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Sammanfattning 
Vi står inför en stor utmaning att minska vår miljöpåverkan och leva enligt de tillgångar vi har råd att 

förbruka för jordens bästa. Detta är ett aktuellt ämne i allmänhet och så även inom byggsektorn, en 

bransch som står för närmare 40 % av Sveriges totala slutliga energianvändning och cirka 50 % av den 

totala elanvändningen i landet (Energimyndigheten, 2016). Ett steg i att minska energianvändningen i 

sektorn är de miljöcertifieringssystemen som vuxit fram. En svensk version av dessa system är 

Miljöbyggnad som administreras av Sweden Green Building Council. Ett system som bedömer 

byggnaden på både rums- och byggnadsnivå och tilldelar den ett betyg utefter vilken nivå den når upp 

till enligt förutbestämda betygskriterier. 

Målet med studien är att uppskatta hur mycket dyrare projektering, material- och teknikval samt 

arbetskostnader blir för byggherren vid en miljöcertifiering enligt högsta betyg i Miljöbyggnad jämfört 

med att bygga BBR-standard. Huvudfrågeställningarna har varit att undersöka hur stor merkostnaden 

blir i övrigt för byggherren utöver de fasta certifieringskostnaderna som alltid tillkommer? 

I detta arbete genomförs en jämförande studie mellan olika utformningar av samma byggnad. Den 

studerande byggnaden är ett vård- och omsorgsboende som inte projekterats enligt något 

certifieringssystem. Dock har energioptimering prioriterats i utformningen, mestadels tack vare en 

kunnig och drivande beställare. Byggnaden är idag projekterad för att uppnå de krav som ställs för att 

klassas som ett passivhus. Byggnaden har använts för att se vad som saknas i dagens utformning för 

att nå upp till högsta betyg, Miljöbyggnad GULD, och vad som idag är utöver BBR-standard. Genom att 

utröna skillnaderna mellan att utforma byggnaden enligt BBR-standard och att utforma den enligt de 

kriterier som ställs för högsta betyg i Miljöbyggnad har merkostnader för projektering, material och 

eventuella teknikbyten uppskattats.  

En genomgång av merkostnaderna för Miljöbyggnads femton indikatorer visar på att skillnaderna 

mellan en byggnad utformad enligt BBR-standard och en byggnad projekterad för att uppnå 

Miljöbyggnad GULD landar på 8,5 miljoner. En livscykelkostnadsanalys visar på att det, sett över 

byggnadens livstid, totalt sett förefaller uppstå en lägre kostnad för byggnaden utformad enligt BBR-

standard. Detta då byggnaden utformad för att klara kraven för Miljöbyggnad GULD har en 

underhållskostnad som är så pass hög att den överstiger summan som sparas till följd av den betydligt 

lägre energianvändningen. 

Det går inte att efter denna studie säga att det ena alternativet generellt är mer lönsamt. Resultatet 

visar på att det för studieobjektet är en lägre kostnad över tid att bygga enligt BBR-standard. Vid en 

mer omfattande studie av underhållskostnader skulle det miljöcertifierade alternativet kunna få ett 

mer lönsamt resultat då fler aspekter skulle tillkomma. Även vidare studier av hur indikatorerna 

påverkar varandra sinsemellan skulle bidra till ett mer rättvisande resultat. Genom att genomföra en 

liknande studie mellan flera olika byggnader skulle resultatet kunna generaliseras ytterligare. 

Nyckelord: Hållbart byggande, LCC, Livscykelkostnadsanalys, Merkostnader, Miljöcertifiering, 

Nybyggnation.  
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Abstract 
We face a major challenge to reduce our environmental impact on earth and to live according to the 

assets that we can afford to consume. This is a well-known problem that is discussed all over the world 

in different contexts and so also in the building sector. An industry that stands for nearly 40 % of 

Sweden’s total energy use and about 50 % of the total electricity consumption in the country, 

(Energimyndigheten, 2016). One step in reducing energy use in this sector is the environmental 

certification systems that have emerge. A Swedish version of this systems is Miljöbyggnad which is 

administered by the Sweden Green Building Council. A system that assesses the building in two levels, 

room and building, and then assigns the building a final grade pursuant to the level it achieves 

according to several predetermined rating criteria. 

The aim of the study is to estimate whether it is possible to put a cost on how much more expensive 

projecting, material and technology choices together with labor cost will be for the developer for an 

environmental certification according to the highest rating in Miljöbyggnad compared to a building 

designed according to Swedish building regulations, BBR. The main issues has been to analyzes how 

much the additional costs are incurred for the developer in addition to the costs for the certification 

itself that are always included?  

In this report, a comparative study is conducted between different designs of the same building. The 

building that has been studied is a nursing and care home that is not projected under any certification 

system. However, energy optimization has been prioritized in the design, mostly thanks to a 

knowledgeable and driven client. The building is today designed to meet the requirements for being 

classified as a passive house. The building has been used to see what is missing in today's design to 

reach the highest rating, Miljöbyggnad GOLD, and what today is beyond BBR standard. By analyzing 

the differences between designing the building according to the BBR standard and designing it 

according to the criteria set for the highest rating in the environmental certification system 

Miljöbyggnad, additional costs for design, materials and any technology changes have been estimated. 

A review of the additional costs of the Environment's fifteen indicators shows that the differences 

between a building designed according to BBR standard and a building projected to achieve grade 

GOLD in the environmental certification system Miljöbyggnad is 8.5 million. A life cycle cost analysis 

shows that, seen over the life time of the building, it appears that a lower cost for the building is 

designed according to the BBR standard. This is because the building designed to meet the 

requirements for the GOLD grade has a maintenance cost that is so high that it exceeds the amount 

saved as a result of the significantly lower energy consumption. 

It is not possible to say after this study that one option is generally more profitable. The result shows 

that for the study object there is a lower cost over time to build according to BBR standard. In a more 

comprehensive study of maintenance costs, the environmentally certified option could have a more 

profitable result as more aspects would arise. Further studies of how the indicators affect each other 

among themselves would contribute to a more accurate result. By conducting a similar study between 

several different buildings, the result could be further generalized. 
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1 Inledning 
I rapportens inledande kapitel behandlas bakgrunden till varför arbetet genomförts och vad som är 

aktuellt i huvudfrågan. En genomgång av bakgrunden till arbetet, dess syfte och målsättning beskrivs 

nedan. Avgränsningar som definierats för att besvara syftet och uppnå målen redovisas nedan. En 

begrepps- och definitionsförklaring där terminologi gås igenom finns även. 

1.1 Bakgrund 
Att miljöfrågor är något som ligger i tiden syns både i media och i branschen. Det finns en rad politiska 

beslut tagna för att uppmuntra till att driva miljöfrågor på ett målinriktat sätt. Det finns några 

hållpunkter i den politiska historien där det har tagits beslut av stor vikt för miljöfrågan. I december 

1997 tecknades Kyotoavtalet i Kyoto i Japan. Avtalet trädde i kraft i februari 2005 med ett mål att 

minska de globala utsläppen av växthusgaser till minst 5,2 procent från året 1990 till perioden 2008–

2012. 2012 togs ett beslut om att förlänga avtalet till 2020 (Klimatfakta, 2017). 

Den 28 april 1999 beslutade riksdagen att det skulle finnas femton nationella miljökvalitetsmål för 

Sverige. Det antogs senare ett sextonde miljökvalitetsmål i november 2005 som behandlar biologisk 

mångfald. Arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen utgör grunden för den 

nationella miljöpolitiken (Naturvårdsverket, 2017a). Årligen följs miljökvalitetsmålen upp och där 

bedöms det om dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020 är tillräckliga för att nå målen 

(Naturvårdsverket, 2017a). De finns två miljömål som knyter an till arbetet som görs inom byggsektorn, 

God bebyggd miljö och Giftfri miljö. För det förstnämnda målet ansvarar Boverket (Naturvårdsverket, 

2016) och för det andra ansvarar Kemikalieinspektionen (Naturvårdsverket, 2017b). Naturvårdsverket 

tar upp indikatorer för miljökvalitetsmålen som sammanfaller med bedömningsindikatorer som 

behandlar i Miljöbyggnad (Naturvårdsverket, 2016). 

Det senast ingångna avtalet är Parisavtalet som tecknades i december 2015. Man enades i avtalet om 

nya klimatmål som börjar gälla senast år 2020. Några av målen som ställs i avtalet är att den globala 

temperaturökningen ska hållas under 2 grader och att det ska jobbas för att den ska stanna vid 1,5 

grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016. I avtalet har man även en överenskommelse där de 

fattiga länderna ska få hjälp med att begränsa sina utsläpp och anpassa sina samhällen till ett förändrat 

klimat. (Regeringen, u.d.) 

Närmare 40 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning och cirka 50 procent av den totala 

elanvändningen i Sverige härstammar från bostads- och servicesektorn. En effektiv och långsiktigt 

hållbar energianvändning krävs inom sektorn för att uppnå ett hållbart energisystem 

(Energimyndigheten, 2016). 

Myndigheter och byggsektorn jobbar aktivt med att utveckla sätt att minska den miljöpåverkan som 

orsakas av vår byggda miljö. En produkt i ledet är miljöcertifiering av byggnader. Det finns ett flertal 

olika versioner av dessa certifieringssystem både internationellt och i Sverige. Exempel på dessa är 

BREEAM, LEED, Svanen och Miljöbyggnad. Det är det mest använda systemet i Sverige och har idag 

över 1000 certifierade byggnader. Det går att använda för de flesta typer av byggnader och kan 

användas både för befintliga byggnader men även vid om- och nybyggnader (Sweden Green Building 

Council, 2017a).  
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Per definition är att certifiera någonting att ge det ett intyg om kvalitet och god funktion (SAOL 14, 

2015). Genom att miljöcertifiera sin byggnad får man ett betyg på vilken nivå byggnaden når när det 

kommer till miljövänlighet enligt uppsatta ramar enligt systemets definitioner. Att säga att något är 

miljövänligt är lätt men för att tydligt kunna visa på vad man menar med ”miljövänligt” underlättar det 

om en byggnad är certifierad enligt något av systemen. En ansökan i Miljöbyggnad granskas av tredje 

part av oberoende specialister som säkerhetsställer att byggnaden uppfyller dess krav för nivå BRONS, 

SILVER eller GULD (Sweden Green Building Council, 2017a). 

Det finns ett flertal studier så som Värden med miljöcertifieringar av byggnader (Olin, 2017), 

Kostnadsskillnad mellan Miljöbyggnad GULD och BBR (Egerud & Södergren, 2017) och Kostnader och 

mervärde för byggnad klassificerad enligt Miljöbyggnad (Blomqvist & Unnbom, 2014) som alla är 

examensarbeten som undersökt mervärden med certifiering för hyresgäster och fastighetsägare. I ett 

examensarbete från Luleå tekniska universitet med titeln Värden med miljöcertifieringar av byggnader 

(Olin, 2017) beskriver författaren för och nackdelar som identifierats genom intervjuer med 

byggaktörer som samarbetar kring miljöcertifiering. Immateriella fördelar som författaren lyfter fram 

i sin studie är exempelvis att brukare upplever att miljöcertifieringen medför positivt välmående. Både 

beställare och projektledarna som intervjuats beskriver att miljöcertifieringen innebär en 

kvalitetsstämpel på både företagets efter arbete samt på den fysiska byggnaden och att det kan 

användas som ett bra marknadsföringsverktyg. Ohlin (2017) lyfter även fram att det framkommer i 

intervjuerna att det krävs en del merjobb vid en certifiering och att det uttrycks en del åsikter angående 

att miljöcertifieringen är kostnadsdrivande. 

Det är inte lika enkelt att hitta studier som visar på hur mycket dyrare det är att certifiera och då ur 

byggherrens perspektiv, men det finns även den typen av studier. Två exempel på studier som 

undersökt merkostnader för miljöcertifiering enligt Miljöbyggnadscertifieringssystem beskrivs nedan.  

Den första studien är ett examensarbete från Linköpings Universitet som utgavs 2017 med titeln 

Kostnadsskillnad mellan Miljöbyggnad GULD och BBR (Egerud & Södergren, 2017). Studien som 

genomförts med syfte att undersöka vilken merkostnad och vilket mervärde som fås vid en 

miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad GULD jämfört med att bygga BBR-standard. En fallstudie på 

Studenthuset som byggs i Linköping och som ska certifieras enligt Miljöbyggnad GULD har genomförts 

för att uppskatta merkostnader för projektering, byggproduktion, certifiering och drift. De kommer i 

sin studie fram till att Miljöbyggnad GULD ställer mycket högre krav än BBR samt att de tar med fler 

aspekter i sin kravställning. I Fallstudien för Studenthuset beräknas merkostnaden uppgå till 2,5–3,0 % 

av projektets totala budget som ligger på cirka 444 miljoner kronor. I den kostnaden ingår då den 

merkostnad som kan kopplas direkt till Miljöbyggnad nivå GULD.  

Den andra studien är ett examensarbete med titeln Kostnader och mervärde för byggnad klassificerad 

enligt Miljöbyggnad från KTH (Blomqvist & Unnbom, 2014). I denna studie har författarna använt sig 

av ett referensobjekt, Kvarteret Skeppshandeln 1 i Hammarby Sjöstad, för att undersöka om en 

miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad nivå GULD innebär en merkostnad i jämförelse med BBR:s krav. 

Den referensbyggnad som används i studien är klassificerad enligt betyg GULD. Författarna kommer i 

sin studie fram till att merkostnaden mellan Miljöbyggnad GULD och BBR-standard landar på ca. 7,4 

miljoner. Det innebär en merkostnad på cirka 1,5 % på den totala projekterings- och 

produktionskostnaden för byggnaden som är cirka 500 miljoner.  
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Vilka merkostnader som tillkommer vid projekteringen och hur mycket större investeringskostnaden 

blir för en byggnad som miljöcertifieras enligt högsta betygsnivå är frågor som med hjälp av ett 

referensprojekt avses besvaras i denna rapport. Den ekonomiska aspekten är viktig i alla byggprojekt 

och många gånger en styrande parameter.  

Ohlin (2017) och även Waara (2012) beskriver i sina examensarbeten att miljöcertifiering kan anses 

vara kostnadsdrivande för byggherren i ett projekt. Det har ur båda studier framkommit att det finns 

långsiktiga fördelar att miljöcertifiera men att det även medför extra administration och kostnader. 

Den ena studien drar även slutsatsen att den starkaste orsaken bakom att inte miljöcertifiera är de 

ökade kostnaderna (Waara, 2012). Genom att klargöra den ekonomiska frågan ur ett investerings- och 

merkostnadsperspektiv kan resultatet eventuellt bidra med argument som hjälper en byggherre att 

våga ge sig in i ett projekt med en miljöcertifiering som målsättning.  

En annan aspekt med miljöcertifiering är att det idag finns storbanker som ger mer förmånliga 

lånevillkor till projekt som satsar mot en miljöcertifiering då de projekten anses ha en lägre risk (Odeh, 

2017). Kombinationen att det finns större förståelse för vilka merkostnader det rör sig om vid en 

certifiering samt att det finns incitament i form av bättre lånevillkor hos banken kan ge en ökad 

trygghet för byggherren och investeraren i projekt.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att få en utökad kunskap angående merkostnader för byggherren som uppstår 

vid uppförande av en miljöcertifierad byggnad kontra vid en byggnad byggd enligt BBR-standard. Målet 

med studien är att uppskatta hur mycket dyrare projektering, material och teknikval samt 

arbetskostnader blir för byggherren vid en miljöcertifiering enligt högsta betyg i Miljöbyggnad jämfört 

med att bygga BBR-standard. Utifrån målet och syftet med arbetet ämnas följande frågor besvaras:  

• Kostnader för själva certifieringen kommer att tillkomma. Men vad blir merkostnaden för 

projekteringen vid en miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad GULD?  

• Vad blir skillnaderna i materialkostnader och eventuella andra tekniklösningar för de olika 

byggnadsstandarderna? 

• Hur stora är kostnadsskillnaderna för byggnadstyperna över dess livslängder?  

För att besvara de två första frågeställningarna har Miljöbyggnads femton indikatorer beräknats 

individuellt för ett studieobjekt. Det objektet är ett vård- och omsorgsboende som går under namnet 

Nybygget i Själevad (se avsnitt 4.1). Resultatet för hur studieobjektet står sig med dagens utformning 

har sedan används för att jämföra skillnaderna mellan hur byggnaden utformas för att klara de krav 

som ställs i BBR och i Miljöbyggnad GULD. Utifrån dessa skillnader undersöks och uppskattas vilken 

merkostnad som fås för projektering, material och eventuella teknikbyten. 

Den tredje frågeställningen besvaras genom att en LCC-kalkyl genomförs och jämförs för tre olika 

byggnadsstandarder: studieobjektets nuvarande standard, utformning enligt BBR-standard samt 

standard som klarar kriterierna för Miljöbyggnad GULD.  
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1.3 Avgränsningar 
Avgränsningar har satts upp för att möjliggöra arbetet med att besvara de frågor som formulerats 

under syfte och mål. Anledningen bakom varje avgränsning varierar men de har gemensamt att de 

satts upp för att föra arbetet framåt mot resultatet och för att göra det genomförbart under den tid 

och med de resurser som funnits att tillgå.  

• Det finns flera miljöcertifieringssystem, men i denna rapport studeras endast Miljöbyggnad. 

• Olika upphandlingsformer kommer inte att jämföras i den ekonomiska analysen. 

• Av konsult redan beräknade resultat för någon av Miljöbyggnads bedömningsindikatorer 

kommer inte att omberäknas utan endast utvärderas. 

• I kostnaden för att miljöcertifiera kan kostnader tillkomma vid eventuella förseningar och 

revideringar vid icke godkänt material. Dessa extra kostnader varierar för varje projekt och har 

i studien lämnats helt utanför. 

• Version 2.2 av Miljöbyggnad kommer att användas i studien då det är den version som var 

aktuell då projekteringen av byggnaden påbörjades.  

• Indata till beräkningar har hämtats från bygghandlingarna.  

• Entreprenören har helt lämnats utanför studien som bygger på projekteringen gjord fram till 

överlämnandet av bygghandlingarna. Eventuella förändringar som skett under produktionen 

har alltså ej tagits hänsyn till. 

• Endast kostnader för en preliminär certifiering har medtagits. Ej kostnader för verifiering och 

eventuella åtgärder. 
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1.4 Definitioner och terminologi  
Organisationer 
GBC  Green Building Council 
WGBC  World Green Building Council 
SGBC  Sweden Green Building Council 
KEMI  Kemikalieinspektionen 
RBK  Rådet för ByggKompetens 
 
Terminologi 
Miljöbyggnad Ett certifieringssystem som hanteras och utvecklas av organisationen 

Sweden Green Building Council. Det är idag det mest använda 
certifieringssystemet i Sverige och det certifierar enligt ett 
bedömningsverktyg där 16 parametrar bedöms av oberoende experter. 
Byggnaden bedöms enligt betygen GULD, SILVER och BRONS.  

 
Passivhus Passivhus är en typ av byggnad där en viss kravspecifikation ställs på 

byggnaden. Parametrar det ställs krav på är byggnadens värmeförlusttal, 
byggnadens energianvändning, ljud, inneklimat, fuktsäkert byggande, 
mätningsförutsättningar mm. (Sveriges centrum för nollenergihus, 2017) 

 
LCC  Livscykelkostnadsanalys 
 
Regelverk 
BBR Boverkets byggregler. Ges ut av Boverket och numreras för att ange 

utgåva. 
BFS Boverkets Författningssamling 
EKS Europeiska Konstruktionsstandarder 
PBL Plan och Bygglagen 
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2 Metod 
Metoder som använts i arbetet har valts utifrån hur resultatet skall kunna besvara min 

huvudforskningsfråga på bästa sätt. Den huvudmetod som används har sedan kompletterats med 

andra metoder för att kunna lösa problemet. Nedan beskrivs de metoder som används och Figur 1 visar 

en schematisk skiss över arbetsgången för studien. 

 

Figur 1. En schematisk beskrivning av arbetsgången för studien. 

2.1 Litteraturstudie 
Syftet med litteraturstudien är att skapa en bakgrund till de ämnen som behandlas i rapporten. 

Metoden som använts för att genomföra litteraturstudien har bestått av en genomgång av redan 

genomförda studier. En genomgång av tidigare genomförda examensarbeten har gjorts för att skapa 

en bild för hur ett examensarbete kan utformas samtidigt som det gett mig en inblick i vilka tidigare 

studier som genomförts inom ämnet. De examensarbeten som behandlats har lokaliserats genom 

sökningar i universitetsbibliotekets databaser så som Libris och även i sökmotorn Google Scholar. 

Sökningen har genomförts med ord inom ämnet så som exempelvis ”Miljöbyggnad”, 

”Merkostnadsberäkning”, ”Värdet av Miljöcertifiering” och ”Att bygga enligt BBR” för att nämna några 

sökord. Dessa har även kombinerats samman till en rad olika kombinationer. När ett intressant 

examensarbete har hittats har en skumläsning genomförts innan de som funnits fortsatt intressanta 

lästs på nytt på ett mer genomgående sätt. Genom att söka upp referenser som angivits i dessa arbeten 

har även fler intressanta källor funnits och tagits del av.  

Litteraturstudien beskriver även vilka organisationer som driver miljöcertifieringsfrågorna framåt i 

branschen. Exempel på dessa är World Green Building och Sweden Green Building Council som 

beskrivits utifrån information hämtad från respektive organisations hemsida. Den information som 

hämtats här har återfunnits efter en genomgång av organisationernas respektive webbsidor.  
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Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad beskrivs utifrån information hämtad på Sweden Green 

Buildings hemsida och jämförs mot Boverkets Byggregler, BBR, vilka återfinns hos Boverket. 

