite mer kreativ och eftersom att det blir en 

bra byggnad gör det roligare.   

Tycker du att det borde finnas några fler kriterier?   

Det finns materialkrav om att det inte ska finnas farliga material men ekologin finns inte med. 

Det kunde vara något som gav pluspoäng. Hon tycker dock inte att det skulle vara ett 

kriterium som kunde ha en sådan avgörande roll att det stjälpte betyget som helhet, men att 

det skulle kunna var något som gjorde att man drev ekologin framåt. Med ekologisk isolering 

och annat ekologiskt material m.m.    

Övrigt, något att tillägga?   

-  

  



 

 

 

 

Bilaga 4: Intervju med Fredric Ernstson, byggingenjör på Klara 

arkitektbyrå  

  

Berätta hur ert arbete med Miljöbyggnad har sett ut?    

Han jobbar som projektledare/ byggledare men mer och mer så kommer han in i ett tidigt 

skede för att hjälpa byggherren/ beställaren angående hur de ska gå tillväga beroende på 

byggnad.   

Vad märker du för skillnad när du projekterar med Miljöbyggnad mot utan 

certifiering?    

- 

Är det enklare att bygga utan miljöbyggnadskrav och i så fall varför?    

Han tycker att det är bra att jobba med brons, silver och guld för att synliggöra arbetet för hela 

projektgruppen då det ger en helhetsbild för alla aktörer. Men ifall certifieringen rör silver 

eller guld, det är en ickefråga om det inte har ett väldigt starkt värde för kunden/ 

fastighetsägaren när han eller hon ska hyra ut. Eller om det har en statussymbol internt inom 

sin verksamhet.   

Tycker du de krav som Miljöbyggnad begär är rimliga? Finns det några brister eller är 

det något som är svårt att uppnå?   

Dagsljus och ljud är svåra att uppnå. När man projekterar t.ex. en skola med ett 

teknikutrymme, där krävs det att det är bra arbetsbelysning. Dagsljuset blir sekundärt ihop 

med en arkitektonisk lösning. Problemet blir när paragrafen styr verksamheten, då blir inte 

byggnaden ändamålsenlig och då blir resultatet dåligt. Dagsljuset är ett problem. Med hjälp av 

olika justeringar lyckas de ändå alltid att uppnå Miljöbyggnad.   

Ljudkraven i en skola kan vara svåra att uppnå. Ett exempel är en skola där man ville ha ett 

grupprum mellan två sysslöjdsalar. Intill grupprummet ville man ha skjutdörrar men med 

sådana dörrar klarade man inte ljudkravet. För att kringgå detta sa SGBC att de skulle kalla 

rummet för toningsrum istället för enskiltrum. Det gör honom fundersam över ifall reglerna är 

rimliga. Där vill han se en förändring i kriteriet, nu är det för trubbigt.   

 



 

 

 

 

Är det något kriterium man ska börja med för att underlätta projekteringen?    

Det är svårt att ta tag i alla sakfrågor i ett tidigt skede men dagsljus är en jättesvår fråga. Det 

har man varit dålig med ända från BBR kravet. Det är svårt att uppfylla om det är trångbott 

och man inte har indirekt eller direkt ljus. Man måste ta tag i det i ett tidigt skede för annars 

ställer dagsljuset till det.   

Man måste även välja väg tidigt, ifall man ska ha en certifiering eller inte. Fastighetsägaren 

måste ha en plan innan man sätter igång med projektet, det är helt avgörande.   

Blir projekteringen mer strukturerad när man använder en certifiering?    

Han tycker att Miljöbyggnad har lärt branschen att bli lite mer strukturerad och gjort att 

arbetsmetodiken har dykt upp. Man får tillse en miljösamordnare, men det har man gjort 

genom åren vid större och komplexa projekt.   

Fördelar och nackdelar med att projektera enligt Miljöbyggnad?   

De projekterar aldrig för guld och de rekommenderar heller inte att man ska göra det. Det 

finns flera andra företag som har projekterat i guld men som nu enbart projekterar i silver. 

Detta har med enkäten att göra, det går inte att mäta mjuka parametrar i ett hus. Att mäta hur 

byggnaden upplevs går inte, vi människor är för olika. Att mäta är att uppnå exakta siffror, det 

går inte att mäta emotionellt. Enkätresultatet blir inte rättvist då det kan bero på så många 

andra saker. Enkäterna tycker han borde tas bort. Om enkäter ska finnas ska de bygga på 

mätbara kriterier som någon kommer dit och gör.   

Han tycker att det är bra att Miljöbyggnads kriterier finns, men det är inte alltid de lämpar sig 

till alla byggnader. Det är svårt att göra avsteg från Miljöbyggnads kriterier, det krävs mycket 

pappersarbete. Man vill kunna anpassa sig efter hur tomten ser ut och byggnadens verksamhet 

utan att det blir massa extra arbete.   

Tycker du att det borde finnas några fler kriterier?   

Miljöbyggnad är dåligt när det kommer till miljöfarliga ämnen, för då handlar det bara om 

dokumentation. Man jobbar inte med strategiska val som han vill och själv har gjort. 

Miljöbyggnad ligger milsvis efter när det handlar om miljögifter, dokumentationen finns 

redan. Han tycker att det kriteriet måste utvecklas och höja ambitionen.    

 



 

 

 

 

Miljö och vilka kemikalier man för in, hållbarhet över tid och högre energikrav kommer han 

lite längre med i andra projekt därför anser han Miljöbyggnad borde jobba mer med detta. Det 

han allra helst skulle vilja se vore att miljöfrågan växte sig starkare. Det används för mycket 

kemikalier i byggnader så som ftalater. Han anser att farliga ämnen borde förbjudas.   

Övrigt, något att tillägga?  

-  

  

  



 

 

 

 

Bilaga 5: Intervju med Hans Werling, byggingenjör på Klara 

arkitektbyrå  

  

Berätta hur ert arbete med Miljöbyggnad har sett ut?    

Han arbetar endast med kriterierna dagsljus och solvärmelast.  

Vad märker du för skillnad när du projekterar med Miljöbyggnad mot utan 

certifiering?    

Största skillnaden mellan att projektera med Miljöbyggnad och utan är de trubbiga reglerna 

för dagsljuset. Arkitekturen påverkas eftersom att rummen behöver ändras för att de ska klara 

dagsljuset.   

Det tar extra tid att projektera med Miljöbyggnad och det läggs oerhörda kostnader på detta. 

Är det enklare att bygga utan miljöbyggnadskrav och i så fall varför?    

Mycket tack vare att man applicerar det för sent i processen på sånt som redan är ritat. 

Dagsljuskravet är lite för nytt, för även om reglerna funnits förut har man inte sett det lika 

skarpt. Skulle man gå tillbaks och se vad som är byggt de senaste åren skulle det inte vara 

många hus som uppfyller BBR:s krav vad det gället det, om det ens är något. Men i 

Miljöbyggnad är det viktigt att det uppfylls.   

Han tycker att det blir lite enklare att projektera ett hus utan Miljöbyggnad. Det blir ett mer 

tidskrävande arbete, innan man kan göra dagsljussimuleringar krävs det att man har ritat en 

stor del av byggnaden och då kanske det inte alls stämmer, även om man har ett visst tänk på 

det. BBR regeln med 10% finns i bakhuvudet, men det är inte alltid den håller.    

Tycker du de krav som Miljöbyggnad begär är rimliga? Finns det några brister eller är 

det något som är svårt att uppnå?   

Han tycker man kan fundera på om dagsljus är väldigt viktigt i ett sovrum. Med tanke på att 

man kanske inte tillbringar många timmar där när det är ljust. Men det är ändå med och styr 

väldigt hårt i det, just för gränserna för silver och guld. Han tycker man borde definiera olika 

kriterier för olika rum. Kanske olika procent inom rum också. Många gånger kanske man inte 

lägger stor vikt vid dagsljuset, i alla fall som hyresgäst. De kanske inte ser det på samma sätt 

som Miljöbyggnad gör. Man kan få väldigt konstiga rum för att uppnå Miljöbyggnad och det 

vill man förmodligen inte ha.  



 

 

 

 

Sen är det många andra faktorer som påverkar dagsljuset som gör det svårt. Man vill ju bygga 

och nyttja tomten/ fastigheten väldigt mycket, stor del av den. Då blir hus kanske stående tätt, 

det ena huset skymmer det andra och då faller det på bara en sån sak. Han tycker att 

Miljöbyggnads kriterier är bra, förutom dagsljus som han är lite tveksam till.  