Jämförelsen görs genom att de olika indikatorerna uppskattas genom beräkningar eller kvantitativa 

analyser för att sedan jämföras mot de krav myndigheterna ställer. Hur beräkningarna genomförs 

beskrivs under 2.2. 

Ekonomiska beräkningar genomförs för att uppskatta merkostnader för miljöcertifieringen. Metoden 

som används för de ekonomiska beräkningarna är nuvärdesmetoden som är en ofta använd metod för 

livscykelkostnadsberäkningar (LCC). Teorin bakom dessa metoder beskrivs vidare i litteraturstudien.  

Valet av ekonomisk beräkningsmetod görs efter en litteraturgenomgång om olika beräkningsmetoder. 

Denna analys görs genom läsning av facklitteratur inom ekonomi. Litteraturen som används har 

eftersökts genom att leta i referenslistan i examensarbeten som genomfört en LCC-beräkning. Även 

en sökning efter litteratur på universitetsbiblioteket lokalt på orten har gett resultat. Då 

livscykelkostnaden visar på kostnaden under hela livslängden för en produkt eller anläggning föll valet 

på denna metod. LCC är ett bra alternativ då man är ute efter att göra en jämförelse mellan olika 

investeringsalternativ över tid. För att kunna ta i beaktning att pengars värde förändras över tid 

används nuvärdesmetoden.  

2.2 Beräkningar 
Grunden i examensarbetet ligger i beräkningar som genomförts utifrån de handlingar som funnits att 

tillgå från projektet. Bedömningsindikatorer för Miljöbyggnad för vilka kompetens att genomföra 

beräkningar har saknats har bedömning skett genom diskussion med ansvarig konsult. Allt för att 

tillgodose arbetet med den information som krävs för att genomföra beräkningar för en jämförelse 

mellan två byggnadsstandarder. 

2.2.1 Byggnadsrelaterade beräkningar 

De data som används i rapportens beräkningar har samlats in på olika sätt. Det aktuella studieobjektet 

har projekterats till stora delar av TM Konsult vilket har gett tillgång till aktuella A- och K-ritningar 

stämplade som bygghandlingar men även andra dokument som ingår i projektet. Dessa har använts 

till att genomföra de beräkningar som gjorts för att beräkna var byggnaden står idag i avseende mot 

betygskriterierna i Miljöbyggnads system. Den information som krävts och som inte funnits att tillgå i 

bygghandlingarna har tagits fram tillsammans med ansvarig konsult som projekterat studieobjektets 

aktuella del. Val av beräkningsmetoder har skett utifrån de rekommendationer som Miljöbyggnad 

ställer i sin Manual för bedömningskriterier (Sweden Green Building Council, 2014a). Teorin för hur 

handberäkningar för indikatorn energianvändning och värmeeffektbehov skall beräknas har hämtats 

ur Tillämpad Byggnadsfysik av Bengt-Åke Petersson, (Petersson, 2013), och Projektering av VVS-

installationer av Catarina Warfvinge och Mats Dahlblom, (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Insamling av 

indata som använts vid beräkningar har gjort på olika sätt. De allra flesta värden kommer från det 

tillhandahållna ritningsmaterialet. Materialspecifika värden har hämtats från leverantörer utifrån det 

föreskriva materialet i bygghandlingarna. Information som inte gått att hitta i bygghandlingarna har 

tagits fram i samråd med ansvarig konsult.  

Beräkningsmetoderna i arbetet har valts utifrån att huvudsyftet i arbetet är att göra en jämförande 

studie mellan en byggnad projekterad enligt BBR-standard och en byggnad som når upp till högsta 

betyg i Miljöbyggnads certifieringssystem, betyg GULD. Miljöbyggnad är utformat med ett 

bedömningssystem som certifierar utifrån femton indikatorer, vilka beskrivs genomgående i avsnitt 
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3.4.1 - 3.4.15. Beräkningsmetoderna har således valts för att svara mot de beräkningar som krävs för 

att beräkna varje enskild indikator.  

Enligt Miljöbyggnads manual med bedömningskriterier är det för vissa indikatorer okej att genomföra 

beräkningar för hand medan det för andra indikatorer krävs beräkningar genomförda i beräknings- och 

simuleringsprogram. I de fall det ställs krav på att simuleringar skall genomföras är det oftast för att 

nå upp till betyget GULD och då kan handberäkningar vara tillräckliga för nivå BRONS och SILVER. I 

andra fall krävs datorberäkningar oavsett betygsnivå. Ett förtydligande av vilken beräkningsmetod som 

använts för varje indikator återfinns i Tabell 1. 

Tabell 1. Studiens aktuella angreppssätt för beräkning av Miljöbyggnads indikatorer. 

Miljöbyggnads indikator Beräkningsmetod 

1 Energianvändning Värden tagna ur bygghandling, beräknat av VVS-konsult 

2 Värmeeffektbehov 
Beräknat för hand, beräknats i Miljöbyggnads 

beräkningsverktyg 

3 Solvärmelast Beräknat för hand enligt Miljöbyggnads metodbeskrivning 

4 Andel av energislag Bedömt i verktyg tillhandahållet av Miljöbyggnad 

5 Ljudklass Bedömt utifrån bygghandlingar tillsammans med ljudkonsult 

6 Radonhalt Bedömt utifrån bygghandlingar tillsammans med konstruktör 

7 Ventilationsstandard Bedömt utifrån bygghandlingar tillsammans med VVS-konsult 

8 Kvävedioxid Bedömt utifrån byggnadens placering enl. MB-metod 

9 Fuktsäkerhet Bedömt utifrån bygghandlingar tillsammans med konstruktör 

10 Termiskt klimat Vinter  Tid uppskattat av energiingenjör 

11 Termiskt klimat sommar Tid uppskattat av energiingenjör 

12 Dagsljus Simuleringar och handberäkningar gjorda enligt MB-metod 

13 Legionella Bedömt utifrån bygghandlingar tillsammans med VVS-konsult 

14 Dokumentation av byggvaror Tid uppskattad tillsammans med ansvariga konsulter 

15 Utfasning av farliga ämnen Tid uppskattad tillsammans med ansvariga konsulter 

 

De parametrar som har beräknats genom simuleringar är energianvändning och dagsljus. 

Energianvändningen har simulerats av en VVS-konsult. Dagsljusindikatorn har simulerats i 

beräkningsfasen med hjälp av programmet Velux Daylight Visualizer vilket beskrivs under 3.7.2. Det 

krävs endast simuleringar för betyg GULD och det är då dagljusfaktorn som efterfrågas. Genom att 

importera en 3D-modell av byggnaden har simuleringar genomförts och använts för bedömning av 

indikatorn dagsljus. 

För de indikatorer där författaren saknat möjlighet eller kompetens att genomföra de beräkningar och 

simuleringar som krävs för att avgöra vilket betyg som skulle uppnås har extern kompetens tagits in. 

Det har skett genom att den konsult som projekterat aktuellt område har kontaktats och intervjuats 
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utifrån frågor som används för att göra en bedömning för vilket betyg som skulle erhållas utifrån 

Miljöbyggnads betygskriterier.  

I arbetet har versioner av manualer och regelsamlingar valts efter vilken version som var gällande då 

projekteringen påbörjades. Detta för att veta vilka regler som varit gällande vid val av 

projekteringslösningarna som granskas i rapporten. Miljöbyggnadsmanualen som använts i arbetet är 

av version 2.2 och är daterad 141001 (Sweden Green Building Council, 2014a). För att göra jämförelsen 

rättvis har den BBR som var aktuell när byggnaden projekterades använts i jämförelsen för de olika 

parametrarna. I den tekniska beskrivningen i förfrågningsunderlaget i projektet angavs krav på vilka 

lagar och regler som projektörerna har att förhålla sig till. De regler som är aktuella i jämförelsen är 

Boverkets regelsamling för byggande, BBR 2012 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3. Den BBR som 

således använts som referens i arbetet är BBR 22 som utkom från trycket den 24 februari 2015 

(Boverket, 2015).  

Då studieobjektet är ett vård- och omsorgsboende har frågan angående vilka krav som är de korrekta 

för att appliceras på byggnaden behandlats i förstadiet av arbetet. BBR gör skillnad på bostäder 

(småhus och flerbostadshus) och lokalbyggnader (Boverket, 2015). Lägenheterna i Nybygget utgör ca. 

25 % av dess totala Atemp. Den största delen av ytan klassas således som lokalbyggnad vilka är de krav 

som hämtats ut BBR 22. Med detta antagande gjort, för hur byggnaden ska ses enligt BBR:s krav, ses 

byggnaden på samma sätt som projektörerna bedömt den under projekteringen. I Miljöbyggnad 

däremot har det istället varit avgörande om indikatorn bedömer byggnaden på rums- eller 

byggnadsnivå. I de fall indikatorn bedömer rummet har ibland kraven för bostad används och ibland 

kraven för lokal (beroende på om Miljöbyggnad gjort skillnad på dessa i sin kravspecifikation). Bedömer 

indikatorn hela byggnaden har den likt för BBR ansetts vara en lokalbyggnad. 

För att genomföra beräkningarna har några programvaror använts. Dessa programvaror är ParaSol, 

Velux Daylight Visualizer, Revit Architecture och Wikells Sektionsdata. Programvarorna beskrivs under 

avsnitt 3.7. Utöver de nämnda programvarorna har Office-program så som Word och Excel används 

för att upprätta rapport och genomföra beräkningar.   

För att avgöra huruvida det erhållna resultatet är trovärdigt har en analys gjorts. Denna analys grundar 

sig i en jämförelse mot de beräknade resultat konsult fått i frågan under projekteringen. Även 

jämförelser mot andra examensarbeten har genomförts samtidigt som resultaten diskuterats med 

erfarna projektörer för att resonera kring resultatets pålitlighet. Resonemanget har då förts utifrån i 

arbetet gjorda avgränsningar och beräkningar genomförda sedan tidigare. 

2.2.2 Ekonomiska beräkningar 

Metod för livcykelkostnadsanalys har hämtats ur litteratur och ur den aktuella ISO-standarden och 

beskrivs under avsnitt 3.6. Litteraturen har hittats efter sökningar på nätet med ord som exempelvis 

”LCC”, ”livscykelkostnadsanalys” och ”life cycle cost”. Även sökningar med liknande sökord har gjort i 

Google Scholar där litteraturkällor kontrollerats i examensarbeten som behandlar liknande ämnen. 

Huvudsyftet med denna studie är att genomföra en jämförelse mellan två olika nivåer av 

byggnadsutformning. Den bäst lämpade investeringskalkylen är således livcykelkostnadsanalys. Detta 

då det är en metod för att jämföra olika alternativ så att man sedan kan välja det alternativ som har 

lägst totala kostnader över hela livslängden (Bångens, 2010). Syftet med en livcykelkostnadsanalys, 

LCC, är att skapa ett argument till ett beslutsfattande i ett tidigt skede av utformningen (SS-ISO 15686, 

2008).  
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Beräkningen genomförs för att se hur de olika alternativen står sig över byggnadens livstid. Det är 

några olika parametrar som inkluderas i beräkningen, grundinvestering, livscykelkostnaden för energi 

och livscykelkostnaden för underhåll. För många byggnader är det främst investeringen men även 

energikostnaderna som är de stora utgiftsposterna (Bångens, 2010). Då pengar inte har samma värde 

över tid är det viktigt att diskontera energi- och underhållskostnaderna för att ge ett rättvisande 

resultat (Carlson, 2014).  

Nuvärdesmetoden implementeras för att nuvärdesberäkna värdet för kostnaderna vid en viss tidpunkt 

med hjälp av kalkylräntan. Denna omräkning kallas för diskontering och görs med en 

diskonteringsfaktor även kallad nuvärdesfaktor (Ax, et al., 2009).  

Efter att livscykelkostnadsanalysen genomförts analyseras resultatet. Då flera av de data som används 

i beräkningarna är uppskattade och även diskonterade till nuvärde är det viktigt att analysera 

resultatet. Vad som bör analyseras beskrivs i standarden ISO-15686 (2008) vilken följs för både 

beräkningar och analys. En del av parametrarna kan vara svåra att värdera. En lösning kan vara att göra 

en enkel känslighetsanalys vilket har genomförts i denna studie. Genom att indata som man är osäker 

på varieras mellan troliga ytterligheter, får man en bild av hur resultatet kan variera. (Bångens, 2010) 

Den typ av känslighetsanalys genomförs både för antagna räntesatser och för kalkyllängden. Detta för 

att se hur hårt det slår på slutresultatet.  

I litteraturen anges en rad olika räntesatser och liknande som ska inkluderas i beräkningarna. Vilka 

räntor som används i beräkningarna avgörs utifrån statistik hämtad ur ISO-15686 (2008) och hos 

Riksbanken (2017b). Beräkningarna genomförs med ett medelvärde på räntorna för att sedan varieras 

i känslighetsanalysen (SS-ISO 15686, 2008). Efter att ytterligheterna testats i känslighetsanalysen ges 

en bild av vilka ingående data som har störst effekt på LCC-resultatet och en analys av hur trovärdigt 

slutresultatet är kan påbörjas.  

Efter att beräkningarna med tillhörande känslighetsanalys är genomförda kan resultatet analyseras. 

Det olika LCC-resultaten ställs mot varandra och det alternativ med lägst LCC (total kostnad) är det 

alternativ som bör prioriteras (Bångens, 2010). Ett annat sätt att analysera resultatet är att se vilken 

differens som fås mellan de olika alternativa LCC-kalkylerna. Detta visar på hur mycket man kan spara 

mellan de olika alternativa byggnadsutformningarna över deras livstider (Bångens, 2010).  
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3 Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt sammanfattas den information som samlats in vid litteraturstudien. Teorin bakom 

beräkningsmetoderna beskrivs och en genomgång av certifieringssystemet Miljöbyggnad görs. 

3.1 BBR – Boverkets byggregler 
Boverket är en statlig förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och 

vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och 

bostadsfinansiering (Boverket, 2017a). Boverket ger ut föreskrifter och allmänna råd för byggande. 

Vilka regler som är aktuella är beroende på vad som ska byggas och vilken profession som ska läsa den. 

Exempel på regel- och författningssamlingar som Boverket ger ut är BFS – Boverkets 

författningssamling, EKS – Boverkets konstruktionsregler och BBR – Boverkets Byggregler (Boverket, 

2017b). Det ges regelbundet ut nya versioner av Boverkets byggregler, BBR. Vilken version som är 

aktuell går att läsa på Boverkets hemsida där även äldre versioner och vilka ändringar som gjorts går 

att läsa. 

3.2 Green Building Council 

 

Figur 2. World Green Building Council. 

World Green Building Council är ett globalt nätverk som består av Green Building Councils i över 70 

länder. Det första Green Building Council bildades 1993 i USA (World Green Building Council, 2017a) 

och har en logotype enligt Figur 2. De arbetar aktivt för att minska klimatförändringarna och genom 

att bidra med verktyg för branschaktiva förändra vårt sätt att tänka när vi bygger. Arkitektur skall inte 

bara vara vackert och funktionellt utan även grönt och hållbart (World Green Building Council, 2017b). 

Enligt riktlinjerna från moderorganisationen ska ett nationellt GBC vara en icke vinstdrivande 

organisation utan privat ägande, vara konsensusbaserade, ha representanter från alla sidor i branscher 

inom den byggda miljön och präglas av transparens. (Sweden Green Building Council, 2017b) 

 

Figur 3. Sweden Green Building Council. 

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. De 

grundades 2009 av tretton svenska företag och organisationer och man har sedan 2011 har Sweden 

Green Building Council varit en fullvärdig medlem i World Green Building Council. (Sweden Green 



12 
 

Building Council, 2017b) . Gemensamt hos de tretton företagen var att man tillsammans ville driva 

frågan om hållbart byggande framåt och då hållbart samhällsbyggande inte är en färdig lösning utan 

en process som omfattar sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter krävs ett samarbete inom 

branschen för att nå resultat. För att driva på och underlätta denna process i branschens tillhandahåller 

Sweden Green Building Council flera certifieringssystem. På byggnadsnivå finns följande 

certifieringssystem att tillgå; BREEAM SE, LEED, GreenBuilding och Miljöbyggnad. (Sweden Green 

Building Council, 2017d) Utöver certifieringssystemet anordnar organisationen även utbildningar och 

nätverkande. (Sweden Green Building Council, 2017c)  

Varje land som har ett eget Green Building Council har en egen logotype. Figur 3 visar den svenska 

organisationens logotype. 

3.3 Miljöbyggnad 

 

Figur 4. Miljöbyggnad, ett svenskt certifieringssystem. 

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem som är utvecklat för den svenska marknaden och 

därför baseras det på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. (Sweden Green 

Building Council, 2017a). Det går att applicera på de flesta byggnader, allt från småhus och 

flerbostadshus till skolor, kontor och vårdlokaler. Vid en certifiering med Miljöbyggnad görs nogranna 

kontroller mot sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och byggmaterial för att 

säkerställa att byggnaden är bra för de som skall vistas i den samt för miljön i stort. Systemet går att 

använda på såväl nybyggnationer, befintliga byggnader och vid renovering och ombyggnationer 

(Sweden Green Building Council, 2014b). Efter certifieringen som alltid granskas av tredjepart tilldelas 

byggnaden ett betyg enligt skalan BRONS, SILVER och GULD. Systemet är idag det mest använda i 

Sverige då det finns mer än 1000 certifierade byggnader (Sweden Green Building Council, 2017a). Figur 

4 visar Miljöbyggnads logotype som vid en certifiering skulle pryda byggnadens fasad på en plakett 

tillsammans med certifieringsbetyget. Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sweden Green Building 

Council och det är även de som genomför certifieringarna. SGBC rekomenderar fastighetsägare som 

vill certifiera sin byggnad att anlita en certifierad miljöbyggnadssamordnare i sitt aktuella projekt. En 

sådan certifierad person har utbildning i miljöbyggnadssystemet och vet hur det fungerar och hur varje 

indikator ska analyseras. Att anlita en sådan kompetens i sitt projekt rekomenderas främst för att 

processen ska bli så enkel som möjligt. (Sweden Green Building Council, 2017a) 
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SGBC tillhandahåller material som är användbara vid certifiering av en byggnad. Materialet består 

huvudsakligen av en manual vilken beskriver bedömningskriterierna för varje indikator och även vad 

som förväntas redovisa vid certifieringen. Manual 2.2 publicerades 141001 och har reviderats vid ett 

tillfälle 141017 (Sweden Green Building Council, 2014a). Manualen heter Bedömningskriterier för 

nyproducerade byggnader. Till denna manual finns det indikatorspecifika dokument att hämta på 

SGBC:s hemsida. Några dokument beskriver hur man skall gå till väga och vad som är bra att tänka på 

vid beräkning av aktuell indikator. För några av indikatorerna där handberäkningar är godkända finns 

det dokument som hjälper till att genomföra dessa beräkningar. En annan viktig manual är den som 

heter Metodik – nyproducerade och befintliga byggnader (Sweden Green Building Council, 2014b). 

Denna rapport innehåller material för hur bedömningar skall genomföras och för hur antaganden och 

viktningar för beräkningarna kan och får genomföras. 

Betygssystemet är uppbyggt med en aggregeringsmetod som gör att en byggnad med brister inte kan 

tilldelas ett högt betyg. Metoden är konstruerad så att ett lågt betyg på en indikator endast begränsat 

kan kompenseras med ett annat högre betyg. Genom att de sämre betygen får stor vikt i aggregeringen 

skapas ett incitament att åtgärda bristerna. (Sweden Green Building Council, 2014b)  

Systemet bygger på sexton indikatorer som bedöms och betygssätts. Beroende på vilket typ av projekt 

det gäller varierar vilka indikatorer som bedöms. Vid en nybyggnad är det indikator ett till och med 15 

som bedöms. För befintliga byggnader bedöms indikator 1 till och med 13 plus indikator 15 och för 

ombyggnad bedöms alla 16 indikatorer. Dessa indikatorer beskrivs individuellt mer ingående i avsnitt 

3.4. För att förstå hur en byggnad får sitt slutbetyg är det viktigt att förstå hur betygssystemet fungerar. 

De 16 indikatorerna är i sin tur uppdelade i 12 aspektbetyg. Dessa tolv aspektbetyg är i sin tur 

uppdelade i tre områdesbetyg enligt Figur 5. Byggnadens betyg bestäms av det lägsta områdesbetyget 

så alla tre områden, energi, innermiljö och material är av samma betydelse.  

 

Figur 5. Miljöbyggnads indikatorer med aspekter och områden. 
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I Figur 6 visas ett exempel på hur betygsfördelningen för en byggnad skulle kunna komma att se ut. 

Det är betygen på indikatorerna som beräknas och beröms i skalan BRONS, SILVER och GULD. Dessa 

betyg ligger sedan till grund för vilka aspektbetyg byggnaden sedermera får. I vissa fall förs betyget 

bara vidare så som för exempelvis indikatorn energianvändning. I andra fall som för indikatorerna 

radon, ventilationsstandard och kvävedioxid genererar flera indikatorsbetyg ett gemensamt 

aspektbetyg. Vilket betyg aspektbetyget blir avgörs utifrån vilken betygskombination indikatorerna 

har. Aspektbetyget får alltid samma betyg som det lägsta indikatorsbetyget om inte hälften eller fler 

än hälften av indikatorerna har ett högre betyg. Om så är fallet höjs aspektbetyget som mest ett steg 

från det lägsta betyget. Till exempel betyder ett brons och två silver på indikatorerna att aspektbetyget 

blir silver medan exempelvis två brons och ett silver eller guld ger brons på aspektbetyget. 