Dagsljuset skulle kunna förbättras genom att se över reglerna lite på vad som är vistelseytor 

bland annat. Det förekommer att man krånglar till det bara för att uppnå Miljöbyggnad, man 

blir tvungen att göra andra saker. Om ett rum t.ex. inte skulle ha den möjlighet till 

fönsteröppning som krävs får man flytta väggen och göra ett förråd i bakkant för att minska 

volymen. Detta är inte optimalt för man behöver inte alltid ett extra förråd, men du uppfyller 

Miljöbyggnad och får en guldmedalj. Han tycker att dagsljuskriteriet är lite ofärdigt vad det 

gäller regelverket.  

Han anser att de andra kriterierna är bra, men han är lite tveksam till just dagsljuset. Det är 

motsatts förhållande mellan dagsljus och solvärmelast. Dagsljuset tycker han är knepigare, det 

finns jättekonstiga regler. Du får använda mellanglaspersienner i vissa fall, men du behöver 

inte montera dom, men du ska kunna göra det. Om det ska vara en utvändig solavskärmning 

måste den monteras och det tycker han är konstigt. Har man nedfällda persienner då klarar 

man inte dagsljuset.   

Är det något kriterium man ska börja med för att underlätta projekteringen?    

Dagsljus och solvärmelaster är något man måste ha med väldigt tidigt i projekteringen för att 

klara de nivåerna. Om Miljöbyggnad ska appliceras på en byggnad som redan är ritad blir det 

jättesvårt att uppfylla dessa kriterier eftersom man inte haft med sig dem från början.  

Blir projekteringen mer strukturerad när man använder en certifiering?    

Han tycker att projektering blir rörig vid användning av Miljöbyggnad. För att klara av 

dagsljuset måste andra saker ändras, och många gånger till det sämre, som t.ex. 

rumsfördelningen. Detta tycker han är lite frustrerande och svårt. Han tror det funkar bättre på 

byggnader som skolor/ förskolor.  

Fördelar och nackdelar med att projektera enligt Miljöbyggnad?   

Han tycker att det är mycket som är bra i Miljöbyggnad men det är delar som kanske är lite 

trubbiga än så länge. Framför allt tänker han på dagsljus som är svårhanterligt många gånger 

då reglerna är lite konstiga. BBR har haft krav på dagsljus räknat utifrån att fönsterytan ska va 

tio 10% av golvytan ungefär, om det är normalfall. Men i Miljöbyggnad är kraven hårdare, 



 

 

 

 

det går inte att komma runt det. Så hårda krav har inte förekommit tidigare innan 

Miljöbyggnad. BBR har kanske lagt värderingar på andra saker och ting, nu blir det så väldigt 

spetsigt i vissa fall.   

Det händer att det inte går att uppnå dagsljuset. I samtliga projekt måste de konstruera något, 

han tror inte att han kommit igenom ett enda projekt utan att ha gjort något konstigt utav det. 

Men det är projekt som inte är ritade med just den tanken på det. Ifall man vetat om att 

byggnaden skulle blivit projekterad i Miljöbyggnad när den ritades skulle nödlösningar kunna 

undvikas. Sen beror det på vilken byggnad, om det är bostäder eller skolor så är det stor 

skillnad. Det är lättare i skolor/ förskolor att komma rätt. För bostäder är det svårt, eftersom 

lägenheterna inte får bli för stora, det kan bli knepiga förhållanden och planlösningar. En del 

lägenheter som vetter mot ett väderstreck, det blir mycket bättre om man kan få ljus från två 

håll men många gånger kanske man inte kan ha det så och då blir det svårt att uppfylla 

dagsljuskraven.   

Tycker du att det borde finnas några fler kriterier?   

-  

Övrigt, något att tillägga?   

-  

  



 

 

 

 

Bilaga 6: Intervju med Per Andersson, Miljösamordnare på PPS 

Consulting 

 

Berätta hur ert arbete med Miljöbyggnad har sett ut?    

Han jobbar som miljöbyggnadssamordnare, de är ansvariga för certifieringen och kommer in 

redan i projekteringen. De utbildar och samordnar övriga projektörer och har en 

samordningsroll. Han ser till att man får in de olika kraven som finns på de olika delarna i 

projektet. Han har underkonsulter som hjälper till med beräkningar. Mycket av arbetet går ut 

på att samordna och bevaka frågorna i processen. Han bedömer vad som är rimligt att uppnå, 

diskuterar fram olika nivåer beroende på byggnad och dess användningsområde och vad 

kunden har för krav. Finns det möjligheter är han med och påverkar att de kan sträva efter en 

högre nivå.  

Vad märker du för skillnad när du projekterar med Miljöbyggnad mot utan 

certifiering?   

Vid projektering med Miljöbyggnad får man ett bättre resultat om man går hela vägen, är det 

skarpt läge blir det mer tryck i frågorna. Många tycker att det blir en kostnadsfråga att 

projektera enligt Miljöbyggnad, men om man inte gör det får man inte den fulla effekten.  

Det är ett kvalitetssäkringssystem, han tycker man får in högre kvaliteter på slutresultatet och 

på dokumentation och projekteringen. 

Tidigare har arkitekten arbetat ensam en längre tid, nu kommer en miljösamordnare in 

tidigare i skedet. Man måste börja tidigare med grundmodelleringen och beräkningar.  

Är det enklare att bygga utan miljöbyggnadskrav och i så fall varför?    

Det blir enklare och mer strukturerat. Miljöfrågan kommer in i det skedet som den ska för 

annars är det lätt att man missar massa saker. Miljöfrågan kommer in i ett tidigt skede som 

gör att det gynnar projekteringen. Han tycker att det är ett bra hjälpmedel. Det blir enklare för 

dem som jobbat med det förut, has roll är att försöka förenkla det här för de som är nya med 

det här arbetssättet.  

 

 



 

 

 

 

Tycker du de krav som Miljöbyggnad begär är rimliga? Finns det några brister eller är 

det något som är svårt att uppnå?   

Om man inte haft med sig Miljöbyggnad från början kan de uppstå problem, tar man det inte 

på fullt allvar från början blir det svårt att uppnå kraven för man kommit för långt i arbetet.  

Han tycker att Miljöbyggnads kriterier är rimliga. 

Dagsljus och solvärmelast är svåra att uppnå för de hänger ihop väldigt tight, i förlängningen 

kommer det termiska klimatet med också. Man kämpar med de kriterierna. De behöver man 

arbeta med tidigt i projekteringen. Dagsljus är ett kriterium som man inte jobbat med fullt ut 

tidigare från BBR kraven därför är det först nu som man tagit det på allvar när det kommit 

med i Miljöbyggnad. 

Kan vara svårt att uppnå dagsljus i storstäder med förtätningar i lägenheterna längst ner. Han 

tycker i och för sig att kraven finns av en anledning och att vi mår bra av dagsljus.  

Byggprocessens miljöpåverkan tycker han saknas som ett kriterium. Där tar de in hur man får 

värdera en stommes klimatpåverkan.  

Han tycker att alla kriterier är bra och det är inget som ska tas bort.  

Är det något kriterium man ska börja med för att underlätta projekteringen?    

Man behöver arbeta med Dagsljus och Solvärmelast tidigt i projekteringen. 

Blir projekteringen mer strukturerad när man använder en certifiering?   

Det blir mer strukturerat när man jobbar med Miljöbyggnad.  

Fördelar och nackdelar med att projektera enligt Miljöbyggnad?   

Tack vare Miljöbyggnad integreras miljöfrågan i byggprocessen.  

Han ser inga nackdelar med att jobba med Miljöbyggnad. Han ser det som en kvalitetssäkring 

att använda sig av det. Man jobbar aktivt med miljöfrågorna i projektet och det ser han bara 

fördelar med det. Viss kostnadsdrift i byggskedet, men ska det bli en bra slutprodukt så lönar 

det sig ofta att satsa lite extra i början för att få en högre kvalitet och bättre resultat. 

Förhoppningsvis så genererar det också en bättre hälsa. Det är svårt att sätta pengar på sånt.  

Fördelar är att det är användarvänligt och användardrivet. Miljöbyggnad harmonierar väldigt 

bra med svensk bygglagstiftning.  



 

 

 

 

Det krävs resurser till en miljösamordnare för att få det att fungera bra. Om det brister i 

samordningen kan det va svårt att få igenom certifieringen.  

Har man arbetat med Miljöbyggnad tidigare har man med sig de lite högre kraven in i andra 

projekteringar även om de är på BBR nivå. Vilket gör att husen får lite högre standarder.  

Tycker du att det borde finnas några fler kriterier?   

I det nya 3.0 finns ett nytt kriterium som kollar på klimatpåverkan vilket är en del han tycker 

har saknats. Man får in livscykelanalysen. Han tycker att det är bra att man tagit in det här 

kriteriet och han har själv varit med och arbetat fram kriteriet. Byggprocessens påverkan har 

ökat mer och mer, ju lägre energiförbrukning vi har i byggnaderna desto större blir 

belastningen från produktionsskedet.  