Indikatorbetygen ett brons, ett silver och ett guld ger aspektbetyg silver. På samma sätt fungerar 

betygsaggregeringen från nivå aspektbetyg till områdesbetyg. Områdesbetyget tilldelas det betyg som 

den lägsta aspekten inom samma område har om inte hälften eller fler har ett högre betyg. Det slutliga 

byggnadsbetyget däremot tilldelas det lägsta betyget för områdesbetygen. 

Eftersträvas byggnadsbetyget SILVER får indikatorbetygen vara av alla tre betyg så länge 

kombinationen genererar ett silver i slutändan så som exemplet i Figur 6 visar. Eftersträvas däremot 

byggnadsbetyget GULD får inte någon av indikatorerna tilldelas betyg BRONS. Om någon av 

indikatorerna endast når upp till nivå BRONS går det inte att få ett byggnadsbetyg högre än SILVER.  

 

Figur 6. Exempel på hur betygsverktyget kan se ut för ett objekt. 

Indikatorerna 3, 5 och 10–12 bedöms på rumsnivå medan övriga indikatorer bedöms på byggnadsnivå. 

De indikatorer som bedöms på byggnadsnivå har en metod för hur man väljer ut vilka rum som är 

aktuella för att tas med i bedömningen. Först väljs ett eller flera representativa våningsplan ut för 

bedömning. Vilket våningsplan som är representativt beror på vilken indikator det är som ska bedömas 

och på hur byggnaden är uppbyggd. Variationer i planlösningen och i verksamheter mellan 

våningsplanerna är exempel på anledningar som kan vara avgörande vid valet av representativa 
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våningsplan. När de representativa våningsplanen valts ut görs beräkningar för den aktuella indikatorn 

för varje vistelserum. Ett vistelserum är per definition ”utrymmen där människor vistas mer än 

tillfälligt” (Sweden Green Building Council, 2014b, p. 20). En vidare beskrivning för vilka rum som ska 

bedömas och vilka rum som kan frånses i bedömningen beskrivs i metodik-häftet (Sweden Green 

Building Council, 2014b). När vistelserummen är bedömda skall en bedömning utifrån 

betygskriterierna göra. Det är då de 20 % sämsta bedömda rum som skall tas med i 

betygsbedömningen. Börja med de sämsta rummen och sedan de näst sämsta för att fortsätta så tills 

att 20 % av de bedömda rummen tagits med. Av de utvalda rummen summeras antal kvadratmeter 

för respektive betyg. Vilket betyg indikatorn nu får baseras på dessa rum med samma princip som vid 

betygsaggregeringen av byggnadsbetyget. Indikatorn tilldelas det betyg som det sämsta rummet har 

som får höjas ett steg om minst hälften av bedömd rumsarea har högre betyg. (Sweden Green Building 

Council, 2014b) 

3.4 Bedömningsindikatorer 
Bedömningsindikatorerna i Miljöbyggnad är som beskrevs i avsnitt 3.3 olika många beroende på om 

det handlar om en befintlig byggnad som skall byggas om eller om det handlar om en nybyggnation. I 

detta fall handlar det om en nybyggnad och i det fallet är det femton aktuella indikatorer som skall 

bedömas. Nedan beskrivs de krav som ställs för varje indikator och även vilka krav myndigheterna 

ställer. Myndighetskraven har främst hämtats ur BBR 22 (Boverket, 2015) om inget annat anges. 

Kraven från Miljöbyggnad är hämtade ur den manual som finns att tillgå på SGBC:s hemsida. Manualen 

heter, Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader version 2.2 (Sweden Green Building Council, 

2014a). 

3.4.1 Energianvändning 

Myndighetskrav 
BBR 22 ställer i avsnitt 9:22 krav på en byggnads specifika energianvändning. En byggnads 

energianvändning är den energi som vid normalt brukande under ett normalår behöver levereras till 

en byggnad (köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens 

fastighetsenergi. Den specifika energianvändningen är således denna energianvändning utslagen på 

byggnadens Atemp uttryckt i kWh/m2 och år. På kravet för specifik energianvändning får även ett tillägg 

göras med 90(qmedel-0,35) då uteluften av hygieniska skäl överskrider 0,35 l/sm2, där qmedel är det 

genomsnittliga specifika uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen och får högst tillgodoräknas upp 

till 1,00 l/s per m2 (Boverket, 2015). En byggnads Atemp definieras som arean av samtliga våningsplan, 

vindsplan och källarplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som 

begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och 

dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, 

inräknas inte. (Boverket, 2015) 

Det ställs även krav på byggnadens specifika energianvändning. För lokalbyggnader som har ett annat 

uppvärmningssätt än elvärme i klimatzon II ställs kravet till 90 kWh/m2 Atemp och år. Med elvärme 

åsyftas de uppvärmningssätt med elektrisk energi, där den installerade eleffekten för uppvärmning är 

större än 10 W/m2 (Atemp). Exempel är berg-, jord-, sjö- eller luftvärmepump, direktverkande elvärme, 

vattenburen elvärme, luftburen elvärme, elektrisk golvvärme, elektrisk varmvattenberedare och 

dylikt. (Boverket, 2015) 
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Miljöbyggnad 
Det som bedöms i Miljöbyggnad är, byggnadens årliga specifika energianvändning enligt BBR:s 

definition, det vill säga specifik energianvändning beräknad och mätt i kWh/m2, Atemp. Beräkningar görs 

enligt kraven och definitionen som ställs i BBR 22 för att sedan jämföra resultatet mot de krav som 

ställs av boverket vilka återfinns i Tabell 2. 

Tabell 2. Betygskriterierna och BBR:s krav för energianvändning i kWh/m2, Atemp och år. 

Indikator 1 BBR BRONS SILVER GULD 

Bostäder 
Lokalbyggnader 
Handelsbyggnader 
med normalhög 
internlast. 
Lokalbyggnader med 
hall med normalhög 
internlast. 
Vårdlokaler 

90 kWh/m2, 
Atemp och år. 
Tillägg får 
göras med 
90(qmedel-0,35) 
i ovan 
beskrivna fall. 

≤ BBR 
 

≤ 90 kWh/m2, 
Atemp och år 

≤ 75 % BBR 
 

≤ 67,5 kWh/m2, 
Atemp och år 

≤ 65 % BBR 
 

≤ 58,5 kWh/m2, 
Atemp och år 

 

3.4.2 Värmeeffektbehov 

Myndighetskrav 
Effektbehov anges i watt och är direkt kopplat till investeringskostnaderna. Det dimensionerande 

värmeeffektbehovet bestämmer storleken på värmesystemet och anges ofta med nyckeltalet 

W/m2Atemp. I BBR ställer man krav på maximal installerad effekt i byggnader som ska värmas upp med 

el. För hus som värms upp på annat sätt finns ingen begränsning. Värmeeffektbehovet beror på 

byggnadens storlek, på klimatskalets omslutande area, isoleringsstandard, värmetröghet, lufttäthet, 

ventilationssätt, ventilationsflöde, innetemperatur och uteklimat. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

Myndigheterna sätter inget direkt krav på värmeeffektbehovet.  Däremot skriver Boverket i BBR att en 

byggnads värmeinstallationer skall utföras på ett sätt så att de kan uppnå det värmeeffektbehov som 

krävs för att upprätthålla den termiska komforten enligt avsnitt 6:42 BBR 22. Termisk komfort beskrivs 

mer utförligt under 3.4.10-3.4.11. Det viktiga är att byggnaden och dess installationer anpassas för att 

klara den termiska komforten för utrymmets avsedda användning. De numeriska krav som ställs i BBR 

22 på den termiska komforten för ett rums vistelsezon är den operativa inomhustemperaturen, 

yttemperaturer på golvet och lufthastigheten. Ett U-värde är värmegenomgångskoefficienten för en 

byggnadsdel angivet i enheten W/m2K (Boverket, 2015). Det ställs även krav i BBR på hela byggnadens 

genomsnittliga U-värde vilket definieras som Um. Kravet för ej eluppvärmda byggnader som klassas 

som lokaler ställs till 0,60 W/m2K.  

Miljöbyggnad 
Det som bedöms i Miljöbyggnad är, värmeeffektbehovet i W/m2, Atemp vid DVUT. DVUT står för 

dimensionerande vinterutetemperatur. I Boverkets byggregler definieras DVUT enligt följande: ”Det är 

den temperatur, för representativ ort, som framgår av 1-dagsvärdet i ”n-day mean air temperature” 

enligt SS-EN ISO 15927-5. Temperaturen får ökas om byggnadens tidskonstant överstiger 24 timmar. 

Ökningen framgår av standardens redovisade temperaturer för 2, 3 eller 4 dygn. Byggnadens 

tidskonstant, mätt i dygn, används för val av motsvarande tabellvärde (n-day). Temperaturökning, 
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beroende på högre tidskonstant än 96 timmar kan fastställas genom särskild utredning.” (Boverket, 

2015) 

I Miljöbyggnad definieras värmeeffektbehovet, Ptot som byggnadens värmeförluster på grund av 

värmetransmission, luftläckage och ventilation fördelade på byggnadens Atemp. Betygskriterierna för 

indikatorn och myndighetskravet sammanställs i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Värmeeffektbehov mätt i W/m2, Atemp vid DVUT. 

Indikator 2 BBR BRONS SILVER GULD 

 EJ el-värmda EJ el-värmda EJ el-värmda EJ el-värmda 

Klimatzon II Myndigheterna 
ställer inget direkt 
krav på 
värmeeffektbehovet. 
De finns krav på 
specifik 
energianvändning 
men det är inte 
direkt jämförbart 
mot Miljöbyggnads 
krav. 

≤ 72 W/m2 Atemp ≤ 48 W/m2 Atemp ≤ 29 W/m2 Atemp 

3.4.3 Solvärmelast 

Myndighetskrav 
Myndigheterna ställer inget direkt krav på solvärmelast. Det ställs i BBR krav på ljus och då i form av 

dagsljustillgång, belysning solljus och utblick. Allmänt ställs kravet på att byggnader ska utformas så 

att tillfredsställande ljusförhållanden är möjliga att uppnå, utan att skaderisker och olägenheter för 

människors hälsa uppstår. Ljusförhållandena skall vara tillfredsställande och ge tillräcklig ljusstyrka och 

rätt ljushet (luminans). Detta är inte krav som direkt går att ställa mot de krav som Miljöbyggnad ställer 

på solvärmelasten. 

Miljöbyggnad 
Det som bedöms i Miljöbyggnad är, solvärmelasttalet i W/m2 golv. Solvärmelasten, SVL, beräknas med 

en förenklad metod som utgår från maximal solstrålning mellan vår- och höstdagjämning mot en 

vertikal yta är ungefär 800 W/m2. Bedömningen görs endast i vistelserum som har fönster åt väster, 

öster eller söder, dvs. bedöms ej i rum med fönster som vetter mot norr. Beroende på vilket betyg som 

eftersträvas tillåts olika värden på solvärmelasten. Ju högre betyg som eftersträvas desto lägre värde 

krävs på solvärmelasten, se Tabell 4. 

Tabell 4. Miljöbyggnads betygskriterier för solvärmelast. 

Indikator 3 BBR BRONS SILVER GULD 

Bostäder Myndighetskrav 
saknas 

≤ 38 W/m2 golv ≤ 29 W/m2 golv ≤ 18 W/m2 golv 
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3.4.4 Energislag 

Myndighetskrav 
Det ställs i BBR 22 inte något krav på energislag. Inte heller andra myndigheter ställer krav på 

energislaget som köps in till en byggnad. (Boverket, 2015) 

Miljöbyggnad 
Det som bedöms i Miljöbyggnad är, årliga energianvändningens fördelning på Miljökategorier där även 

brukarenergin ska bedömas. All den energi som används i byggnaden ska fördelas efter vilken typ av 

energikälla enligt fyra miljökategorier som fördelats enligt huruvida energikällan är förnybar, flödande, 

ger upphov till avfall, föroreningar eller andra problem vid hanteringen. Miljökategori 1 orsakar minst 

miljöbelastning och Miljökategori 4 orsakar störst miljöbelastning. 

I Miljökategori 1 ingår 

• Solenergi, alltså värme från solfångare och el från solceller 

• El från vind- och vattenkraft 

• Industriell spillvärme som saknar försäljningsvärde och som outnyttjad skulle gå förlorad. 

I Miljökategori 2 ingår  

• Energi som härrör från biobränsle i värme- och kraftvärmeverk. 

• Miljöprövad biobränslepanna. 

I Miljökategori 3 ingår  

• Icke miljögodkända pannor. Kategorin är endast aktuell i befintliga byggnader 

I Miljökategori 4 ingår  

• Energi som är varken är förnybar eller flödande, till exempel som naturgas, olja, torv, kol, 
kärnkraft (uran). 

Bedömningen görs sedan enligt Tabell 5 nedan. Beroende på vilket betyg som eftersträvas kan olika 

stor mängd energi komma från de olika miljökategorierna. För att nå upp till högsta betyg krävs att en 

större del av den köpta energin kommer från förnyelsebara och gröna energikällor. 

Tabell 5. Energislag fördelar på betygsnivåerna.  

Indikator 4 BBR BRONS SILVER GULD 

Bostäder och alla 
typer av 
lokalbyggnader 

Myndighetskrav 
saknas 

>50 % från Miljö-
kategorierna 1, 2 
och 3 

>10 % från Miljö-
kategori 1 och 
<25 % från 
Miljökategori 4  
 
Alternativt: >50 
% från 
Miljökategori 2 
och <25 % från 
Miljökategori 4 

>20 % från Miljö-
kategori 1 och 
<20 % från 
vardera 
Miljökategori 3 
och 4  
 
Alternativt: >50 
% från 
Miljökategori 2 
och <20 % från 
vardera 
Miljökategori 3 
och 4 
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3.4.5 Ljudmiljö 

Myndighetskrav 
Boverket ställer i BBR krav på ljudmiljö och buller. För bostäder formulerar man att byggnader som 

innehåller bostäder ska utformas så att ljud från dess installationer och hissar och från angränsande 

utrymmen skall dämpas. Likaså ljud utifrån ska tas i beaktning och dämpas. Detta ska ske i den 

omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras 

av ljudet.  Det ställs numeriska krav på flera punkter och i andra använder Boverket sig av ljudklasser 

vid kravformuleringen, dessa återfinns i Tabell 6.  

Miljöbyggnad 
Bedömning av ljudmiljön sker enligt de svenska ljudstandarderna SS 25267 för bostäder och SS 25268 

för lokalbyggnader. För att klara nivån för BRONS måste de fyra bedömda ljudparametrarna uppnå 

ljudklass C. De ljudparametrar som bedöms är ljud från installationer, luftljudsisolering, 

stegljudsisolering och ljud utifrån och då från till exempel trafik eller andra ljudkällor. För att uppnå 

nivå SILVER eller GULD måste flera av parametrarna uppnå ett högre betyg än ljudklass C, se Tabell 6. 

Tabell 6. Ljudmiljö. Myndighetskrav från BBR 22 och Miljöbyggnads betygskriterier. 

Indikator 5 BBR BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
lokalbyggnader 

Har de 
byggnadsrelaterade 
kraven i ljudklass C 
enligt SS 25268 för 
respektive lokaltyp 
uppnåtts så 
uppfylls 
grundkraven i BBR 
kap 7:1 och 7:22. 

Ljudklass C på de 
fyra bedömda 
ljudparametrarna 
enligt SS 25267 
eller SS 25268. 

Minst två av de 
bedömda 
ljudparametrarna 
i SS 25267 eller 
SS 25268 ska 
uppfylla ljudklass 
B eller högre. 
Övriga bedömda 
till minst ljudklass 
C. 

Minst ljudklass B 
på alla de 
bedömda 
ljudparametrarna 
i SS 25267 eller 
SS 25268.  
Godkänt 
enkätresultat 
eller 
egendeklaration 

 

3.4.6 Radon 

Myndighetskrav 
Det krav Boverket ställer i BBR är att årsmedelvärdet av den joniserande strålningen från radongas inte 

får överstiga 200 Bq/m3. 

Miljöbyggnad 
Det som bedöms i Miljöbyggnad är, radonhalt inomhus i Bq/m3. Radonhalten i marken kontrolleras i 

samband med den geotekniska undersökningen och mäts då i ett antal punkter som anses vara 

representativa. Alternativt kan en sakkunnig göra en bedömning utifrån mätningar gjorda nära 

byggplatsen. Detta ska dock användas med försiktighet då det inte tar hänsyn till lokala skillnader. 

Betygskriteriet i Miljöbyggnad är inte årsmedelvärde utan det högsta uppmätta värdet i vistelsezonen. 

Utifrån resultatet klassas marken sedan som hög-, normal- eller lågradonmark. Utifrån detta väljer man 

sedan vilken grundkonstruktion som klarar att ta ner värdet. Hur mycket värdet måste sänkas beror på 

vilket betyg som söks vilket visas i Tabell 7. 

Radonhalten måste sedan verifieras genom att den mäts i inomhusluften över tid under 

uppvärmningssäsong. Detta måste ske tidigast ett men senast efter två år efter färdigställandet av 
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byggnaden. Detta för att bevisa att den beräknade nivån uppfylls eller i vissa fall även att den är bättre 

än beräknat. Resultatet av denna mätning kan påverka betyget på indikatorn.   

Tabell 7. Radon. Myndighetskravet från BBR 22 och Miljöbyggnads betygskriterier. 

Indikator 6 BBR BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
lokalbyggnader 

200 Bq/m3 ≤ 200 Bq/m3 ≤ 100 Bq/m3 ≤ 50 Bq/m3 

 

3.4.7 Ventilationsstandard 

Myndighetskrav 
Ventilationssystem ska utformas så att erforderligt uteluftsflöde kan tillföras byggnaden. Ventilationen 

skall också föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, utsöndringar från personer och byggmaterial, oönskad 

lukt och eventuella föroreningar från verksamheten. Kravet som ställs i BBR 22 på ventilationsflödet i 

bostäder är 0,35 l/s, m2 golvarea. Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används. 

Miljöbyggnad 
Det som bedöms i Miljöbyggnad är ventilationslösningen för att indikera luftkvalitén i byggnaden. 

Kraven som ställs för BRONS utgår från det krav som ställs i BBR. För SILVER och GULD ställs ytterligare 

krav på forcering och för GULD krävs även godkänd boendeenkät eller egendeklaration, se Tabell 8. 
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Tabell 8. Krav på ventilationsstandard från myndigheter och Miljöbyggnad för både lokalbyggnader 
och bostäder. 

Indikator 7 BBR BRONS SILVER GULD 

Lokalbyggnader 
inklusive för 
vård, handel 
eller med hall 

För andra byggnader 
än bostäder får 
ventilationssystemet 
utformas så att 
reducering av 
tilluftsflödet, i flera 
steg, steglöst eller 
som intermittent 
drift, är möjlig när 
ingen vistas i 
byggnaden. 

Uteluftsflöde ≥ 
7 l/s, pers. + 
0,35 l/s, m2 golv 
eller enligt råd i 
AFS 2009:2. 

BRONS +  
 
Möjlighet till 
forcering av 
ventilationsflöde 
i mötesrum, 
konferensrum, 
samlingssalar 
eller 
motsvarande 
med varierande 
belastning. 
 
Ofta benämnt 
”CAV-system 
med möjlighet till 
forcering i 
enstaka 
vistelserum”. 
 
Manuell styrning 
är accepterad. 

BRONS + 
 
Automatiskt 
behovsstyrt av 
ventilationsflöde 
i vistelserum 
med varierande 
belastning. 
 
Ofta benämnt 
”VAV-system”. 
 
Godkänt 
enkätresultat 
eller 
egendeklaration. 

Bostäder Uteluftsflöde ≥ 0,35 
l/s, m2 golvarea. 
Uteluftflödet ≥0,10 
l/s per m2 golvarea 
då ingen vistas i 
bostaden och 0,35 
l/s, m2 golvarea om 
någon vistas där. 

Uteluftsflöde ≥ 
0,35 l/s, m2 
golv. 

Uteluftsflöde ≥ 
0,35 l/s, m2 golv 
 
Möjlighet till 
forcering av 
frånluftsflöde i 
kök enligt BFS 
1998:38. 

SILVER +  
Frånluftsflöde i 
bad-, dusch- eller 
tvättrum enligt 
BFS 1998:38.  
 
Godkänt 
enkätresultat 
eller 
egendeklaration. 
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3.4.8 Kvävedioxid 

Myndighetskrav 
Myndigheterna ställer inte något krav på kvävedioxidhalten i inomhusluften. Det ställs i BBR 22 krav 

på kvalitén på luften som tillförs i ett rum. Det uttrycks vidare att byggnader och deras installationer 

ska utformas så att de kan ge förutsättningar för en god luftkvalitet i rum där människor vistas mer än 

tillfälligt och att luften inte får innehålla föroreningar i en koncentration som medför negativ 

hälsoeffekt (Boverket, 2015).  

För att säkerställa en bra luftmiljö har regeringen utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer 

(MKN) där det finns ett antal så kallade gränsvärdesnormer som ska följas. Kommunerna tillsammans 

med naturvårdsverket ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och mätningar genomförs på platser 

där risken finns att för höga värden uppstår. (Örnsköldsviks Kommun, 2017). 

Miljöbyggnad 
Det som bedöms i Miljöbyggnad är att kvävedioxidhalt i inomhusluften inte får överstiga ett visst värde 

mätt i µg/m3. I Tabell 9 återfinns de krav som Miljöbyggnad ställer för de tre betygsnivåerna. 

Tabell 9. Miljöbyggnads betygskriterier för indikatorn Kvävedioxid.  