Övrigt, något att tillägga? 

Han hoppas att Miljöbyggnad ska komma in mer och mer och att de olika aktörerna i 

projekteringen får större kunskap om Miljöbyggnad, det kommer resultera i ännu bättre 

byggnader och att projekteringen blir enklare.  

  



 

 

 

 

Bilaga 7: Intervju med Michael Eriksson, byggingenjör på 

Tengbom 

 

Berätta hur ert arbete med Miljöbyggnad har sett ut?     

På arkitektsidan är det främst två delar som de jobbar med, det ena är solvärmelasten och det 

andra är dagsljusberäkningen. Det är de två indikatorerna som vi kan påverka direkt, övriga 

indikatorer hanteras till viss del gemensamt med andra konsulter.  

Vad märker du för skillnad när du projekterar med Miljöbyggnad mot utan 

certifiering?     

Skillnaden beror lite på vilken kommun man jobbar i. Karlstad kommun har numera krav på 

att man ska kontrollera dagsljuset och det här tror han är en direkt följd av att det är många 

som certifierar i Miljöbyggnad.   

Dagsljusberäkningar är någonting som man ska kontrollera enligt BBR, det är ingenting som 

är speciellt för Miljöbyggnad. Miljöbyggnad kräver däremot att man beräknar dagsljuset med 

vissa program. Detta kan ta extra mycket tid att göra och det är inte säkert att det bidrar till 

arkitekturen eller till huset. Ibland kan det vara en fördel då vissa vill dra ner på fönster då 

fönster är dyrt, men i andras fall kan det vara en nackdel då de måste göra någonting med 

huset som de egentligen inte vill göra. T.ex. sätta in jättemånga fönster för att uppnå 

någonting som inte egentligen är verklighetsförankrat. När man gör dagsljusberäkningar 

behöver man börja tidigt redan i skisskedet och sedan när man kommer närmare certifieringen 

får man göra det grundligare och skriva en indikator som ska med till ansökningen.   

Solvärmelasten kan man också göra i ett datorprogram, eller så kan man göra en förenklad 

metod och räkna ut det för hand.   

Är det enklare att bygga utan Miljöbyggnadskrav och i så fall varför?     

Han upplever att det blir mer projektering när man projekterar för Miljöbyggnad då allt 

måste förankras och verifieras vartefter man gör justeringar. 

 

 



 

 

 

 

Tycker du de krav som Miljöbyggnad begär är rimliga? Finns det några brister eller är 

det något som är svårt att uppnå?    

Det finns en poäng med att man vill certifiera hus, det är bara komplexiteten i det som kan 

tala för dess nackdel. Att man inte tittar på syftet med byggnaden utan vad byggnaden ska 

uppfylla, och då blir det lite fel för olika byggnader fyller olika funktioner och man ska 

hantera dem på olika sätt. Tar man en lägenhet t.ex. i ett sovrum kan man ha jättemånga 

fönster men det är inte alltid önskvärt eftersom man är där för att sova. Man slutar titta på 

funktionen utan börjar titta på kravet och då får man planlösningar som ibland ser heltokiga ut 

för man får göra saker som strider mot praxis. Samtidigt finns det en poäng för utan dem som 

kravställare kan man inte driva tekniken framåt. Certifieringsorganen och krav från statliga 

myndigheter är det bästa vi har. När de ställer krav blir man tvungen att hitta på nya lösningar.   

Man behöver särskilja kraven mer för olika byggnader. En industri kräver t.ex. inte lika 

mycket dagsljus som en bostad. Det blir jättesvårt att certifiera en industri annars. Att ha så 

mycket fönster ger ingen funktion där. Man borde specificera rummens funktion också. Alla 

rum behöver inte lika många fönster.   

Är det något kriterium man ska börja med för att underlätta projekteringen?     

Dagsljuset måste man börja med tidigt, solvärmelasten kommer man alltid klara för det är 

bara att skärma av. Man kan sätta in persienner eller utvändiga markiser för att komplettera. 

Dagsljuset är mer problematiskt att justera i efterhand.   

Blir projekteringen mer strukturerad när man använder en certifiering?     