Indikator 8 BBR BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
lokalbyggnader 

Myndighetskrav 
saknas 

> 40 µg/m3 ≤ 40 µg/m3 ≤ 20 µg/m3 
Alternativt 
Byggnad utanför 
tätort: 
placerad >250 m 
från väg med >10 
000 fordon/dygn 

 

3.4.9 Fuktsäkerhet 

Myndighetskrav 
Boverket ställer i BBR krav på att byggnader ska utformas på ett sätt så att fukt inte orsakar skador, 

lukt eller mikrobiell påväxt som kan påverka hygien eller hälsa. Genom att i projekteringsskedet 

använda sig av fuktsäkerhetsprojektering kan man verifiera att kraven i BBR 22 avsnitt 6:5 uppfylls. 

Även åtgärder som görs senare i byggprocessen påverkar fuktsäkerheten. För att minska risken för fel 

kan man vid planering, projektering, utförande och kontroll av fuktsäkerheten använda sig av 

Branschstandard ByggaF – metod för fuktsäker byggprocess (ByggaF, 2015) som vägledning. 

Miljöbyggnad 
Det krav som Miljöbyggnad ställer på fuktsäkerhet är metod för projektering och byggande med 

avseende på hög fuktsäkerhet. För att uppnå nivå BRONS ska byggnaden vara 

fuktsäkerhetsprojekterad och krav enligt BBR avsnitt 6:5 ska vara uppfyllda. För silver ska kraven för 

BRONS vara uppfyllda och utöver det ska aktuella branschregler för utförande av våtrum följas. 

Användning av system för fuktsäkerhetsprojektering som ByggaF eller motsvarande ska användas och 

fuktmätningar i betongen ska genomföras enligt RBK, Rådet för ByggKompetens. För att klara betyget 

GULD ska en diplomerad fuktsakkunnig (beställarens expert) och en fuktsäkerhetsansvarig 

(entreprenörens expert) utses. Även godkänd enkätundersökning eller egendeklaration krävs. För en 

sammanställning se Tabell 10. 
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Tabell 10. Fuktsäkerhet. Krav från BBR och Miljöbyggnad. 

Indikator 9 BBR BRONS SILVER GULD 

Bostäder 
och 
lokalbyggn
ader 

Krav ställda i 
avsnitt 6:5 skall 
uppfyllas. Dvs. 
fuktkritiska 
konstruktioner 
identifieras och 
dokumenteras, 
kontrollplaner 
finns och 
utförandet 
dokumenteras. 

Byggnaden är 
fuktsäkerhetsprojekt
erad och utförd 
enligt BBR avsnitt 
6:5, dvs. fuktkritiska 
konstruktioner är 
identifierade och 
dokumenterade, 
kontrollplaner finns 
och utförandet 
dokumenteras. 

BRONS +  
Aktuella branschregler 
följs för utförande av 
våtrum. 
 
Fuktsäkerhetsprojekte
ring enligt Bygga F 
eller motsvarande. 
 
Fuktmätningar i 
betong utförs enligt 
RBK, dvs. Rådet för 
ByggKompetens. 

SILVER +  
En diplomerad 
fuktsakkunnig 
(beställarens 
expert) och en 
fuktsäkerhetsansv
arig 
(entreprenörens 
expert) ska vara 
utsedda. 
 
I småhus krävs att 
en 
fuktsäkerhetsansv
arig 
(entreprenörens 
expert) är utsedd.  
 
Godkänt 
enkätresultat eller 
egendeklaration.  

 

3.4.10 Termiskt klimat vinter 

Myndighetskrav 
Byggnader ska utformas så att tillfredsställande termiskt klimat kan erhållas. Med tillfredsställande 

termiskt klimat avses termisk komfort i vistelsezonen och att byggnadens och dess installationer ska 

utformas, så att termisk komfort som är anpassad till utrymmenas avsedda användning kan erhållas 

vid normala driftsförhållanden. Kraven på termiskt klimat gäller i hela byggnaden. Kravet på termisk 

komfort gäller rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt.  

Det ställs krav på det termiska klimatet men det tas inte hänsyn till årstider. Allmänna råd som 

Boverket formulerat i BBR 22 avsnitt 6:94 är bland annat att byggnader bör vid DVUT utformas så att 

den lägsta riktade operativa temperaturen i vistelsezonen beräknas bli 18 °C i bostads- och arbetsrum 

och 20 °C i hygienrum och vårdlokaler samt i rum för barn i förskolor och för äldre i servicehus och etc. 

(BBR 22). Dessutom bör lufthastigheten i ett rums vistelsezon inte beräknas överstiga 0,15 m/s under 

uppvärmningssäsongen och lufthastigheten i vistelsezonen från ventilationssystemet inte överstiga 

0,25 m/s under övrig tid på året. 

Miljöbyggnad 
Miljöbyggnad ställer krav på det termiska klimatet efter årstid. Termiskt klimat vintertid bedöms i 

vistelserum med endera utifrån datorsimulering av inneklimat jämfört med PPD-krav eller med 

transmissionsfaktor där en förenklad metod används. Transmissionsfaktor, TF, beskrivs förenklat som 

fönstrets kylverkan vintertid. Det beräknas med fönsterarea, golvarea och U-värdet för fönsterglasets 

mitt. Har ett rum flera fönster summeras fönstrens glasareor. Denna metod får dock bara användas 

vid certifiering av ett småhus. Gäller det en annan typ av byggnad är det PPD-index som är den aktuella 

parametern. PPD-index står för Predicted Percentage Dissatisfied-index vilket skulle översättas till 
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Förutsett procentuellt missnöje-index vilket ger information om termisk komfort eller termiskt 

missnöje genom att förutsäga hur många personer som kan känna sig för varma eller för kalla i en 

given miljö. Detta finns beskrivet i svenska standard (SS-EN ISO 7730, 2006). I Tabell 11 beskrivs vilka 

värden som krävs för respektive betyg i Miljöbyggnad. För att betyg GULD skall delas ut krävs även 

godkänt resultat vid enkätundersökning eller en egendeklaration. 

Tabell 11. Termiskt klimat vinter. Miljöbyggnads betygskriterier. 

Indikator 10 BBR BRONS SILVER GULD 

Bostäder och  
lokalbyggnader 

Myndighetskrav 
saknas 

Termiskt klimat 
motsvarande 
PPD ≤ 20 %   

Termiskt klimat 
motsvarande 
PPD ≤ 15 %   

Termiskt klimat 
motsvarande PPD 
≤ 10 % 
Godkänt 
enkätresultat 
eller 
egendeklaration. 

3.4.11 Termiskt klimat sommar 

Myndighetskrav 
Se termiskt klimat Vinter 3.4.10. 

Miljöbyggnad 
Termiskt klimat sommartid bedöms i vistelserum med endera datorsimulering av inneklimat jämfört 

med PPD-krav eller med solvärmefaktor där en förenklad metod används, se Tabell 12. 

Tabell 12. Termiskt klimat sommar. Miljöbyggnads betygskriterier. 

Indikator 11 BBR BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
lokalbyggnader 

Myndighetskrav 
saknas 

Termiskt klimat 
motsvarande 
PPD ≤ 20 % 
Öppningsbara 
fönster i 
• skolor som 
saknar 
komfortkyla 
• bostäder 

Termiskt klimat 
motsvarande 
PPD ≤ 15 % 
Öppningsbara 
fönster i 
• skolor som 
saknar 
komfortkyla 
• bostäder 

Termiskt klimat 
motsvarande PPD 
≤ 10 % 
Öppningsbara 
fönster i 
• skolor som 
saknar 
komfortkyla 
• bostäder  
 
Godkänt 
enkätresultat 
eller 
egendeklaration 

 

3.4.12  Dagsljus 

Myndighetskrav 
Boverket ställer i BBR 22 krav på att rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än 

tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är 

orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning. För beräkning av fönsterglasarean, AF, kan en 

förenklad metod användas enligt SS 91 42 01. Ett schablonvärde för rummets fönsterglasarea bör vara 
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minst 10 % av golvarean. Det innebär att dagsljusfaktorn blir cirka 1 % om standardens förutsättningar 

är uppfyllda. 

Miljöbyggnad 
Det som bedöms i Miljöbyggnad är, dagsljuskvalitet i vistelserum. Det kan bedömas genom tre olika 

sätt. Antingen med dagsljusfaktor, fönsterglasandel, AF, (förenklad metod) eller genom utblick. Dessa 

tre beräknas på tre olika sätt där fönsterglasandel beräknas enligt standarden i SS 91 42 01 och där 

kraven ställda i BBR 22 måste vara uppfyllda för att få certifiera enligt Miljöbyggnad. Dagsljusfaktor är 

ett mått på förhållandet mellan ljusstyrkan utomhus och inomhus en mulen dag. Till exempel betyder 

dagsljusfaktor, DF, 2,5 % att då belysningsstyrkan är 12 000 lux utomhus är den 300 lux inomhus. 

Dagsljusfaktorn kan beräknas antingen med en grafisk metod som beskrivs i Att räkna med dagsljus 

(Löfberg, 1987) eller genom simuleringar gjorda i programvaror som ex. Velux Daylight Visualizer (läs 

mer om det programmet under 3.7.2). Utblick är den golvarea som uppfyller krav på utblick i 

förhållande till rummets golvarea. Utblick definieras som att på 1,5 meter höjd inomhus kunna se ut 5 

grader eller mer både horisontellt och vertikalt. Det är inte nödvändigt att se himlen. De olika betygen 

i Miljöbyggnads betygssystem ställer hårdare krav på dagsljus ju högre betyg som eftersträvas, se 

Tabell 13 och Tabell 14. För att uppnå betyg GULD krävs även godkänd enkätundersökning eller 

egendeklaration. 

Tabell 13. Dagsljuskrav för bostäder och lokalbyggnader. Betygskriterier med dagsljusfaktor, DF. 

Indikator 12 BBR BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
lokalbyggnader 

BBR ställer inte 
ett direkt krav 
men ett riktvärde 
att följa är att 
dagsljusfaktorn 
ska ligga på 1 % 
vilket uppnås av 
en 
fönsterglasarea 
på minst 10 % av 
golvarean. 
 
Riktvärden; 
AF ≥ 10 % 
DF ≥ 1,0 % 

DF ≥ 1,0 % DF ≥ 1,2 % DF ≥ 1,2 %  
visad med 
datorsimulering. 
 
Godkänt resultat 
från enkät eller 
egendeklaration. 

 

Tabell 14. Dagsljuskrav för bostäder. Betygskriterier med fönsterglasandel, AF. 

Indikator 12 BBR BRONS SILVER GULD 

Bostäder Riktvärde; AF ≥ 
10 % 

AF ≥ 10 % AF ≥ 15 %    - 

 

3.4.13 Legionella 

Legionella är en bakterie som är vanligt förekommande i jord och vattensamlingar. Bakterierna kan 

tillväxa i olika typer av konstruerade vattensystem och där utgöra en risk vid inandning av aerosoler 

som bildas. Bakterien kan orsaka allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka eller en mildare 
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febersjukdom som kallas pontiacfeber. Bakterien tillväxer främst i temperaturintervaller mellan 20–45 

°C vilket gör att utformningen av vattenledningarna i en byggnad blir av stor vikt för att inte gynna 

tillväxten. Detta blir extra viktigt i lokaler där äldre ska komma att vistas då en person med nedsatt 

immunförsvar löper större risk att insjukna till följd av inandningen av bakterien. 

(Folkhälsomyndigheten, 2016) 

Myndighetskrav 
Boverket ställer i BBR 22 avsnitt 6:621 krav på vattentemperaturen i byggnadens varmvattensystem 

för att minska risken för legionellabakterier. För att minska riskerna för tillväxt av mikroorganismer i 

befintliga varmvattensystem bör således temperaturen bli minst 50 °C i tappvarmvattnet och i 

tappvarmvattencirkulationen och minst 60 °C där vattnet är stillastående, till exempel i ackumulatorer 

och varmvattenberedare. Man bör inventera och dokumentera riskerna för tillväxt av 

legionellabakterier för tappvatteninstallationer i byggnader. Exempel på byggnader är flerbostadshus, 

sjukhus, hotell, sporthallar, simhallar och särskilda boendeformer för äldre. (Boverket, 2015)  

Miljöbyggnad 
Miljöbyggnad ställer krav på åtgärder för att minska risken för tillväxt och spridning av 

legionellabakterier. För att uppnå betyg BRONS krävs att BBR-kraven är uppfyllda och för SILVER och 

GULD ställs ytterligare krav. Se Tabell 15. 

Tabell 15. Legionella. Myndighetskrav från BBR 22 och Miljöbyggnads betygskriterier. 

Indikator 13 BBR BRONS SILVER GULD 

Flerbostadsh
us och lokal-
byggnader 

Temperaturen i 
tappvarmvatten och 
tappvarmvattencirkulation
en bör vara minst 50 °C. 
I ackumulatorer och 
varmvattenberedare där 
vattnet är stillastående 
bör det hålla en 
temperatur på minst 60 
°C. 

Temperatur på 
stillastående 
tappvarmvatten i 
t.ex. beredare 
och 
ackumulatortank
ar ≥ 60˚C  
Gemensam 
rörledning till 
flera 
duschplatser där 
temperaturen är 
högst 38°C ska 
inte vara längre 
än 5 meter. 
Handdukstorkar 
och andra 
värmare är inte 
kopplade på vvc-
ledningen  
Proppade 
ledningar ska 
vara så korta att 
temperaturen på 
det stillastående 
vattnet inte 
understiger 50°C. 

BRONS +  
Riskvärdering 
genomförs med 
avseende på 
tillväxt och 
spridning av 
legionella i äldre- 
och 
gruppboende, 
hotell, 
sporthallar, 
simhallar, 
vårdlokal. 
Åtgärder som 
minskar 
legionellarisken 
genomförs. 
Legionellaskydd 
enligt 
"Branschregler  
Säker 
Vatteninstallatio
n" 

SILVER +  
Termometrar 
monteras på 
utgående 
varmvatten 
och på 
returen i 
varje vvc-
krets  
Instruktioner 
ska finnas för 
regelbundna 
kontroller av 
vv- och vvc-
temperatur i 
äldre- och 
gruppboende
, hotell, 
sporthallar, 
simhallar, 
vårdlokal och 
flerbostadsh
us 
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3.4.14 Dokumentation av byggvaror 

Myndighetskrav 
Myndigheterna ställer genom BBR 22 inte krav på dokumentation av byggvaror. 

Miljöbyggnad 
För att få ett betyg i Miljöbyggnad ska en loggbok upprättas innehållande inbyggda byggvaror. Den 

skall omfatta byggvaror i grundkonstruktion, stomme, ytterväggar, yttertak och innerväggar och som 

ingår i produktkategorierna enligt BSAB 96 (Sweden Green Building Council, 2014a). 

Innehållsdeklarationen ska motsvara Byggvarudeklarationer, BVD 3. För de lägre betygen räcker det 

med säkerhetsdatablad som innehållsdeklaration. För att nå upp till nivå GULD krävs ytterligare arbete 

med loggboken då den måste vara digital och där byggvarans ungefärliga placering i byggnaden skall 

finnas deklarerad. I Tabell 16 tydliggörs betygskriterierna för Miljöbyggnads 14:e indikator. 

Produktkategorierna för vilka de bedömda byggvarorna ingår i finns uppräknade i kriterierna för betyg 

BRONS i Tabell 16. Varje produktkategori har tilldelats en bokstav enligt BSAB 96:s system enligt 

följande;  

E - Platsgjutna konstruktioner  

F - Murverk  

G - Konstruktioner av monteringsfärdiga element 

H - Konstruktioner av längdformvaror, I-Skikt av termoisolervaror  

J - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt och överläggsplattor  

K - Skikt av skivor  

L - Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm.  

M - Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror  

N - Kompletteringar av sakvaror mm.  

Z - Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror 

Tabell 16. Dokumentation av byggvaror. Miljöbyggnads betygskriterier. 

Indikator 14 BBR BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
lokalbyggnader 

Myndighetskrav 
saknas 

En 
byggnadsrelaterad 
loggbok upprättas 
med information 
om byggvaror i 
produktkategorier 
E, F, G, H, I, J, K, L, 
M, N och Z enligt 
BSAB 96.  
Loggboken ska 
minst innehålla 
uppgifter om typ av 
byggvara, 
varunamn, 
tillverkare, 
innehållsdeklaration 
och årtal för dess 
upprättande. 

BRONS+ 
Loggboken är 
digital och 
administreras på 
företagsnivå hos 
fastighetsägaren. 

SILVER+ 
Loggboken 
innehåller 
information om 
byggvarors 
ungefärliga 
placering och 
mängd i 
byggnaden.   
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3.4.15 Utfasning av farliga ämnen 

Myndighetskrav 
Boverket ställer genom BBR 22 inte krav på utfasning av farliga ämnen. Det man skriver är att det vid 

ändring av en byggnad bör genomföras en inventering av vilka material som finns där och som kan 

medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön. Material som kan komma att påverka miljön 

negativt bör avlägsnas. Vid nybyggnad bör nya material ha väl undersökta och dokumenterade 

egenskaper. (Boverket, 2015) 

Naturvårdsverket har utformat 16 nationella miljömål för Sverige som land. Ett av dess miljömål har 

rubriken Giftfri miljö. Detta mål är i sin tur uppdelat i mindre delmål men kontentan av dessa är att 

miljön vi vistas i på sikt skall vara giftfri vilket då gäller även den byggda miljö där valet av byggmaterial 

kan bidra till detta. Den myndighet som är ansvarig för detta är Kemikalieinspektionen, KEMI. 

(Kemikalieinspektionen, 2017) 

Miljöbyggnad 
Det som Miljöbyggnad ställer krav på under indikator 15 är förekomst av utfasningsämnen enligt 

KEMI:s definition i loggbokens byggvaror. Varje byggvara som förekommer i loggboken enligt indikator 

14 ska bedömas utifrån innehåll och halt av utfasningsämnen enligt KEMI:s kriterier. Det finns flera 

sätt att jobba med denna indikator. Antingen använder man sig av något av de kommersiella verktygen 

så som Byggvarubedömningen eller SundaHus då dessa databaser jämför byggvaror mot KEMI:s 

kriterier. Ett annat sätt är att använda den loggbok som utformats under indikator 14 för att där 

jämföra varje materials innehållsdeklaration mot kriterierna från Kemikalieinspektionen. För att nå 

upp till betyg GULD får inga byggmaterial som innehåller utfasningsämnen listade av KEMI förekomma 

i byggnaden, se Tabell 17. 

Tabell 17. Miljöbyggnads betygskriterier för indikatorn Utfasning av farliga ämnen.  

Indikator 15 BBR BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
lokalbyggnader   

Myndighetskrav 
saknas 

Dokumentation 
saknas 

Utfasningsämnen 
enligt KEMI:s 
kriterier 
förekommer 
endast i mindre 
omfattning hos 
loggbokens 
byggvaror och är 
dokumenterade i 
en avvikelselista. 

Utfasningsämnen 
enligt KEMI:s 
kriterier 
förekommer inte 
i de 
dokumenterade 
byggvarorna i 
loggboken. 
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3.5 Certifieringsprocessen 

 

Figur 7. Flödesschema över certifieringsprocessen vid en certifiering i Miljöbyggnad. 

En byggnad som ska certifieras i Miljöbyggnad ska till att börja med registreras. Vid detta tillfälle 

bestäms vilka kriterier som byggnaden kommer att jämföras med vid granskning. Det får registreras 

en byggnad per registrering men byggnader som hänger samman med invändig kommunikation, delar 

energideklaration samt har gemensam ägare kan registreras i samma ansökan och bedöms då som en 

byggnad. Under tiden arbetet med ansökan pågår finns det möjlighet att få ett förhandsbesked om en 

del eller en hel indikator är godkänd eller inte. Inom tre år efter registreringen ska den slutliga 

certifieringsansökan skickas in till SGBC. En oberoende tredjepart granskar ansökan och går igenom 

resultatet för vilka betygskriterier som är uppfyllda utifrån eventuella beräkningar, resultat, ritningar, 

följesedlar och inventeringsrapporter mm. som har skickats in med ansökan.  

Byggnaden certifieras när ansökan blivit godkänd. Det utfärdas då ett certifikat för befintliga byggnader 

och ett preliminärt certifikat för nya eller ombyggda byggnader. I Figur 7 tydliggörs 

certifieringsprocessen i ett överskådligt flödesschema. 

Nyproduktion och ombyggnationer ska verifieras mellan ett till två år efter det att byggnaden tagits i 

bruk. Verifieringsansökan skickas in online precis som den preliminära certifieringen och granskas 

sedan enligt samma princip. Det slutgiltiga betyget presenteras för fastighetsägaren som då har en 

månad på sig för en eventuell överklagan av beslutet. 

Certifieringen är gilltig i högst 10 år efter certifieringen eller tills byggnaden genomgår en större 

ombyggnad eller en övergripande ändring av verksamheten. (Sweden Green Building Council, 2016a)  

Sweden Green Building Council, SGBC, ansvarar, granskar och administrerar certifieringarna som görs 

i de olika certifieringssystemen. En fastighetsägare som vill certifiera sin byggnad enligt Miljöbyggnad 

får således betala en certifieringsavgift till SGBC för att få sin byggnad bedömd och slutligen certifierad. 

Priserna varierar beroende på om ärendet gäller en nybyggnad, ombyggnad eller befintlig byggnad. 

Avgifterna är en självkostnad och ska täcka administration och granskning. Aktuella avgifter finns på 

webbplatsen, viktigt är att observera att de omprövas årligen, dvs. de kan ändras under pågående 

certifiering. Några av avgifterna tas alltid med medan andra är kompletterande avgifter som kan 



30 
 

tillkomma beroende på projektet. För icke-medlemmar tillkommer en kostnad på 43 % på alla priser. 