Strukturen på projekteringen brukar bero på tidplanen. Projekterar man enligt Miljöbyggnad 

blir oftast tidplanen lite tightare, och då blir det nästan lite jobbigare och mer ostrukturerat för 

att man har svårt att hinna med. Hade man fått tiden hade man kunnat strukturera upp det 

bättre.   

Fördelar och nackdelar med att projektera enligt Miljöbyggnad?    

Man ska få in dagsljus, samtidigt får det inte bli för varmt av allt solljus som kommer in. Det 

är två kriterier som strider emot varandra. Det finns ett billigt sätt att lösa detta på och det är 

de sättet som man alltid använder sig av, vilket han tycker är tråkigt.   

Det brukar bli dyrare att projektera enligt Miljöbyggnad. Det blir speciellt dyrt ifall 

Miljöbyggnads kriterier kommer in sent i projekteringen.   



 

 

 

 

Fördel med Miljöbyggnad är att det driver utvecklingen framåt, för varje manual höjer de 

kraven lite för de ser att marknaden blir bättre. När marknaden börjar hitta kryphål måste 

Miljöbyggnad stänga kryphålen. BBR blir också vassare och då måste Miljöbyggnad följa 

med eftersom de ska vara ännu lite vassare. Annars är det ingen mening med att certifiera.   

Tycker du att det borde finnas några fler kriterier?    

Han tycker att man borde ställa högre krav på kriteriet för Utfasning av farliga ämnen. Det 

borde ligga mycket fokus på byggnadens miljöpåverkan. Byggnaden ska kunna hålla i 100 år 

och den ska inte påverka mer än att jorden kan reparera sig under de här 100 åren. Det måste 

vara lika mycket tagande som givande. Han vill ha mer fokus där samt att man ska ställa krav 

på förnyelsebar energi. Gärna att man ska ha krav på solpaneler.   

Övrigt, något att tillägga?  

-  

 

  



 

 

 

 

Bilaga 8: Intervju med Julia Alsterbo, byggingenjör på Tengbom  

 

Berätta hur ert arbete med Miljöbyggnad har sett ut?      

Hon har gått B- och C-kursen i Miljöbyggnad hos SGBC. Hon är registrerad 

miljöbyggnadssamordnare. Men hon har inte ansvarat för ett projekt ännu men arbetat med 

projekt som ska klassas i Miljöbyggnad.    

Vad märker du för skillnad när du projekterar med Miljöbyggnad mot utan 

certifiering?      

Hon märker skillnad vid projektering med Miljöbyggnad eftersom det blir ytterligare en 

manual att förhålla sig till. Det är viktigt att man i tidigt skede vet om att man ska göra det så 

man kan göra tidiga dagsljussimuleringar och reflektera över väderstrecken. Det är ytterligare 

en stress att man inte ska fixa allting, man stöter på frågor där det eventuellt kan bli problem. 

Hon tror dock att det blir bättre projekt i slutändan. Det är lite krångligare men resultatet blir 

bättre.   

Är det enklare att bygga utan Miljöbyggnadskrav och i så fall varför?      

Det blir enklare när man inte har några krav på sig. Det är å andra sidan väldigt bra att man får 

en kvalitetssäkring. Att certifiera för BRONS är ett väldigt bra sätt för att ta reda på att man 

klarar BBR. Om man inte certifierar kanske man inte dubbelkollar BBR på samma sätt för att 

se ifall kraven uppfylls. Annars tycker hon inte att det är en jättestor skillnad i själva 

projekteringen. Man behöver dock göra lite mer arbete och fylla i dokumentet för att kunna få 

certifieringen. Det här gör att det tar lite längre tid att projektera enligt Miljöbyggnad.    

Tycker du de krav som Miljöbyggnad begär är rimliga? Finns det några brister eller är 

det något som är svårt att uppnå?     

Hon tycker att kraven är rimliga, hon har dock inte arbetat med nivå GULD. Hon har svårt att 

bedöma alla kriterier eftersom det är dagsljus och solvärmelast hon arbetar med, men hon vet 

att de uppnå energikraven och därför tror hon att de är rimliga. Eftersom Miljöbyggnad 

används i kommunen och i så många projekt borde det inte vara orimliga krav som ställs.    