Även moms tillkommer på priserna. (Sweden Green Building Council, 2017f)  

De fasta avgifterna för certifieringen som nämns ovan baseras på vilken typ av byggnad det rör sig om. 

Kostnaderna för de olika momenten i certifieringsprocessen utgörs av fasta priser enligt Tabell 18 

nedan. Som går att läsa i Tabell 18 redovisas den prisökning på 43 % som tillkommer vid avsaknad av 

medlemskap. Väljer fastighetsägaren att bli medlem i SGBC tillkommer istället en årlig kostnad på 25 

000kr.  

Tabell 18. Certifieringskostnader enligt gällande prislista från SGBC. (Sweden Green Building Council, 
2017f) 

 Liten lokalbyggnad <10 000 m2 
Registrering (version 2.2) 5000  
Granskning 24 700 
Preliminär certifiering 6430 
Verifieringsgranskning 24 700 
Certifiering 4510 
Kompletteringar  Varierar efter omfattning 
Summa: 65 340 kr 
  
Årsavgift medlemskap 25 000 kr per år 
  
Ökad kostnad vid avsaknad av 
medlemskap, 43 % 

28 096 kr 

 

3.6 LCC – Life Cycle Cost 
Det finns flera typer av ekonomiska investeringskalkyler som exempelvis pay off-metoden, 

annuitetsmetoden, internräntemetoden och nuvärdesmetoden (Carlson, 2014). För en byggnad sker 

det inte enbart en investering vid uppförandet eller vid renoveringar utan byggnaden har en 

underhållskostnad under dess livstid. Genom att göra en livcykelkostnadsanalys för en byggnad får 

man ett verktyg att använda för jämförelse av olika investeringar (Carlson, 2014). 

Livscykelkostnadsberäkningar är något som frekvent förekommer inom byggbranschen och det blir 

mer och mer vanligt att företagen har en vedertagen policy för användning av kalkylmetoden. Det finns 

riktlinjer att förhålla sig till i form av en ISO-standard som i detta fall även fungerar som svensk 

standard. Standardens svenska titel är Byggnader och byggnadsverk – Livslängdsplanering – Del 5: 

Livscykelkostnader, SS-ISO 15686–5:2008, (SS-ISO 15686, 2008). I denna standard behandlas både teori 

och metod för livscykelkostnadsberäkning, definition av begrepp samt teori och metod för 

nuvärdesberäkningar. 

Inflationen är anledningen till att nuvärdesberäkningar av kostnaderna implementeras i LCC-kalkylen. 

Inflation handlar om stigande priser som kan uppstå till följd av olika anledningar. Exempel på dessa 

kan vara att en centralbank tillhandahåller för stora mängder pengar vilket leder till att priserna stiger 

och pengarnas värde urholkas. För att det ska räknas som inflation ska det vara en ökning av den 

allmänna prisnivån, det vill säga att alla priser i ekonomin ska öka. Mindre ökningar som sker vid 

enskilda tillfällen räknas inte utan för att det skall räknas som inflation krävs att ökningstakten i den 

allmänna prisnivån förändras. (Sveriges Riksbank, 2017a)  
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Ett variationsband som sträcker sig mellan 1 och 3 procent fångar ungefär tre fjärdedelar av utfallen 

av KPIF-inflationen sedan mitten av 1995. KPIF står för konsumentprisindex med fast ränta och är 

måttet Riksbanken sedan september 2017 använt som målvariabel för inflationsmålet (Sveriges 

Riksbank, 2017c). Riksbanken strävar hela tiden efter att inflationen ska nå 2 procent oavsett om den 

i utgångsläget ligger innanför eller utanför variationsbandet. (Sveriges Riksbank, 2017b)  

En kalkylränta väljs i beräkningarna utifrån hur räntan sett ut historiskt. För att sedan hantera de 

oförutsägbara förändringarna över tid varieras kalkylräntan. Även kalkyltiden varieras för att se hur 

utfallet förändras. Detta är ett sätt att hantera osäkerheterna i livcykelkostnadsanalysen. 

LCC är en engelsk förkortning för Life Cycle Cost vilket på svenska översätts till livscykelkostnad. 

Livscykelkostnaden för en produkt eller anläggning är dess kostnad under hela livslängden (Bångens, 

2010). LCC är en metod som används för att jämföra olika alternativ så att man sedan kan välja det 

alternativ som har lägst totala kostnader över hela livslängden. Det är inte enbart de ekonomiska 

aspekterna som spelar in när man gör ett val utan även andra parametrar kan komma att påverka. 

Exempel på sådana kan vara estetik, funktion och kvalité. Man brukar ta med de stora kostnaderna 

under livslängden och för produkter som kräver energi är det oftast energikostnaderna och 

investeringen som är de stora utgiftsposterna (Bångens, 2010). För att kunna genomföra en LCC-

beräkning antas en kalkylperiod för över vilken tid beräkningen gäller. Beroende på vad beräkningen 

gäller antas olika lång kalkyltid. När beräkningen gäller en byggnad antas kalkylperioden 50 år för 

klimatskärmen (Anderlind & Stadler, 2006).  

En LCC brukar definieras som: 

𝐿𝐶𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐿𝐶𝐶𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐶𝐶𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + 𝐿𝐶𝐶Ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡 − 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (1) 

Grundinvesteringen omfattar alla kostnader som uppkommer i investeringsskedet exempelvis 

materialköp, installationskostnader eller liknande kostnader som är förknippade med en åtgärds 

genomförande. LCC-energi innefattar hela den energikostnad som en åtgärd medför. Energikostnaden 

beräknas genom nuvärdesberäkning. All köpt energi och media under brukstiden inkluderas. LCC-

underhåll är alla underhållskostnader som medföljer en åtgärd under brukstiden. Även denna kostnad 

är nuvärdesberäknad. Restvärdet är det värde som installationer bedöms ha efter den studerade 

kalkyltiden. Detta värde avräknas på den totala livscykelkostnaden. (Bångens, 2010) Restvärdet är dock 

inget som kommer att tas med i detta arbete då det är svårt att uppskatta hur byggnadens värde står 

sig efter kalkyltiden. 

Posterna för indata som inkluderas i ekvation 1 ska enligt beskrivningen vara nuvärdesberäknade. Det 

innebär att nuvärdet för kostnaderna bör beräknas för att kunna jämföra framtidens pengavärde mot 

dagens. Denna omberäkning kallas för att de diskonteras (Carlson, 2014). Problemet i det hela är att 

in- och utbetalningar inte sker vid samma tidpunkt. För att då kunna göra en rättvis jämförelse måste 

således den missade möjligheten till avkastning tas i beaktning vid en investering samt pengavärdets 

allmänna försämring över tid till följd av inflationen och det är detta som görs med hjälp av 

diskonteringen (Carlson, 2014). 

Det är viktigt för alla metoder där kalkylränta är inblandat att valet för användningen av realt eller 

nominellt värde görs. De ekonomiska beräkningarna bör göras med reala termer, det vill säga att alla 

ingående ekonomiska data gäller utöver inflationen (Anderlind & Stadler, 2006). Även kostnaderna bör 
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således vara reala och de är generellt det som bör användas i LCC-kalkyler för att säkerställa 

noggrannheten oavsett vilken tidpunkt kostnaderna uppstår (SS-ISO 15686, 2008). Det är sedermera 

viktigt att vara konsekvent i att använda enbart reala termer (SS-ISO 15686, 2008). Realränta som 

använts i kalkylen fås när inflationen räknas bort från den nominella räntan. Realräntan är alltså en 

värdesäkrad ränta (Nationalencyklopedin, u.d. b). Nominell ränta är den ränta som exempelvis banken 

erbjuder och som står tryckt på ett papper, t.ex. obligationer (Nationalencyklopedin, u.d. a).  

Vilken ränta som används i beräkningen bör tas fram inom organisationen men riktvärdet (oktober 

2006) kan vara cirka 4 % real ränta för kommuner och landsting (Bångens, 2010). Exempel; om räntan 

är 5 % och inflationen är 1 % så är den reala räntan 4 %. Historiskt sett har den reella 

diskonteringsräntan återspeglat sektorns generella produktivitetsgrad. Generellt har produktiviteten 

legat mellan 0–2 % över tid. Den typen av låga räntor är dock inte universella och räntor mellan 0–4 % 

används ofta i beräkningarna. En högre ränta motarbetar långsiktiga investeringar medan en lägre 

ränta gynnar dem. (SS-ISO 15686, 2008) 

De ekvationerna som använts för beräkningarna har hämtats ur litteraturen Räkna för livet – Handbok 

för livscykelkostnad (Bångens, 2010). Grundekvationen ser ut enligt ekvation 2 med medföljande 

beskrivning av de ingående kostnaderna; 

𝐿𝐶𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐿𝐶𝐶𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐶𝐶𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙   (2) 

Grundinvestering =  Omfattas av alla kostnader vid investeringstillfället, inklusive 

installations- och materialkostnader. 

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖  =  Total energikostnad som åtgärden åstadkommer under brukstiden. 

Nuvärdesmetoden nyttjas vid beräkning av energikostnaden. 

𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙  =  Totala underhållskostnader under brukstiden. Nuvärdesmetoden nyttjas 

även här. 

För att nuvärdesberäkna LCC-termerna används något som kallas nusummefaktorn som beskrivs i 

ekvation 3. Där rk är kalkylräntan i procent och n är produktens ekonomiska livslängd i år (Ax, et al., 

2009). Nusummefaktorn multipliceras sedan med den årliga energikostnaden samt den årliga 

underhållskostnaden för att ge produkten för LCCenergi och LCCunderhåll, ekvation 4 och 5.  

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
[1−(1+0,01𝑟𝑘)−𝑛]

(0,01𝑟𝑘)
    (3) 

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ×  å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑   (4) 

𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = 𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ×  å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  (5) 

Det finns en rad osäkerheter att hantera i sin livscykelkostnadsanalys då den bygger på en rad 

antaganden om framtida beteenden. En iterativ riskanalys används gradvis för att minska osäkerheten 

men en kvarvarande risk återstår alltid. Därför bör en LCC-kalkyl innefatta en analys med hänsyn på 

osäkerheter och risker. Osäkerheter som bör ingå i analysen är osäkerheter angående vilka kostnader 

som ska inkluderas i beräkningarna och inte, osäkerheter till följd av uppskattningar så som antagna 

räntesatser och kalkyllängder. Då energikostnaden representerar en stor del av LLC-kalkylen blir 

energipriset även en stor riskfaktor och dess påverkan på resultatet bör således analyseras. (SS-ISO 
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15686, 2008) Genom att indata som man är osäker på varieras mellan troliga ytterligheter i en 

känslighetsanalys får man en bild av hur resultatet kan variera (Bångens, 2010). Detta gäller även de 

olika räntesatserna och kalkyl-periodens längd som uppskattas i beräkningen. 

Det finns olika sätt att presentera resultatet av en LCC-kalkyl. I Räkna för livet – handbok för 

livscykelkostnad, (Bångens, 2010), beskriver författarna tre sätt att göra detta baserade på vad man 

vill visa. Total LCC, besparingar under livslängd jämfört med investeringen och resultatpåverkan. Det 

alternativet med lägst LCC (total kostnad) bör prioriteras (Bångens, 2010). 

3.7 Programvaror 
Nedan beskrivs några av de programvaror som använts för att genomföra simuleringar som använts 

vid beräkning av indikatorerna.  

3.7.1 ParaSol v6.7 

ParaSol är ett projekteringshjälpmedel för jämförelse av energi- och effektbehov samt 

innetemperaturer för olika glas och solskyddslösningar. Programmet vänder sig främst till studenter, 

forskare, arkitekter och energikonsulter och ges ut av Lunds Universitet. (ParaSol, 2017)  

Programmet är indelat i fyra olika huvudfunktioner vilka är rum, fönster, solskydd samt simulering. 

Dessa funktioner finns till för att så specifika inställningar som möjligt skall kunna göras för 

beräkningarna  (ParaSol, u.d.). 

3.7.2 Velux Daylight Visualizer  

Velux Daylight Visualizer är ett professionellt belysningssimuleringsverktyg som används för att 

simulera och analysera dagsljus i byggnader. Det är framtaget med syfte att främja och underlätta 

användningen av dagsljus i designprocessen av byggd miljö och arkitektonisk design. Programmet kan 

användas som ett verktyg för att dokumentera och mäta dagsljusnivåer, luminans och illuminans i en 

byggnadsmodell. Byggnaden ritas upp i ett annat 3D-program och importeras sedan in i Velux för att 

genomföra de simuleringar som efterfrågas. Velux Daylight Visualizer är ett gratisprogram som finns 

att ladda ned från nätet. (Velux, u.d.)  

3.7.3 Revit Architecture  

Revit Architecture är en programvara för BIM, Building Information Modeling. BIM är en process som 

handlar om att skapa och använda en intelligent 3D-modell för att informera och förmedla 

projektbeslut. Revit är ett program från Autodesk där man kan projektera, visualisera, simulera och 

samarbeta, vilket medför större tydlighet för alla intressenter under hela projektets livscykel. När 

byggnaden har modellerats i programmet kan den användas i projekteringen för att ta fram ritningar 

och renderingar. (Autodesk, u.d.)  

3.7.4 Wikells Sektionsdata 

Wikells sektionsdata är en programvara som ges ut av Wikells Byggberäkningar AB (Wikells, 2017). 

Verktyget finns både som programvara och som inbunden bok. Programmet är till för att genomföra 

byggberäkningar med fokus på kalkyler. Det finns en version för renovering och tillbyggnad, ROT, och 

en för nybyggnad, NYB. Exempel på övrig information som återfinns i programvaran är á-priser, 

materialpriser, spill, drifttider och konstruktionslösningar som går att revidera och förändra. (Wikells, 

2017)  
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4 Studieobjekt 
Här beskrivs studieobjektet. Vad det är för typ av byggnad och information kring tekniska data som 

vidare använts i studiens beräkningsavsnitt. Även en genomgång av kostnader och en redogörelse för 

vilka bygghandlingar som använts beskrivs i avsnittet. 

4.1 Nybygget i Själevad 

Byggnaden som använts som studieobjekt i arbetet går än så länge under namnet Nybygget i Själevad 

men benämns ofta i tal som Nybygget (se Figur 8). Det är ett vård- och omsorgsboende som väntas 

vara inflyttningsbart våren 2018. Beställare och sedermera fastighetsägare är Örnsköldsviks Kommun. 

Uppdraget att projektera boendet inkom till TM Konsult under 2014. Projektet har drivits som ett 

partneringprojekt där det till förfrågningsunderlaget inte projekterats fram fullständiga 

detaljhandlingar då till exempel byggnadens konstruktion arbetats fram tillsammans med de företag 

som vann upphandlingen av entreprenaderna. Energi- och miljö har varit något som prioriterats 

genomgående i projektet framförallt tack vare en drivande beställare. Byggnaden håller en hög 

standard energimässigt och är idag projekterad för att uppnå kraven för passivhus. Den totala 

budgeten för projektet är 177 miljoner kronor. 

 

Figur 9. Planritning över Plan 1. Ej skalenlig. 

Figur 8. Bilderna visar tidiga skisser över exteriören på Nybygget i Själevad. 
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Byggnaden är belägen strax söder om Örnsköldsvik i Västernorrland, vilket placerar byggnaden i 

klimatzon II (Boverket, 2015). Byggnaden är ett suterränghus med tre flyglar om fyra våningar vardera. 

Plan 1 (se Figur 9) innehåller dagverksamhet, daglig verksamhet, hemtjänstens lokaler, allmänna 

utrymmen, samvarorum, lägenhetsförråd, tvättstuga och ett café med tillhörande servering. Plan 2–4 

ser i princip likadana ut i Figur 10 återfinns en planritning över plan 2. Varje plan har tre avdelningar, 

en i varje flygel. Dessa avdelningar innehåller i sin tur tio lägenheter, ett större rum för samvaro och 

mat samt utrymmen för personal. Byggnaden innehåller totalt 90 brukarlägenheter utformade för att 

tillgodose behoven för en brukare. På varje avdelning finns det även rum förberedda för att sätta in en 

dörr mellan två lägenheter i de fall då två brukare vill bo tillsammans. Varje lägenhet innehåller en 

sängplats, fast inredning i hallen och yta för valfria möbler så som sittplatser, förvaring och tv. Även 

ett mindre pentry med tillgång till ett mindre kylskåp. Varje rum har även ett stort badrum med 

förutsättningar för att brukaren ska klara av att sköta sin egen hygien så långt som möjligt. Varje 

utrymme i byggnaden har utformats med stort engagemang från såväl representanter från 

verksamheten som från projektörer. Materialval, färger och möbler har valts för att underlätta 

vardagen för brukare och personal.  

 

Figur 10. Planritning över Plan 2. Ej skalenlig. 

Byggnaden har ett behovsstyrt ventilationssystem där närvaro, temperatur och luftkvalité styr 

luftflödet i rummen. Uppvärmning av byggnaden sker till största del med fjärrvärme men det finns 

även installerat en värmepump som kompletterar varandra för värme- och varmvattenproduktion. 

Värmepumpen gör det även möjligt att ackumulera kyla som sedan kan användas för att kyla tilluften 

till lägenheterna sommartid. Värmepumpen är en typ med 1200 m nedgrävda markslingor som även 

går att växla från markslingor till kyltankar. På taket har det installerats 400 m2 solceller som 

tillsammans bidrar med strax 400 000 kWh/år. Byggnaden har en Atemp på 8181 m2 och de 90 

lägenheterna utgör ca. 25 % av den.  

Byggnaden har idag inte projekterats för att certifierats enligt något certifieringssystem. Örnsköldsviks 

kommun har aldrig certifierat fastigheter enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad och är inte 

medlemmar hos Sweden Green Building Council. Skulle kommunen vilja bli medlem kostar det 25 000 

kr per år för en kommun med färre än 100 000 invånare (Sweden Green Building Council, 2017e), vilket 

Örnsköldsviks kommun är med sina ca. 56 000 (Statistiska Centralbyrån, 2017).  
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4.2 Kostnader 
Det finns en rad olika typer av kostnader som kommer att behandlas i rapporten. För att klargöra vad 

som inräknas i varje kostnads-post görs här ett förtydligande. Dessa kostnader används i 

uppskattningen av merkostnaderna för de 15 bedömningsindikatorerna. Dessa merkostnader är 

slutligen de som används i livscykelkostnadsberäkningarna. 

Konsultkostnader Den kostnad en konsult tar för att utföra ett arbete. Denna kostnad 

varierar vanligtvis för olika discipliner och för olika projekt beroende på 

upphandling.  Kostnaderna som använts i detta arbete har hämtats från 

uppgifter ur projekt Nybygget i Själevad där några av konsultdisciplinerna 

har ramavtal med kommunen och den uppgjorda timpenningen har 

funnits att tillgå. För de konsulter som idag inte funnits med i projektet 

har en timkostnad uppskattats. Timkostnaden för hantverkare har 

hämtats ur programvaran Wikells Sektionsfakta (Wikells, 2017). 

Arkitekt   640 kr/h (Ramavtal) 

Ingenjör A   640 kr/h (Ramavtal) 

Ingenjör K   640 kr/h (Ramavtal) 

Ingenjör VENT/VVS/VS  634 kr/h (Ramavtal) 

Diplomerad fuktsakkunnig 1000 kr/h (Uppskattat) 

Fuktsäkerhetsprojekterare 1000 kr/h (Uppskattat) 

Ljudsakkunnig 1000 kr/h (Uppskattat) 

Miljöbyggnadssamordnare 1000 kr/h (Uppskattat) 

Hantverkare  200 kr/h (Wikells Sektionsdata) 

Materialkostnader  Priset på vad ett byggmaterial kostar. Priserna är hämtade ur 

programmet Wikells Byggberäkningar med versionen, sektionsdata NYB 

som beskrivs mer under avsnitt 3.7.4.  

Tekniska lösningar  Jämförelsen mellan BBR och Miljöbyggnad GULD visar på att olika val av 

tekniska lösningar skulle kunna göras. Denna kostnad är således priset 

för den tekniska lösning som används i just det fallet. 

Utförandetider Tiden det tar att utföra ett moment eller montera en byggvara angivet i 

h/m3 alternativt h/m2. Kostnaden för utförandet är inkluderat i 

omkostnaderna som i sin tur är inkluderade i priserna hämtade ur Wikells 

sektionsdata (Wikells, 2017).  

Om dessa tider saknats i Wikells Sektionsdata har utförandetiderna 

hämtats ur boken Nybyggnadslista 1999 (Nybyggnadslista, 1999). 

Elpris Det pris som Örnsköldsviks kommun betalar för en kW/h. 36 öre/kWh 

betalar Örnsköldsviks kommun för el som kommer från 

Hörneborgsverket genom Övik Energi. 

Energipris Kostnaden för fjärrvärme. Priset på Övik Energis hemsida uppgår till 72,5 

öre/kWh exkl. moms. (Övik Energi, 2017b) 
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4.3 Bygghandlingar 
En avgränsning som gjorts i arbetet (se avsnitt 1.3) är att det material som använts i arbetet är 

projekteringsmaterial i form av bygghandlingar. Bygghandlingar är de dokument som entreprenören 

har att förhålla sig till på byggarbetsplatsen. Dessa handlingar är ofta i form av tekniska beskrivningar, 

ritningar men också dokument så som rumsbeskrivning och andra upprättade handlingar som 

beskriver projektet (Byggipedia, u.d.). Det är i detta arbete främst ritningsmaterialet som har använts. 

Figur 9 och Figur 10 under avsnitt 4.1 är exempel på ritningsmaterial hämtat ur bygghandlingarna. 
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5 Beräkningar 
I avsnittet för beräkningar beskrivs de beräkningar som genomförts i arbetet. Den jämförande studie 
som ämnats genomföras är en jämförelse mellan BBR-standard och standarden man får när en 
byggnad projekterats för att uppnå Miljöbyggnad GULD.  Då studieobjektet i vissa fall ligger på BBR-
nivå och vid andra fall på en högre nivå har beräkningar gjorts för att tydliggöra detta. Nedan redovisas 
vilka beräkningar och simuleringar som har genomförts i arbetet och det uppdelat på de femton 
indikatorer som Miljöbyggnad ställer krav på i sitt certifieringssystem.  

5.1 Miljöbyggnads bedömningsindikatorer 

5.1.1 Energianvändning 

VVS-konsulten i projektet har redan i ett tidigt skede räknat på energianvändningen för att se så att 

kraven uppfylls. Beräkningar som har gjorts i detta arbete grundar sig i information hämtad från 

ansvarig VVS-konsult och dennes handlingar i projektet, se Bilaga 9. 

Nybygget: 
Nybygget värms upp med både fjärrvärme och värmepump samtidigt som man även har installerat 

400 m2 solceller på taket. I Bilaga 9 återfinns fördelningen för den beräknade energianvändningen. 

Energianvändningen är all energi som går åt till eftervärme av ventilation, transmission, infiltration, 

köldbryggor, varmvattenförluster, fläktar, pumpar, hissar och värmepump. Idag totalt 55,1 kWh/m2 

per år. På byggnadens tak har 400 m2 solceller installerats vilka genererar energi i form av elström till 

byggnaden. Solcellerna bidrar med 6,1 kWh/m2 per år vilket gör att byggnadens totala specifika 

energianvändning landar på 49 kWh/m2 per år. BBR 22 ställer krav på att lokalbyggnader ska klara sig 

under 90 kWh/m2 per år (se avsnitt 3.4.1). Byggnaden klarar alltså BBR:s krav med god marginal då 49 

kWh/m2 per år är 54,5 % av kravet. För att jämföra detta med betygskriterierna i Miljöbyggnad uppnås 

betyget GULD då kravet där är att den specifika energianvändningen ska vara ≤ 65 % av BBR:s krav (se 

avsnitt 3.4.1). 

Utöver BBR: 
Det som gjort att byggnaden når långt under BBR:s krav är en kombination av flera åtgärder vilka 

tillsammans bidrar till att byggnaden uppnår indikatorbetyg GULD. Det går inte utan att göra specifika 

beräkningar att säga exakt vilka fler poster som skulle kunna plockas bort eller förändras. I 

merkostnadsberäkningen är det kostnaden för skillnaden i använd energi som beräknats. 

Skillnaden i antal kWh/m2 per år mellan det krav BBR ställer och kravet i Miljöbyggnad ligger idag på 

41 kWh/m2 per år. Med en Atemp på 8181 m2, som är den ytan i byggnaden som ska uppvärmas, blir det 

totalt 335 421 kWh per år för Nybygget. Det är alltså den mängden mer energi som skulle förbrukas 

om BBR:s krav på specifik energianvändning för byggnaden hade följts. Idag består 74 % av den 

specifika energianvändningen av poster som härstammar från fjärrvärme. Resterande 26 % består av 

elström så som ex. hissar och annat. Det motsvarar 248 212 kWh fjärrvärme och 87 209 kWh elström 

per år. Kostnaden för 335 421 kWh blir då, ((248 212 × 0,725) + (87 209 × 0,36)) = 211 349 𝑘𝑟. 

Genom den specifika energianvändningen byggnaden har idag sparas alltså den summan i antal 

inköpta kWh per år. 

Betyg för indikatorn Energianvändning: 
GULD 

  



39 
 

Betygsnivå tillräcklig för totalt byggnadsbetyg GULD: 
För att Nybygget ska tilldelas byggnadsbetyget GULD kan indikator 1 tilldelas antingen SILVER eller 

GULD beroende på vilket betyg indikator 2 tilldelas. Minst en av dessa två måste uppnå betyg GULD. 

Påverkan till följd av ändring i annan indikator: 
Indikatorn energianvändning påverkas av ändringar i byggnadens utformning som i sin tur påverkar 

energianvändningen. Ändringar i någon av de andra indikatorerna skulle inte direkt påverka indikatorn.  

5.1.2 Värmeeffektbehov 

Det ställs krav på värmeeffektbehovet både i BBR 22 och i Miljöbyggnad och då i form av specifik 

energianvändning angivet i kWh/m2, Atemp och år. Indata till dessa beräkningar har hämtats ur 

projektets bygghandlingar och enskilda byggmaterials produktdatablad. Beräkningarna har 

genomförts för byggnadens aktuella utformning för se vilket betyg som skulle erhållas idag. För 

jämförelsen mot BBR 22 har beräkningarna sedan justerats på ett sätt så att U-värden och det slutliga 

värmeeffektbehovet endast når upp till det krav som ställs i BBR. Beräkningar för indikatorn återfinns 

i Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 3. 

Nybygget: 
Det som beräknats med de indata som återfunnits i bygghandlingarna är U-värden för varje ingående 

byggnadsdel och slutligen även Um för hela byggnaden. Resultatet av beräkningarna har även jämförts 

med de U-värden VVS-konsulten tagit fram i sina energiberäkningar. U-värdet i sin tur har sedan 

använts för att beräkna värmeeffektbehovet. I beräkningarna för värmeeffektbehovet har 

ventilationssystemet tagits hänsyn till. Beräkningarna återfinns i Bilaga 3 och visar på ett resultat som 

skulle räcka till indikatorbertyg GULD. Resultatet som fås vid handberäkningarna gjorda utifrån 

bygghandlingarna skiljer sig delvis från det resultat som fås när de siffror VVS-konsulten använt sätts 

in. Båda beräkningarna resulterar dock i samma betyg på indikatorn. Handberäkningarna ger 𝑈𝑚 = 0,18 

W/m2K och värmeeffektbehov på 24 W/m2, 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝, se Bilaga 2. Resultatet som fås i det 

beräkningsverktyg som Miljöbyggnad tillhandahåller ger ett värmeeffektbehov på 21 W/m2, 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 

med de indata som tillhandahålls från VVS-konsult, se Bilaga 9.  

Utöver BBR: 
För att kunna göra en jämförelse mellan BBR 22 och Miljöbyggnad har skillnaden på utformning av 

aktuella konstruktionsdelar jämförts då materialmängd och konstruktionslösning förändras 

alternativen emellan.  

För att utröna vilken skillnad det är mellan de två alternativen har de redan gjorda beräkningarna 

ändrats genom att material har plockats bort, korrektionstermer för köldbryggor förändrats samt att 

fönster och dörrar tilldelats sämre U-värden för att försämra Um-värdet. Då det är energin som är 

avgörande för denna indikator har det inte tagits någon hänsyn till att det vid förändringar av 

materialmängder i vissa fall även påverkat krav som ställs på exempelvis bärighet och brand. För att 

någon typ av termisk komfort ska behållas i byggnaden har inte all isolering plockats bort. Det har 

heller inte tagits någon hänsyn till eventuella förändringar av ventilationssystemet.  

Skillnaden i material vid utformning för att endast klara BBR:s krav jämfört med kraven för 

Miljöbyggnad GULD är summan av de material som räknas upp nedan i Tabell 19. Merkostnaden för 

att nå upp till betyget GULD har i Tabell 19 beskrivits och sammanställts. Både materialkostnaden och 

kostnaden för arbetet är inkluderat i tabellen. Utförandekostnaden är beräknat på ett timpris på 200 



40 
 

kr/h för hantverkaren (Wikells, 2017). Den totala summan för materialet uppgår till 1 773 224 kr då är 

jobbet för lösullen inkluderat. Utförandekostnaderna där utförandetiderna är hämtade ur boken 

Nybyggnadslista (Nybyggnadslista, 1999) och återfinns i Tabell 19 uppnår totalt en summa på 

1 339 108 kr. Den totala merkostnaden för material och utförande blir således 3 112 332 kr. 

Tabell 19. Materialkostnader inklusive omkostnader hämtad ur (Wikells, 2017). 

Material Dimension Mängd Materialpris 
Totalt 

pris [kr] 
Utförande-
tider [h/m2] 

Kostnad 
utförande 

[kr] 

Gips  2944 m2 64,15 kr/m2 188 858 0,13 76 544 

Isolering, 
fasadskiva P31 

d = 0,1 m 2944 m2 74,20 kr/m2 218 445 0,06 35 328 

Isolering, 
UNI-skiva 35 

d = 0,145 m 2944 m2 94,40 kr/m2 277 914 0,06 35 328 

Isolering, 
UNI-skiva 33 

d = 0,045 m 2944 m2 42,10 kr/m2 123 914 0,06 35 328 

Regelvirke 45x45 mm 6200 lpm 36,60 kr/m 226 920 0,23 850 200 

Regelvirke 28X95 mm 6200 lpm 38,70 kr/m 239 940 0,23 285 200 

Cellplast d = 0,100 m 2118 m2 132,40 kr/m2 280 423 0,05 21 180 

Lösullsisolering  803 m3 270 kr/m3 216 810 Inkl. i priset  

Summa:    1 773 224  1 339 108 

 

Betyg för indikatorn Värmeeffektbehov: 
GULD 

Betygsnivå tillräcklig för totalt byggnadsbetyg GULD: 
Beroende på utfallet av vilket betyg övriga indikatorer tilldelas kan ett indikatorbetyg SILVER räcka för 

att ett slutbetyg GULD skall erhållas.  

Påverkan till följd av ändring i annan indikator: 
Indikatorn värmeeffektbehov påverkas främst av valet av konstruktionslösningar. Indikatorn 

ventilationsstandard påverkar värmeeffektbehovet då olika ventilationsstandarder påverkar 

beräkningarna för värmeeffektbehovet. Men den största påverkan kommer av energistandard på 

klimatskalet och på dess fönster. Ändringar i värmeeffektbehovet påverkar i sin tur främst 

indikatorerna energianvändning och termiskt klimat sommar och vinter. 
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5.1.3 Solvärmelast 

Beräkning av solvärmelasten har gjorts via de formler som anges i Miljöbyggnads Manualen 2.2 

(Sweden Green Building Council, 2014a). De rum som bedöms är rum med fönster i väderstrecken 

öster, söder och väster. Rum som har fönster som vetter det minsta mot norr bedöms alltså inte. Det 

finns två olika formler beroende på hur många väderstreck fönstren i det aktuella rummet vetter mot. 

Ekvation 6 används då rummet endast har fönster i en riktning och ekvation 7 används då rummet har 

fönster i flera riktningar.  

𝑆𝑉𝐿 = 800 × 𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 ×
𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠

𝐴𝑟𝑢𝑚
     (6) 

𝑆𝑉𝐿 = 560 × 𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 ×
𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠 𝑆 𝑒𝑙 Ö 𝑒𝑙 𝑉

𝐴𝑟𝑢𝑚
+ 560 × 𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 ×

𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠 𝑆 𝑒𝑙 Ö 𝑒𝑙 𝑉

𝐴𝑟𝑢𝑚
  (7) 

Där: 
𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 =  sammanvägt g − värde för fönsterglas och 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 t. ex. köksinredning och garderob [𝑚2] 
 
Vid beräkning av g-syst anses solskyddet vara aktiverat. g-syst värdena som används i beräkningarna 

har tagits fram genom beräkningar i datorprogrammet ParaSol (se avsnitt 3.7.1) där värden tagits fram 

för den aktuella kombinationen av glas + solskydd. För g-värde utan solskydd och för andra indata som 

använts för beräkningar i ParaSol har värden hämtats ur produktdatablad som fönstertillverkaren har 

tillhandahållit.  

Vilka rum som ska bedömas beskrivs i Miljöbyggnads manual för metodik (Sweden Green Building 

Council, 2014b). I enlighet med beskrivningen i Metodik-manualens avsnitt, 4.1.2 Val av rum för 

bedömning, väljs ett eller flera representativa våningsplan ut. För solvärmelast är det vanligtvis det 

översta planet som utsätts för störst påfrestning. Beräkningarna nedan har därför genomförts på det 

översta våningsplanet som i det här fallet är plan 4. Våningsplan 2–4 har till största del likadana 

planlösningar och plan 4 anses därmed vara det hårdast utsatta våningsplanet och får då anses vara 

representativt i frågan. Byggnaden är belägen så att det inte är något i dess omgivning som skymmer 

eller påverkar solstrålningen som faller mot byggnaden. Beräkningarna är gjorda i Excel och återfinns 

i sin helhet i Bilaga 4. 

Nybygget: 
De rum som bedöms är boendelägenheter, utrymme för samvaro i anslutning till korridorerna och 

utrymmet för gemensamt samvaro/matplats som finns att tillgå i varje flygel. Samvaro-mat når upp till 

nivå SILVER medan boendelägenheterna och samvaro i korridor når båda upp till GULD, se Bilaga 4. 

Indikatorn tilldelas det betyg som det sämsta rummet uppnår. Det finns dock möjlighet till 

betygsaggregering vilket beskrivs mer noggrant i avsnitt 3.3. I det här fallet innebär det att eftersom 

64 % av den bedömda rumsarean uppnår ett högre betyg än det sämsta rummet kan indikator-betyget 

höjas ett steg. Det betyder att indikatorbetyget för bygghandlingen uppnår nivå GULD. 

Utöver BBR: 
BBR ställer inte något direkt numeriskt krav på solvärmelast. Allt som görs för att uppnå ett visst betyg 

kan alltså anses vara utöver för denna indikator. Det som gjorts utöver är installationen av persienner. 

I Bilaga 4 summeras antalet föreskrivna persienner och vad det kostar vid inköp. Kostnaderna är 

uppskattade utifrån de prisuppgifter som återfinns i Wikells sektionsdata, (Wikells, 2017) och 
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inkluderar omkostnader. Då summan för kostnaden på persiennerna är uppskattade är den även hårt 

avrundad i beräkningarna. 

Betyg för indikatorn Solvärmelast: 
GULD 

Betygsnivå tillräcklig för totalt byggnadsbetyg GULD: 
Indikatorn når upp till betyg GULD, inga ytterligare åtgärder krävs. 

Påverkan till följd av ändring i annan indikator: 
Solvärmelast är en indikator som hänger samman med indikatorn dagsljus, termiskt klimat sommar 

och termiskt klimat vinter. En förändring i någon av dess indikatorer förändrar ofta resultatet även för 

de andra. I ett skarpt projekt där man väljer att satsa mot ett visst slutbetyg blir det alltså viktigt att 

vid projekteringen ta hänsyn till alla olika indikatorers påverkan av att en parameter förändras.  

När byggnadsbetyget GULD eftersöks krävs det att ingen indikator landar på betyget BRONS. För att 

undvika detta har därför ändringar gjorts. Indikator, 12 Dagsljus är en indikator som har ändrats. För 

att dagsljusnivån i de aktuella rummen skall uppnås har fönstren gjorts större. En viss procentsats för 

fönsterglasarea per golvarea skall uppnås. Läs mer under avsnitt 5.1.12. Genom att räkna bakvägen för 

hur många kvadratmeter glasarea som minimalt krävs har en ny fönsterglasarea antagits. Detta 

påverkar således solvärmelasten då samma fönster med samma g-syst används men med en ökad 

area. Nya beräkningar har därmed genomförts och återfinns i Bilaga 4. Det är resultatet i lägenheterna 

som ändrats och det till följd av ändringarna för dagsljusindikatorn. En större fönsterglasarea resulterar 

i en högre solvärmelast men den är fortfarande tillräckligt låg för att klara betyget GULD vid samma 

förutsättningar för fönster och solskydd.  

5.1.4 Energislag 

Miljöbyggnad delar upp energi i fyra miljökategorier vilket beskrivs i avsnitt 3.4.4. 

Nybygget: 
Den energi som används i byggnaden idag är enligt ansvarig på drift- och serviceavdelningen på 

Örnsköldsviks kommun 100 % förnyelsebar då den kommer från källorna vind, vatten och kraftvärme 

från Hörneborgsverket vilket är stadens kraft- och fjärrvärmeverk. (Övik Energi, 2017a) 

Med de energikällor som används och den el som köps in idag uppnår byggnaden betyg GULD på 

indikatorn. I Bilaga 5 återfinns det beräkningsverktyg som visar på hur fördelningen på de olika 

miljökategorierna ser ut. Hushålls- och verksamhetsel samt fastighetsel är båda av typen miljömärkt el 

och hamnar till 100 % i miljökategori 1. I beräkningsverktyget finns Sveriges alla fjärrvärmenät inlagda 

och där har nätet för Örnsköldsvik valts. Fjärrvärmen som levereras från Hörneborgsverket hamnar i 

miljökategori 2 och 4 enligt beräkningsverktyget vilket baseras på källan till vad fjärrvärmen innehåller. 

Den energi som genereras från Nybyggets solceller placeras till 100 % i miljökategori 1. 

Utöver BBR: 
Då BBR inte ställer något direkt krav i frågan kan allt anses vara extra. Det som främst avgör vilket 

betyg byggnaden får i frågan är vilken typ av energi fastighetsägaren väljer att köpa in. Då 

Örnsköldsviks kommun väljer att köpa in miljövänlig el till byggnaden sker det oberoende dess 

utformning. Det anses därför inte vara något extra att det valet gjorts i projektet. 
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Betyg för indikatorn Energislag: 
GULD 

Betygsnivå tillräcklig för totalt byggnadsbetyg GULD: 
För att byggnaden ska uppnå slutbetyg GULD krävs det att indikatorn når upp till betyget GULD. 

Påverkan till följd av ändring i annan indikator: 
Indikatorn energislag är inte direkt beroende av förändringar i någon annan indikator. Det som är 

avgörande för vilket betyg som tilldelas är vilken typ av energi som köps in till byggnaden. Det är alltså 

inte helt avgörande vilken mängd energi som används så länge den som används är grön. Mängden 

kWh/m2 energi spelar en viss roll då mängden fördelas ut på de olika miljökategorierna och andelarna 

blir olika beroende på hur stor del av en viss typ av energi som fördelats ut i kategorin. 

5.1.5 Ljudmiljö 

I projektet har en ljudsakkunnig konsult varit involverad för att tillsammans med övriga projektörer ta 

fram tekniska lösningar som uppfyller ljudkraven som eftersträvas. 

Nybygget: 
Nybygget är idag generellt projekterat enligt ljudklass B.  

Utöver BBR: 
Då byggnaden idag uppnår ljudklass B för flera av de parametrar som bedöms i Miljöbyggnad har 

åtgärder utöver BBR gjorts eftersom BBR 22 ställer krav på att ljudklass C ska uppfyllas. För att beräkna 

vilka merkostnader som tillkommit då det projekterats för en ljudklass högre än BBR:s krav har en 

analys av byggnadsdelarna gjorts. För att en byggnad ska klassas enligt ett visst betyg krävs verifiering 

i den färdiga byggnaden då utförandet av konstruktionerna påverkar resultatet. En förenklad 

jämförelse där endast konstruktionslösningarna jämförts har genomförts för att skapa en bild av hur 

mycket mer material som krävs. 

Gyprocs Handbok, (Gyproc, 2010), har använts vid projektering av innerväggar i byggnaden. Den 

innervägg som används idag, se Figur 11, har ett R´w = 56–60 dB, vilket uppnår kraven för ljudklass B. 

Enligt väggnycklarna som Gyproc tillhandahåller i handboken räcker det att vid en lägenhetsskiljande 

vägg på ett äldreboende har en konstruktion som klarar R´w ≥ 53 dB. Den vägglösning som Gyproc 

föreslår GS20 120/95 (450) 2–2 M30. Det betyder att 110 mm mineralull och hälften av antalet reglar 

kan plockas bort då det istället för dubbla rader placeras varannan. Priset för en kvadratmeter vägg av 

GS23 och GS20 hat tagits fram med hjälp av kalkylprogrammet Wikells, (Wikells, 2017).  

Väggtypen GS23 kostar 1261,92 kr/m2, inkl. omkostnader. 

Väggtypen GS20 kostar 912,40 kr/m2, inkl. omkostnader. 

Skillnaden väggtyperna emellan är således 349,52 kr/m2 och byggnaden har idag 3292 m2 av väggtyp 

V1. Detta bidrar till en merkostnad på 3292 m2  ×  349,52 kr/m2 = 1 150 620 kr  
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Figur 11. Lägenhetsskiljande vägg, utklipp från bygghandling A-43.4–001. 

Mellanbjälklagen är av platsgjuten betong och har en tjocklek på 240 mm. Valven påverkar tillsammans 

med väggarna byggnadens luftljudsisolering. Bjälklaget och ytskiktet på golvet påverkar även 

stegljudsisoleringen. Bedömningen att denna konstruktion med 240 mm betong plus ytskikt är en 

konstruktion som inte skulle gjorts nättare om endast BBR:s krav skulle uppnås. Då främst av 

konstruktions- och brandmässiga skäl. Det som gjorts för att uppnå en högre ljudklassning är att i de 

rum där golvbeläggningen är linoleum har en underlagsmatta, Underlay Acoustic, lagts för att reducera 

stegljud och ljud från möbler. Produkten dämpar 18 dB i den färdiga konstruktionen (Forbo, 2017). 

Priset på Forbos Underlay Acoustic är 200 kr/m2 jämfört med en matta utan den underlagsmattan som 

ligger på 140 kr/m2. Underlagsmattan är en färdig baksida på linoleummattan och ger således ingen 

längre läggtid än om en billigare matta valts. Underlagsmattan är lagd i alla rum med linoleum, 

sammanlagt i byggnaden rör det sig om ca. 2750 m2. Merkostnaden för den akustiska mattan är således 

60 kr/m2 vilket ger en total merkostnad på 165 000 kr. 