Det uppstår problem vid kriterierna för dagsljus och solvärmelast, och det är lite nervöst att 

klara det. Dagsljusfrågan blir väldigt styrande för arkitekturen, fönsterplaceringen och 

fönstermängden kan inte alltid vara som arkitekten vill. Ibland får man sätta in jättemånga 

fönster men då får man problem med solvärmelasten och då blir det utvändiga markiser. Det 



 

 

 

 

gör att arkitekten inte kan bestämma arkitekturen i samma utsträckning som i andra projekt. Å 

andra sidan tycker hon att anledningen att det görs är för att det ska bli bra dagsljus och att det 

inte ska bli för varmt. Det blir bättre hus tack vare dessa kriterier.    

Är det något kriterium man ska börja med för att underlätta projekteringen?    

Man behöver börja tidigare med dagsljuset tillskillnad från andra projekt. Man börjar tidigt 

med dagsljussimuleringar. Så fort man har en modell att göra simuleringar på görs detta, och 

det är nytt för Miljöbyggnad. I andra projekt gör man dagsljussimuleringen eventuellt senare 

annars gör man en handberäkning.      

Blir projekteringen mer strukturerad när man använder en certifiering?      

Strukturen tycker hon beror på beställarens och byggherrens erfarenhet, om man inte har gjort 

det förut kan alla bli lite förvirrade och det blir inte så strukturerat. Hon upplever heller inte 

att det blir mindre strukturerat i projekteringen. Hon tycker att Miljöbyggnad har en 

pedagogisk checklista och att den är relativt enkel att förstå.    

Fördelar och nackdelar med att projektera enligt Miljöbyggnad?     

Vissa kriterier är inte tillräckligt tydliga. De skulle kunna behöva byggas ut för att man 

enklare ska kunna förstå dem. Indikatorerna tar inte upp alla fall som projektörerna stöter på 

och då är det svårt att veta vilka krav som gäller. Det har varit många frågor som man inte 

hittar svar på och man får bara ställa tre frågor till SGBC innan det börjar kosta pengar. Det 

här är en påverkad stress för projektörerna eftersom att man inte alltid vet ifall man har gjort 

rätt och om det blir fel kostar det mycket pengar. Manualerna måste vara tydligare med mer 

exempel och vara fylligare för att man ska kunna göra rätt. Kriterierna behöver förtydligas för 

att underlätta och göra att alla projekt blir mer rätt.    

Hon tycker det är tråkigt att arkitekten kan bli för styrd av kraven så att byggnaderna tappar 

den arkitektoniska finessen. Höjer man kraven på dagsljus och solvärmelasten kan 

byggnaderna börja se likadana ut för att det bara finns ett fåtal lösningar för att uppnå kraven.   

Att Miljöbyggnad har gjort att man gör tidiga dagsljussimuleringar tycker hon är en fördel. 

Det borde man göra i alla projekt. Ifall de är tidiga kan de påverka hur byggnaden behöver ser 

ut. Man höjer lägsta nivån i miljöfrågorna i många projekt.   

 

 



 

 

 

 

Tycker du att det borde finnas några fler kriterier?     

Det som saknas är frågor kring avfallshantering och att man inte täcker in hela spektrat. Man 

vill i och för sig inte bygga ut systemet allt för stort heller. Tanken med Miljöbyggnad är vad 

hon förstår är att man ska höja lägsta nivån över hela landet och inte bara i spetsprojekt som 

bara special konsulter kan klara av att projektera. Det får inte bli för komplicerat för att alla 

ska klara av det. För många kriterier skulle kunna göra certifieringen för komplicerad och då 

har man tappat lägsta nivån för att få med så många som möjligt. Själva byggprojektdelen 

skulle kunna vara intressant om det fanns med. Hur byggarna behöver hantera transporter 

m.m.    

Övrigt, något att tillägga?  

Karlstad kommun satte in Miljöbyggnad i sina riktlinjer vilket påverkar marknaden, det blir 

mer som byggs enligt Miljöbyggnad. Att kommunen sätter det här kravet tycker hon är bra, 

det kommer både kommunen och de som bor i kommunen tjäna på i längden.  

  



 

 

 

 

Bilaga 9: Intervju med Pernilla Kortzon, byggingenjör på 

Karlstad kommun.   

 

Berätta hur ert arbete med Miljöbyggnad har sett ut?     

Karlstad kommun har en riktlinje att alla byggnader ska byggas enligt Miljöbyggnad SILVER 

om det är nyproduktion och BRONS om det är en ombyggnation. Miljöbyggnad finns där 

med i alla projekt. Alla certifieras inte, de väljer ut de byggnader som verkar lämpliga att 

certifiera. Miljöbyggnads kriterier finns i alla fall med i alla projekt.  