Ljud utifrån stängs främst ute av klimatskalet tillsammans med fönstren. I bygghandlingen är det 

angivet ett krav som säger att alla fönster ska uppfylla ljudreduktionen Rw + Ctr ≥ 41 dB om inget annat 

anges. Det ställs endast andra krav på de fönster som sitter i samvarorummen på respektive avdelning. 

Kravet där är sänkt till Rw + Ctr ≥ 34 dB. De 4-glasfönster som idag är valda i projektet har inte valts i 

första hand för att ge god ljudmiljö. Det är självklart en aspekt men i fallet med fönstren är det främst 

energifrågan som varit drivande. 

Ansvarig ljudsakkunnig uppskattar att hen idag lagt uppskattningsvis 60 timmar på projektering i 

projektet. Då har arbetet mer utförs vid förfrågan och då det uppstått olika funderingar. Konsulten har 

alltså inte deltagit på alla projekteringsmöten och mindre akustiska frågor har lagts ut för konstruktör 

och A-projektör att lösa. Erfarenheter från andra projekt där den ljudsakkunnige konsulten suttit med 

på alla projekteringsmöten och varit delaktig genom hela projekteringsprocessen har uppskattats till 

150 timmar. Uppskattningsvis om detta projekt skulle projekterats för att miljöcertifieras enligt 

Miljöbyggnad GULD hade projekteringstiden för den ljudsakkunnige-konsulten landat kring den 

summan kring 150 timmar. 
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Betyg för indikatorn Ljudmiljö: 
GULD 

Betygsnivå tillräcklig för totalt byggnadsbetyg GULD: 
För att uppnå byggnadsbetyg GULD kan det räcka med indikatorbetyg SILVER. Vad som avgör vilket 

betyg som krävs är kombinationen med de andra indikatorbetygen. 

Påverkan till följd av ändring i annan indikator: 
Indikatorn ljudmiljö påverkas om andra indikatorer förändras. Exempel på sådana förändringar skulle 

kunna vara om konstruktionslösningar förändras eller om andra installationer eller fönster väljs.  

5.1.6 Radon 

Enligt ett geotekniskt utlåtande från markprojektören utgörs marken där byggnaden är belägen av 

sand och silt till stort djup, vilket klassar marken som normalradonmark enligt tabell 3.1 i Radonboken 

(Clavensjö & Åkerblom, 2007). Utifrån det rekommenderas att grundläggningen genomförs 

radonskyddad. Det har inte gjorts några specifika radonmätningar utan de rekommendationer som 

gjorts är utifrån den typ av mark som finns på fastigheten.  

Åtgärderna som gjorts är att det under grunden lagts radonslangar som vid behov kan kopplas till en 

fläkt som dränerar bort radon ur markluften. Plattan i sig är projekterad för att vara tät och där det 

trots detta uppstår sprickor eller genomföringar skall dessa injekteras.  

Genom att projektera en grund som utförs radonsäker kan BBR:s krav anses vara uppfyllda. Eftersom 

BBR 22 och Miljöbyggnad BRONS har krav som sammanfaller kan minst det betyget anses vara uppnått. 

För att med säkerhet kunna avgöra vilket betyg byggnaden skulle tilldelas vid en certifiering behöver 

en verifierande mätning genomföras. Då byggnaden ännu inte tagits i bruk finns ingen möjlighet att 

genomföra denna mätning. Då dagens utförande följer branschstandard görs bedömningen att ingen 

merkostnad tillkommer. Detta då det inte går att göra en bedömning för vilket betyg indikatorn 

slutligen får utan mätningar.  

5.1.7 Ventilationsstandard 

Nybygget: 
Utifrån vilken verksamhet som kommer att bruka byggnaden har en speciell ventilationslösning valts. 

Byggnaden har idag tre ventilationsaggregat för att hantera ventilationen i byggnaden. Huvudsystemet 

i byggnaden utgörs av ett VAV-system vilket står för Variable Air Volume-system.  

Det innebär att systemet är ett variabelflödessystem där ventilationsflödet varierar under drifttiden. 

Den regleras utifrån givare som mäter rumstemperatur, koldioxidhalt och personnärvaro vilket gör att 

tomma rum kommer att ventileras minimalt. Det är ett vanligt system i många sammanhang men inte 

helt vanligt i ett vård- och omsorgsboende. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

Valet av system och hur byggnaden är projekterad idag bidrar till att byggnaden idag skulle uppnå 

indikatorbetyget GULD för ventilationsstandard.  

Utöver BBR: 
BBR 22 ställer olika krav på ventilationen om det rör sig om bostäder eller lokalbyggnader. I 

Miljöbyggnad bedöms de rum som ses som bostäder, alltså de boendes lägenheter, som bostäder vid 

bedömning. Övriga utrymmen klassas som lokaler. Det är alltså inte ett krav att ett VAV-system 

installeras i bostäderna. Detta krävs dock i lokalbyggnader.  
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Enligt VVS-projektören hade hen, om den endast följt minimikravet BBR 22 ställer, valt att installera 

ett FTX-system i alla lägen då energin inte är det enda man tittar på utan även termisk komfort.  

För att göra en merkostnadsanalys för hur mycket mer som gjorts utöver BBR har en diskussion förts 

med ansvarig konsult. Det som främst sticker ut i utformningen av ventilationssystemet är 

boendelägenheterna (90 st.). Där hade man i ett normalfall haft ett konstant luftflöde samtidigt som 

övriga rum ändå hade utformats med ett VAV-system då det gör att aggregatstorlekarna minskar. Att 

det valdes VAV i lägenheterna är främst av komfortskäl för att kunna vädra ut oangenäma odörer samt 

för att kunna kyla rummet vid behov då ventilationen styrs av temperatur och på närvaro i 

WC/badrum. Något som även tagits i beaktning i systemvalet är att om ett konstant flöde valts för 

lägenheterna hade kanaldimensionerna på stammarna ut till flyglarna ökat en storlek. Vilket i sin tur 

troligen lett till att mer utrymme ovan undertak behövs och att hela byggnaden i sin tur behövt höjas 

ca. 30 cm. Detta är dock inget som tagits hänsyn till i denna studie.  

Projektören uppskattar merkostnaden för VAV-systemet till ca. 20 000 kr/rum. Konsulten uppskattar 

även att det främst är styrhandlingarna som kräver merjobb vid projekteringen av ett VAV-system. 

Merkostnaden för det uppskattas till 1400 kr/rum. Då det endast anses vara boendelägenheterna som 

är extra antas merprojekteringstiden endast tillkomma för boendelägenheterna och inte för alla rum i 

hela byggnaden. Den totala merkostnaden landar på (20 000 × 90) + (1400 × 90) = 1 926 000 𝑘𝑟. 

Betyg för indikatorn Ventilationsstandard: 
GULD 

Betygsnivå tillräcklig för totalt byggnadsbetyg GULD: 
För att byggnaden ska tilldelas totalt byggnadsbetyg GULD kan indikatorn för ventilationsstandard 

landa på SILVER eller GULD beroende på vilka betyg de övriga indikatorerna får.  

Påverkan till följd av ändring i annan indikator: 
Ventilationsstandarden påverkas inte av ändringar i någon annan indikator. Om det däremot görs 

ändringar i val av ventilationssystem påverkas andra indikatorer. Indikatorn värmeeffektbehov kan 

påverkas om det sker förändringar av ventilationen då luftflöden och verkningsgrader från 

ventilationsaggregaten tas med i beräkningen. De är flera av indikatorerna som för betyget GULD ska 

bli godkända genom enkätundersökning som besvaras av de som brukar byggnaden. 

Ventilationsstandarden i byggnaden är en av dessa indikatorer. Andra indikatorers enkäter handlar om 

byggnadskomfort i olika aspekter och hur värme och annat upplevs i byggnaden. 

Ventilationsstandarden är inte direkt avgörande i frågan men en god ventilation påverkar 

allmänkomforten i en byggnad och om inte annat märks det direkt om ventilationen är dålig.  

5.1.8 Kvävedioxid 

Örnsköldsviks kommun mäter luftkvalitén i stadskärnan enligt gällande regler för mätning av 

luftkvalitén i stadsmiljö, (Örnsköldsviks Kommun, 2017). En mätning utanför stadskärnan har inte 

genomförts vid den aktuella plats där byggnaden har uppförts.  

Enligt trafikverkets trafikflödesinformation kan avståndet till den högst trafikerade väg mätas. Den 

högst trafikerade väg som ligger närmast är E4:an som trafikeras av 11 920 fordon/dygn. Byggnaden 

ligger som närmast ca. 430 m från vägen vilket således räcker för att uppnå betyg GULD, se Bilaga 6. 

Då detta betyg erhålls utan särskilda åtgärder kan denna indikator anses sakna merkostnad.  
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Betyg för indikatorn Kvävedioxid: 
GULD 

5.1.9 Fuktsäkerhet 

Indikator nio behandlar fuktsäkerheten och bedömer byggnaden i sin helhet. Det har inte genomförts 

några direkta beräkningar för indikatorn utan det som gjorts är en bedömning där ansvarig konsult har 

kontaktats och utifrån en dialog har slutsatser kring byggnadens betyg kunnat genomföras med grund 

i vad som genomförts i projektet och inte. På samma sätt har även tiden för merprojekteringen tagits 

fram, genom konsultation hos ansvarig konsult.  

Nybygget: 
Fuktkritiska konstruktioner har identifierats och dokumenterats tillsammans med kontrollplaner. 

Utförandet dokumenteras på plats på byggarbetsplatsen. Det som gjorts i projekteringen idag är 

tillräckligt för att tilldelas betyget BRONS. 

Utöver BBR: 
Det har idag inte gjorts något utöver BBR:s krav. 

Betyg för indikatorn Fuktsäkerhet: 
BRONS 

GULD-nivå på indikatorn: 
För att uppnå betyget GULD krävs ytterligare åtgärder utöver de som genomförts idag. I denna rapport 

har verifieringskostnader avgränsats vilket gör att kostnaden för att genomföra enkätundersökningen 

borträknas. Merkostnaden för indikatorn blir således främst kostnaden för mertiden som tillkommer 

då fler personer involveras i projektet. I de fall där en redan involverad kan fungera som någon av 

tidigare nämnda sakkunniga personer blir det en merkostnad i tid för den person som då får fler 

arbetsuppgifter.  

Mertiden för att involvera en diplomerad fuktsakkunnig och en fuktsäkerhetsansvarig har uppskattats. 

Vid samråd med branschkunniga konsulter anses det vara stor skillnad från projekt till projekt hur 

mycket tid alla aktuella experter lägger. Det är således bara en uppskattning grundad för hur mycket 

tid som tillkommer. Merkostnaden för den diplomerade fuktsakkunniga och en fuktsäkerhetsansvarig 

uppskattas till sammanlagt 130 timmar. Merkostnaden blir då, 130 ℎ × 1000 𝑘𝑟 = 130 000 𝑘𝑟. 

Merarbetet konstruktören får med att följa ett system för fuktsäkerhetsprojektering uppskattas till 20 

timmar. Merkostnaden uppgår då till, 20 ℎ × 640 𝑘𝑟 = 12 800 𝑘𝑟. 

Betygsnivå tillräcklig för totalt byggnadsbetyg GULD: 
För att byggnaden ska erhållas byggnadsbetyg GULD räcker det, vid rätt kombination tillsammans med 

övriga indikatorer, med betyg SILVER. Det krävs en hel del merprojektering för att nå upp till 

indikatorbetyget GULD och är därmed en av de indikatorerna med högst merkostnad. Det kan då anses 

ekonomiskt att endast uppnå betyg SILVER då kraven på diplomerad fuktsakkunnig och 

fuktsäkerhetsansvarig ej finns med. Även en enkätundersökning faller bort. 

Påverkan till följd av ändring i annan indikator: 
Förändringar för indikatorn fuktsäkerhet påverkar inte direkt någon annan indikator.  
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5.1.10 Termiskt klimat vinter 

Nybygget: 
Det har idag inte genomförts några simuleringar i frågan då en miljöcertifiering inte varit något man 

satsat mot. Det finns alltså inte några simuleringar att ta del av vilket resulterat i att endast en 

bedömning för indikatorn har gjorts. Det som påverkar resultatet är byggnadens utformning vilket visat 

sig hålla en hög energiprestanda när beräkningar gjorts för andra indikatorer. Annat som påverkar 

simuleringen är personernas klädsel, aktivitetsgrad och lufthastigheten i rummet. Det finns 

rekommenderade värden att använda i miljöbyggnadsmanualen.  

Utöver BBR: 
BBR ställer inte något krav på PPD-simuleringar. Det som påverkar resultatet för indikatorn och som är 

en åtgärd utanför BBR-standard kan anses vara utöver för indikatorn. Dock skulle dessa åtgärder göras 

oavsett då de åtgärderna är gjorda av anledningar som härstammar från andra indikatorer där 

energianvändningen varit avgörande faktorn. 

Betyg för indikatorn Termiskt klimat vinter: 
OKÄNT 

GULD-nivå på indikatorn: 
För att ta reda på vad som saknas och var byggnaden ligger idag skulle en genomförd simulering krävas. 

Detta är något som VVS-konsulten eller i vissa fall energisamordnaren i projektet skulle ansvara över. 

I samråd med VVS-konsulter har en uppskattning gjorts att cirka 40 timmars arbete krävs.  

Betygsnivå tillräcklig för totalt byggnadsbetyg GULD: 
Vilket betyg som räcker för att klara byggnadsbetyg GULD beror på resultatet för övriga indikatorer. 

Dock krävs minst betyg SILVER. 

Påverkan till följd av ändring i annan indikator: 
Indikatorn termiskt klimat vinter påverkas av förändringar i andra indikatorer. Det är främst ändringar 

till indikatorerna solvärmelast, dagsljusfaktor och ventilationsstandard som påverkar det termiska 

klimatet.  

5.1.11 Termiskt klimat sommar 

Nybygget: 
Likt för indikatorn termiskt klimat vinter har det inte gjorts några simuleringar för PPD-index. Det som 

påverkar resultatet i simuleringen är detsamma som för vintersimuleringen förutom att den görs vid 

med hänsyn till tillförd kyla under de varmaste månaderna. 

Utöver BBR: 
Det är för denna indikator likt som för termiskt klimat vinter att det som kan anses vara utöver BBR 

har gjorts av andra anledningar i projektet. BBR kräver inte någon simulering för PPD och de indata 

som påverkar resultatet kommer sig av utformning vald till följd av andra indikatorer så som 

energianvändning etc. 

Betyg för indikatorn Termiskt klimat sommar: 
OKÄNT 
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GULD-nivå på indikatorn: 
För att ta reda på vad som saknas och var byggnaden ligger idag skulle en genomförd simulering krävas. 

Detta är något som VVS-konsulten eller i vissa fall energisamordnaren i projektet skulle ansvara över. 

I samråd med VVS-konsulter har en uppskattning gjorts att cirka 40 timmars arbete krävs. 

Betygsnivå tillräcklig för totalt byggnadsbetyg GULD: 
Vilket betyg som räcker för att klara byggnadsbetyg GULD beror på resultatet för övriga indikatorer. 

Dock krävs minst betyg SILVER. 

Påverkan till följd av ändring i annan indikator: 
Indikatorn termiskt klimat sommar påverkas av förändringar i andra indikatorer. Det är främst 

ändringar till indikatorerna solvärmelast, dagsljusfaktor och ventilationsstandard som påverkar det 

termiska klimatet. 

5.1.12 Dagsljus 

Hur urvalet av aktuella rum och representativa våningsplan väljs beskrivs under avsnitt 3.3. När det 

gäller dagsljus är det oftast en våning långt ner i byggnaden som utsätts för minst mängd dagsljus. Den 

aktuella byggnaden har fyra våningar varav plan 2–4 har i princip identiska planlösningar innehållande 

boendelägenheter, samvarorum och en del personalutrymmen. Plan 1 innehåller däremot 

dagverksamhet, personalutrymmen, samvarorum, aktivitetsrum och andra utrymmen så som 

tvättstugor etc. Det ställs inte samma krav på rum som räknas som verksamhet och arbetsplats som 

på rum som kan anses räknas till bostäder. Dagsljusberäkningar har således genomförts på plan 1 och 

på plan 2 då dessa två kan anses vara representativa. Plan 1 då planlösningen skiljer sig avsevärt från 

övriga våningsplan och plan 2 då det antas vara det sämsta planet av de likadana planen 2–4.  

Till en början genomfördes beräkningar för att se vilken procent fönsterglasandel per rumsarea varje 

aktuellt rum har på de två representativa våningsplanen. Då byggnaden är utformad till att vara ett 

passivhus är det generellt små fönster i byggnaden. De fönster som är föreskrivna i bygghandlingen är 

de fönster som använts vid beräkningen. Då det är fönsterglasandel som används har karmen och 

bågen räknats bort när arean för fönstret har beräknats. Enligt produktblad på leverantörens hemsida 

har det kunnat avläsas att, beroende på fönsterstorlek och om fönstret är öppningsbart eller inte, har 

en karm på cirka 100 mm. Det är alltså vad som räknats bort på varje fönster i areaberäkningen.  

Beräkningarna för fönsterglasarea per golvarea, AF har genomförts för alla rum. Det krav som BBR 

ställer för bostäder är att fönsterglaset ska vara ≥10 % av golvarean. I boendelägenheterna har arean 

för hallen borträknats från rummets area då det är ett rum som i en stor lägenhet inte skulle räknas 

med som ett rum som kräver dagsljus enligt definitionen i BBR (Boverket, 2015). 

Det har även gjorts dagsljussimuleringar i datorprogrammet Velux Daylight Visualizer. Det programmet 

beskrivs i avsnitt 3.7.2. I programmet importeras en 3D-modell och som sedan bearbetas genom att 

materialen ställs in till de material som är aktuella. För att generera ett så bra slutresultat som möjligt 

är det viktigt att rätt indata matas in i programmet. I programvaran ParaSol (se 3.7.1) har 

studieobjektets fönster analyserats för att beräkna dess g-värde. g-värdet är ett mått på hur mycket 

solvärme (infraröd strålning) som släpps in genom ett material vilket anges i en andel solvärme. Ett 

lågt g-värde anger att materialet släpper igenom en låg andel solvärme. (Hammerglass, u.d.) Ett 

fönsters gsyst-värde är ett sammanräknat värde vilket inkluderar g-värdet för glas och yttre, inre eller 

mellanliggande solskydd. Även utstickande takfötter, balkonger och loftgångar kan påverka 𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡-



50 
 

värdet (Sweden Green Building Council, 2014a). Detta värde är det som beräknats i ParaSol för 

projektets aktuella fönster inklusive dess solskydd i form av persienner för att sedan användas som 

indata i Velux Daylight Vizaulizer då byggnadens dagsljusfaktor simulerats. 

Miljöbyggnad ställer krav på dagsljusfaktor i en specifik punkt, 0,8 m över golv halva rumsdjupet in en 

meter in från mörkaste sidovägg (Sweden Green Building Council, 2014a). För att kunna avgöra vilken 

dagsljusfaktor som är aktuell i denna punkt för varje rum på de representativa våningsplanen har 

simuleringar genomförts. De simuleringar som genomförts är för plan 1 och plan 2. Först en simulering 

som visar på hur dagsljusinsläppet ser ut i byggnaden så som den är projekterad idag och sedan en 

simulering där fönsterglasarean har ökats för att nå AF ≥15 %.  

Det finns även en passus som säger att beräkning av AF inte får användas om fönstrens 

ljustransmission, LT >0,7, (Sweden Green Building Council, 2014a). I detta bygge är de föreskrivna 

fönstren av en typ med fyra glas där de fasta fönstren har LT = 74 % och de öppningsbara fönstren har 

ett LT = 62 %. De enda fönster som är fasta i byggnaden är några få fönster som sitter i 

omklädningsrummen på plan 1 och i samvarorummen där det är en balkong utanför på plan 2–4. De 

övriga fönstren har alltså ett LT <0,7 och är okej att inkluderas i beräkningar med AF-metoden. Denna 

metod är dock endast aktuell för de lägre betygen och för bostäder vilket lett till att det även har 

genomförts simuleringar. I de simuleringar som gjorts har ett LT-värde på 0,62 används vilket betyder 

att fönstren har en ljusgenomsläpplighet på 62 %. 

Nybygget: 
Det krav som BBR ställer på AF är något man har tagit hänsyn till i projekteringen och de rum som har 

minst andel AF ligger på precis 10 %. Det är boendelägenheterna som har lägsta AF-värden medan 

samvarorum med större glasytor har ett AF på upp mot 20 %. Beräkningsresultatet och vilka areor som 

använts i beräkningarna återfinns i Bilaga 7. Som nämnts tidigare räcker inte alltid AF-beräkningar för 

att klara kraven för certifiering för indikatorn dagsljus. Simuleringar har därför genomförts för plan 1, 

se Figur 12 och plan 2, se Figur 13, där fönstrets storlek överensstämmer med bygghandlingarna och 

dess LT-värde är angivet till 0,62. Dagsljusfaktorn är angiven i procent och kan avläsas med skalan till 

vänster i bild. 
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Figur 12. Plan 1, dagsljusfaktor i ursprungsutformningen. Skala 1–2 %. 

 

Figur 13. Plan 2, dagsljusfaktor i ursprungsutformningen. Skala 1–2 %. 