Vad märker du för skillnad när du projekterar med Miljöbyggnad mot utan 

certifiering?     

Skillnaden är att det är mer att ta hänsyn till. Man kan inte välja ett material eller en 

utformning helt utan vidare utan se efter att de uppfyller alla kraven. Man behöver kontrollera 

att man får det dagsljus och de energivärden man behöver. Det behövs mer noggrannhet.   

Är det enklare att bygga utan Miljöbyggnadskrav och i så fall varför?     

Man behöver inte ta hänsyn till lika många saker. Samtidigt så är BBR kraven ganska hårda 

och kommunen har riktlinjer som är högre än BBR kraven, därför blir inte skillnaden jättestor. 

Det blir extra arbete vid projektering med Miljöbyggnad eftersom man måste få ner det på 

papper jämfört med när man inte följer Miljöbyggnad.   

Tycker du de krav som Miljöbyggnad begär är rimliga? Finns det några brister eller är 

det något som är svårt att uppnå?    

Dagsljusinsläppet är svårast att arbeta med samt termiskt klimat. När man ska få ihop att det 

ska komma in mycket ljus men att det inte får bli för varmt. Det är det som de jobbat hårdast 

med eftersom att den är jätteklurig att få ihop. De har jobbat med solskydd, men då blir det 

mörkt när man drar ner samtidigt som man ska ha ljus. Hon anser ändå att kraven är rimliga.   

En brist anser hon är hur verifieringen går till. När man är klar och ska verifiera efter ett par år 

har de märkt att enkätundersökningen som man gör bland all personal innehåller lite konstiga 

frågor. Frågorna är svåra att relatera till byggnaden i vissa punkter då det var mycket 

godtyckligt. För en person som inte kan byggbranschen kan det vara svårt att svara på frågor 

angående upplevelse, man kanske inte svarar utifrån byggnaden utan ifrån helt andra kriterier. 

   



 

 

 

 

Är det något kriterium man ska börja med för att underlätta projekteringen?     

Man behöver börja tidigt med utformningen på huset, har man ett för djupt hus blir det väldigt 

mörkt i mitten. Det blir svårt att få in dagsljusinsläppet. Formen på huset tycker hon att man 

ska titta på direkt när man jobbar med Miljöbyggnad.   

Blir projekteringen mer strukturerad när man använder en certifiering?     

-  

Fördelar och nackdelar med att projektera enligt Miljöbyggnad?    

Hon tycker det är bra att kommunen har dessa krav eftersom att det oftast vistas barn i de 

lokaler som de projekterar. Det är skolor, förskolor och badhus samt äldreboende. Det är 

väldigt många människor som ska va i husen och därför bör husen vara bra. Det är bra att 

ställa höga krav så att människorna i husen mår bra. Man får ett jättebra hus med 

Miljöbyggnad som är genomtänkt och bra för personerna som bor där. Man får bra klimat, 

akustik, dagsljus och ett hus som förhoppningsvis alla trivs i.   

Nackdelarna är kriterierna som säger emot varandra. Ska man uppfylla det ena kravet så 

uppfyller man inte det andra så man får hitta en kompromiss där i mellan.   

Tycker du att det borde finnas några fler kriterier?    

Hon tycker att man borde ta hänsyn till vart materialet kommer ifrån, omgivningen och 

transporten. Hon tycker att sådana saker saknas för det hänger ihop mycket med miljön. 

Kanske att certifieringen skulle bredda sig lite och inte bara titta på huset.   

Övrigt, något att tillägga?   

Att vissa byggnader inte certifieras beror på kostnaden samt byggnadens lämplighet. Vid 

ombyggnation kan man t.ex. inte ändra utformningen utan får anpassa sig därefter. Beroende 

på budget och typ av byggnad bestämmer man ifall nyproduktion ska certifieras.   

 

  



 

 

 

 

Bilaga 10: Beräkning av Värmeeffektbehov 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Bilaga 11: Beräkning av Solvärmelast  

 

  

 

  



 

 

 

 

Bilaga 12: Beräkning av Termiskt klimat vinter 

  

  



 

 

 

 

Bilaga 13: Beräkning av Termiskt klimat sommar 

  

 

  

  



 

 

 

 

Bilaga 14: Beräkning av Dagsljus - Fönsterglasandel  

 

  

 

  

 