Som går att utläsa av figurerna ovan är dagsljusfaktorn lite för låg i flera av utrymmena för att klara de 

krav som Miljöbyggnad ställer vid en certifiering. Som går att utläsa av beräkningar i Bilaga 7 har i 

princip alla rum uppfyllt kravet på AF 10 % som BBR ställer. De rum som hamnar under 10 % är rum 

där man kan argumentera för att kravet ej behöver uppfyllas av olika anledningar. Kravet säger att det 

bör vara uppfyllt i de rum där människor vistas mer än tillfälligt (Boverket, 2015).  
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Utöver BBR: 
Det har inte gjorts något utöver BBR-nivå för indikatorn. De rum som har ett AF som är högre än det 

som BBR kräver har fått sin fönsterstorlek av andra skäl än fönsterglasareans storlek. Det har i rum 

som samvarorum valts fönster efter estetik och utblickmöjlighet framför att uppnå ett visst AF.  

Betyg för indikatorn Dagsljus: 
BRONS 

GULD-nivå på indikatorn: 
För att klara betyget GULD på indikatorn krävs förändringar. Större fönster krävs för att släppa in mer 

dagsljus. Det finns fler saker som kan förändras för att förbättra dagsljusfaktorn. Exempel på det är 

utformningen av fönstersmygar och anpassning av byggnadsdelar som skuggar fönster på utsidan. Den 

förändring som kontrollerats här når upp till betyg SILVER. Bedömningen har gjorts att det för att nå 

upp till det högsta betyget krävs så pass många och stora förändringar att det inte förefaller realistiskt 

att satsa mot det med den byggnadsutformning som är aktuell i detta projekt. Det skulle även föra 

med sig stor påverkan för flera andra indikatorer om fönstren skulle göras ännu större än vad det gjort 

för vidare simuleringar i Figur 14 och Figur 15. 

Betygsnivå tillräcklig för totalt byggnadsbetyg GULD: 
För att byggnaden skulle kunna få betyg GULD krävs att indikatorn når ett betyg över BRONS. Vid 

förändringar för indikatorn dagsljus påverkas flera andra parametrar. För att minimera denna påverkan 

på indikatorerna termiskt klimat sommar och vinter och framförallt indikatorn solvärmelast är ett 

betyg över SILVER inte att föredra. Den förenklade metoden med AF får användas vid nivå SILVER för 

bostäder. Dock inte för verksamhetens lokaler som går under lokalbyggnad. För lokalbyggnader och 

för nivå GULD krävs simuleringar av dagsljusfaktorn. För att få en riktpunkt att gå efter har 

fönsterglasarean beräknats för att klara kravet på AF, på bostäder, för betyget SILVER vilket ligger på 

AF ≥15 %.  

 

Figur 14. Plan 1, dagsljusfaktor vid ca. 25 % ökad fönsterglassarea. Skala 1–2 %. 
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Figur 15. Plan 2, dagsljusfaktor vid ca. 25 % ökad fönsterglasarea. Skala 1–2 %. 

Merprojekteringen för A-projektören eller arkitekten att genomföra simuleringar för dagsljus 

uppskattas ta 20 timmar vilket ger en merkostnad på 640 × 30 = 12 800kr. Merkostnaden för de 

förstorade fönstren återfinns i Bilaga 7 och uppgår till 887 750 kr, priserna är hämtade ur Wikells 

sektionsdata (Wikells, 2017). 

Påverkan till följd av ändring i annan indikator: 
Förändringar i indikatorn dagsljus påverkar indikatorerna solvärmelast, termiskt klimat sommar och 

termiskt klimat vinter. Genom att öka fönsterglasarean genom att välja större fönster påverkar det 

solvärmelasten genom att fönstren släpper igenom mer värme genom den ökade arean. Hur det 

påverkar indikator tre går att läsa under 5.1.3.  

5.1.13 Legionella 

Byggnaden har för denna punkt generellt projekterats enligt BBR:s krav. Det som berörs är varmvatten- 

och varmvattencirkulationsledningar där risken för legionella är som störst.  

Nybygget: 
Byggnaden är projekterad efter de krav som ställs på att minimerad risken för uppkomsten av 

legionella. Detta har tagits i särskild beaktning då ett vård- och omsorgsboende innefattar en 

högriskverksamhet då många av brukarna av byggnaden ligger i riskgruppen för att drabbas av sjukdom 

till följd av legionellabakterier. 

Utöver BBR: 
Det har i dagsläget inte gjorts någonting utöver de krav som ställs i BBR 22.  

Betyg för indikatorn Legionella: 
BRONS 
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GULD-nivå på indikatorn: 
För att nå betyget GULD krävs några ytterligare åtgärder. Till att börja med för att nå upp till betyg 

SILVER krävs att en riskutvärdering genomförs med avseende på tillväxt och spridning av legionella och 

att åtgärder för att minska risken för legionella genomförs. Det krävs även legionellaskydd enligt 

Branschregler Säker Vatteninstallation. Utöver detta ställs fler krav för att uppnå betyg GULD. 

Termometrar ska finnas monterade på utgående varmvatten och i varje VVC-krets. Det ska även finnas 

instruktioner för regelbundna kontroller av VV- och VVC-temperaturer. 

Så som systemet är projekterat idag finns det 14 VVC-kretsar vilket skulle resultera i att det där behövs 

14 termometrar. På det utgående varmvattnet skulle det krävas 28 termometrar. Termometern 

monteras på ledningen och visar vilken temperatur vattnet håller. Termometrarna kostar, beroende 

på fabrikat, ca. 200 kr/st. vilket ger en merkostnad till hela projektet på; 200 × (14 + 28) = 8400𝑘𝑟 

Betygsnivå tillräcklig för totalt byggnadsbetyg GULD: 
Det är likt andra indikatorer viktigt att betyget blir högre än indikatorbetyg BRONS för att byggnaden 

ska kunna nå upp till betyget GULD. Kombinationen mellan de olika indikatorbetygen avgör vilket betyg 

som är tillräckligt för indikatorn och att byggnaden fortfarande ska nå upp till GULD.  

 
Påverkan till följd av ändring i annan indikator: 
Indikatorn legionella påverkas inte till följd av ändringar gjorda för någon annan indikator.  

5.1.14 Dokumentation av byggvaror 

Då byggnaden inte har projekterats för att certifieras enligt Miljöbyggnads certifieringssystem har det 

inte skett någon dokumentation av de aktuella byggvarorna enligt de krav som Miljöbyggnad ställer.  

Nybygget: 
Det finns idag inte någon genomförd dokumentation av byggvaror. Däremot har kommunen som 

beställare upprättat ett styrdokument som beskriver hur val av ytskikt och byggmaterial ska gå till. 

Detta dokument beskriver vad projektören i fråga bör tänka på för att minska skadliga emissioner från 

ytskikt och byggmaterial. Ett riktvärde på vad alla emissioner får ligga på totalt har specificerats 

tillsammans med riktlinjer för hur man som projektör ska gå till väga för att nå dit. Det minsta krav som 

ställs på en byggvara för att den ska kunna väljas i projektet är att det finns en fullständig 

byggvarudeklaration för varan. Det har sedermera angivits vilket det lägsta accepterade betyg som 

gäller för byggvaran i fråga. Det som saknas idag för att tilldelas ett betyg för indikatorn är alltså att 

informationen om byggvarorna sammanställs i en loggbok. Den ska minst innehålla uppgifter om typ 

av byggvara, varunamn, tillverkare, innehållsdeklaration och årtal för dess upprättande. 

Utöver BBR: 
Myndigheterna ställer i frågan krav gällande byggnadens miljö under brukstiden och inte något 

angående dokumentation av valda byggvaror. Då det inte gjorts någon dokumentation av byggvarorna 

kan det som gjorts i projektet anses vara de krav som ställs i BBR 22 och inte något utöver detta. 

Betyg för indikatorn Dokumentation av byggvaror: 
Indikatorn tilldelas inget betyg. 

GULD-nivå på indikatorn: 
Då projektörerna och projektledningen i projektet har jobbat hårt med att välja byggvaror med bra 

betyg i byggvarubedömningen är det som saknas för att nu upp till betyg GULD den dokumentation 

som Miljöbyggnad ställer krav på. För att höja betyget till SILVER krävs även att loggboken är digital 
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och administreras på företagsnivå hos fastighetsägaren. För GULD krävs även att loggboken innehåller 

information om byggvarornas ungefärliga placering och mängd i byggnaden.  

Det som skapar merkostnad för indikatorn är således den mertid som konsulterna behöver lägga för 

att leta reda på och dokumentera byggmaterialen i loggboken. Eftersom detta inte har gjorts i 

referensprojektet har aktuella tider uppskattats av de konsulter som skulle ha gjort det om man valt 

att certifiera byggnaden. De konsulter som berörs av loggboken är främst A- och K-projektören. I 

samtal med de involverade konsulterna har en merprojekteringstid på 500 timmar uppskattats. 

Betygsnivå tillräcklig för totalt byggnadsbetyg GULD: 
För att tilldelas byggnadsbetyget GULD gäller det att minst en av indikatorerna 14 och 15 tilldelas 

betyget GULD och att den andra tilldelas minst SILVER. Vilken som tilldelas vilket betyg beror på 

projektet i fråga. 

Påverkan till följd av ändring i annan indikator: 
Denna indikator påverkar inte direkt någon annan indikator. Det som kan påverka projektet är dels att 

materialen kan bli styrande vid val av teknisk lösning beroende på om den finns i det kommersiella 

verktyg som används i projektet. Det kan också komma att påverka på det sätt att om projektören eller 

arkitekten verkligen vill föreskriva en viss produkt som inte finns i systemet. Antingen måste då en 

annan produkt väljas eller så kan Miljöbyggnadssamordnaren i projektet ta kontakt med tillverkaren 

och be att få produkten inlagd och bedömd i systemet. 

5.1.15 Utfasning av farliga ämnen 

Det är de byggvaror som ingår i loggboken som bedöms utifrån innehåll och halt av utfasningsämnen 

enligt KEMI:s kriterier. Genom att välja byggvaror som är bedömda i de kommersiella systemen så som 

Byggvarubedömningen kan projektören på ett enkelt sätt se om varan är godkänd eller om den 

innehåller något av ämnena.  

Nybygget: 
Det ser ut på samma sätt för indikator 15 som för indikator 14 att då projektet inte haft som avsikt 

certifieras enligt Miljöbyggnad har inte de krav som ställs på dokumentation uppfyllts för indikatorn. 

Det har i projektet arbetats aktivt med att välja byggvaror som har ett bra betyg i 

byggvarubedömningen och som inte innehåller höga halter av miljö- och hälsoskadliga ämnen. 

Beställare har upprättat ett styrdokument där det beskrivs vilka riktlinjer som rekommenderas för val 

av byggvaror i projektet. BBR:s krav har följts i projektet och det genom att välja ämnen med goda 

betyg i Byggvarudömningen. Nybygget klarar idag betyget BRONS där kriteriet är att dokumentation 

saknas vilket det gör. 

Utöver BBR: 
Det har inte gjorts något utöver de kraven utan byggnaden anses idag ligga på BBR-nivå. Det beskrivs 

att det i första hand ska föreskrivas byggvaror som inte släpper ifrån sig stora mängder föroreningar 

eller emissioner. Genom att följa riktlinjerna i kommunens styrdokument anses det vara uppfyllt.  

Betyg för indikatorn Utfasning av farliga ämnen: 
BRONS 

GULD-nivå på indikatorn: 
För att nå upp till betyget GULD på indikatorn krävs det till att börja med att en loggbok som beskrivs 

för indikator 14 upprättas för de aktuella byggvarorna. För betyg BRONS så saknas dokumentation av 
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vilka ämnen som finns i byggnaden. För att uppnå betyg SILVER krävs att utfasningsämnen enligt 

KEMI:s kriterier förekommer endast i mindre omfattning hos loggbokens byggvaror och är 

dokumenterade i en avvikelselista. För betyg GULD får det inte förekomma några utfasningsämnen i 

de dokumenterade byggvarorna. 

Mertiden för projekteringen för indikator 15 är inkluderad i den uppskattade tiden under indikator 14, 

avsnitt 5.1.14. 

Betygsnivå tillräcklig för totalt byggnadsbetyg GULD: 
För att tilldelas byggnadsbetyget GULD gäller det att minst en av indikatorerna 14 och 15 tilldelas 

betyget GULD och att den andra tilldelas minst SILVER. Vilken som tilldelas vilket betyg beror på 

projektet i fråga. 

Påverkan till följd av ändring i annan indikator: 
Indikatorn påverkar inte någon av de andra indikatorerna direkt. Det som kan komma att påverkas är 

att det kan tillkomma mertid för att hitta åt alla byggvaror i det verktyg som valts för dokumentationen. 

Är det någon byggvara som saknas behöver den antingen bytas ut eller läggas till i systemet av 

tillverkaren.   

5.2 Certifieringskostnader Miljöbyggnad 
Då Nybygget till största del bedöms som lokalbyggnad är det kostnaderna för liten lokalbyggnad som 

kommer att gälla vid en certifiering. Beroende på om fastighetsägaren som väljer att certifiera sitt 

arbete är medlem i Sweden Green Building Council eller inte påverkas kostnaden för certifieringen.  

Vid en certifiering krävs även godkänt enkätresultat för flera av indikatorerna. Denna kostnad är inte 

något som finns angivet i Miljöbyggnads medföljande dokument och är således en kostnad som har 

uppskattats i arbetet. Dessa kostnader medtas som en extra kostnad för certifiering. Anledningen till 

att endast en uppskattning har genomförts är att kostnaden varierar från projekt till projekt.  

Indikatorer som kräver ett godkänt enkätsvar för nivå GULD är; Ljudmiljö, Ventilationsstandard, 

Fuktsäkerhet, Termiskt klimat vinter, Termiskt klimat sommar och Dagsljus. Förutsatt att alla 

indikatorer ska uppnå betyg GULD krävs således 6 st. genomförda enkätundersökningar. Det är de 

boende i byggnaden och de som jobbar där regelbundet som ska svara på enkäten. Det kommer att 

bo 90 brukare i byggnaden plus cirka 35 personer i personalen, 125 enkäter ska således besvaras. 

Uppskattningsvis tar det en veckas arbete för fastighetsägaren att dela ut och samla in samt 

sammanställa enkäterna. En timkostnad för det kan då antas vara 640𝑘𝑟 × 40ℎ = 25 600𝑘𝑟. Det har 

antagits samma timkostnad som för projektörerna på ramavtal då fastighetsägarens timlön inte är 

känd. 

Den totala kostnaden för certifiering för det aktuella studieobjektet skulle således bli enligt följande 

summering, 65 340 + 28 096 + 25 600 = 119 036 𝑘𝑟. Det är alltså de fasta certifieringskostnaderna 

i Tabell 18, extrakostnaden då kommunen inte är medlem i SGBC och slutligen kostnaden för 

enkäterna. 

Total kostnad för certifiering: 119 036 kr. 

En ytterligare kostnad som tillkommer vid en certifiering är kostnaden för en 

miljöbyggnadssamordnare. Efter en intervju med en konsult som arbetar som 
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miljöbyggnadssamordnare har ett antal timmar för hur mycket tid konsulten normalt lägger i ett 

projekt uppskattats. Någonstans mellan 100–120 timmar uppskattar hen att en 

miljöbyggnadssamordnare lägger. Kostnaden blir således; 1000𝑘𝑟 × 120ℎ = 120 000 𝑘𝑟 

Total kostnad för de övriga kostnaderna: 120 000 kr 

5.3 LCC  
Nuvärdesberäkningar har genomförts för att undersöka om de olika utformningarna av byggnaden 

spelar någon roll över dess livstid. Det är framförallt byggnadsalternativen där utformningen håller 

BBR-klass och Miljöbyggnad GULD-nivå som jämförs i studien. Dagens utformning är trots det även 

med i LCC-jämförelsen. Det är alltså tre olika byggnader som jämförs med tre olika kalkyler.  

Eftersom syftet med arbetet är att jämföra de olika alternativen är det skillnaderna i 

byggnadsutformningarna som tagits med i beräkningarna. Grundinvesteringen är vad namnet 

beskriver den totala grundsumman för investeringen. Den har hämtats ur kalkyler gjorda för projektet 

och uppgår till 177 miljoner kronor. Grundinvesteringen för BBR-byggnaden och byggnaden utformad 

att uppnå Miljöbyggnad GULD har en annan grundinvestering. BBR-byggnaden har dagens 

grundinvestering minus de merkostnader som tillkommit utöver de krav BBR ställer. Omvänt har gjorts 

för GULD-byggnaden där dagens grundinvestering använts för att sedan adderas till de merkostnader 

som saknas för att dagens utformning ska uppnå certifieringskraven.  

Andra indata som använts för att göra beräkningarna är elpriset på 36 öre/kWh och priset för 

fjärrvärme som ligger på 72,50 öre/kWh exkl. moms. (Övik Energi, 2017b). Kalkylräntan har varierats 

mellan 3–6 % och kalkyllängden varieras mellan 30–50 år. 

Beräkningen för LCCenergi har gjorts enligt följande. De beräkningar som gjorts under avsnitt 5.1.1 för 

energianvändning har använts för att beräkna energiförbrukningen för byggnaden. För byggnaden så 

som den ser ut idag och för byggnaden ”Miljöbyggnad GULD” har en energianvändning på 49 kWh/m2, 

Atemp använts, och för BBR-byggnaden har kravet på 90 kWh/m2, Atemp använts. Ur de beräkningar som 

VVS-konsulten gjort finns siffror på hur stor del av förbrukningen som kommer från fjärrvärme och hur 

stor del som kommer från elenergi. Den andelen har använts vid beräkning av energipriset. 

Då studien bygger på en jämförelse mellan de olika byggnadsutformningarna har skillnaderna i 

underhåll tagits med i posten LCCunderhåll. Då ytskikt inte har bytts ut utan material endast fått andra 

tjocklekar och andra värmeledningsmotstånd har underhållet för dessa inte tagits med i kalkylen. De 

poster som har tagits med är de tekniklösningar som tillkommit eller bytts ut i de beräkningar som 

gjorts för Miljöbyggnadsindikatorerna. Samma kostnader som tagits med där har antagits även för 

underhåll. Detta eftersom det är merkostnader för de tekniklösningar som tillkommer vid den högre 

byggnadsstandarden. Det är i denna studie inte känt om endast delar av tekniklösningen byts ut eller 

om hela den tekniska lösningen måste bytas ut vid underhållstillfället. I beräkningarna har därför hela 

merkostnaden använts som underhållskostnad. Även en livslängd för tekniken har antagits för att veta 

hur ofta den behöver bytas ut. En sammanställning över detta återfinns i Tabell 20. 
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Tabell 20. Underhållskostnader inkluderade i livscykelkostnadsanalysen. 

Byggnadsutformning Teknisk lösning Merkostnad [kr] Livslängd [år] 
BBR    
 FTX-system 0 20 
GULD    
 Persienner 349 000 30 
 VAV-system 1 800 000 20 
 Termometrar vvc- & vv-ledningar 8 400 15 
IDAG    
 Persienner 349 000 20 
 VAV-system 1 800 000 20 

 

LCC-kalkylen har beräknats för de tre byggnadsutformningarna och en känslighetsanalys har 

genomförts. De utförliga beräkningarna återfinns i Bilaga 8. Det alternativ som redovisas nedan är det 

alternativ som beräknats med den kalkyllängd som anges i Räkna för livet (Bångens, 2010) och räntan 

är den som i litteraturen anges vara vedertagen i beräkningar.  

Tabell 21. Livscykelkostnadsberäkning för de tre byggnadsutformningarna. 

 IDAG BBR GULD    
Grundinvestering 177 000 000 168 485 542 178 661 506 Kalkyltid 50 År 
LCCenergi 5 426 133 9 966 366 5 426 133 Ränta 4 % 
LCCunderhåll 2 183 306 0 2 195 336 Nusummefaktor 21,48  
       

Summa: 184 609 439 178 451 908 186 282 975    
 

I Tabell 21 återfinns resultatet för LCC-kalkylen som beräknats med ekvation 2. För att jämföra 

byggnaden med BBR-standard och byggnaden utformad för att uppfylla Miljöbyggnad GULD beräknas 

differensen i resultaten för att se hur stor skillnad som fås över kalkyltiden.  

𝐿𝐶𝐶𝐵𝐵𝑅 = 178 451 908 𝑘𝑟 

𝐿𝐶𝐶𝐺𝑈𝐿𝐷 = 186 282 975 𝑘𝑟  

𝐿𝐶𝐶𝐺𝑈𝐿𝐷 − 𝐿𝐶𝐶𝐵𝐵𝑅 = 186 282 975 𝑘𝑟 − 178 451 908 𝑘𝑟 = 7 831 067 𝑘𝑟 (8) 

Vad kalkylen säger, vilket visas med ekvation 8, är alltså att över 50 år är byggnadsalternativet 

projekterat för Miljöbyggnad GULD 7,8 miljoner dyrare.  

Känslighetsanalysen visar på hur resultatet varierar med ändrade kalkyltider och räntor. Det alternativ 

som redovisats numeriskt ovan är det resultat där skillnaden mellan LCC-alternativen är som minst av 

de jämförda alternativen. I Bilaga 8 återfinns den fullständiga känslighetsanalysen och där går det att 

utläsa att det som påverkar resultatet mest är kalkylräntan. Desto högre kalkylränta desto större 

skillnad blir det mellan de olika LCC-kalkylerna över kalkyltiden. Precis som beskrivs i avsnitt 3.6 

motarbetar en högre ränta långsiktiga investeringar medan en lägre ränta gynnar dem (SS-ISO 15686, 

2008). I Tabell 21 återfinns det resultat som efter känslighetsanalysen visade på minst differens 

alternativen emellan vilket beror på att det som tidigare nämnts är vedertagna indata (Bångens, 2010) 
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som använts. Det som utöver valda räntor och kalkyllängder har påverkat resultatet mest är 

avsaknaden av underhållskostnader för BBR-alternativet. 
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6 Resultat 
Här redovisas resultatet från de genomförda beräkningarna. Vilka betyg studieobjektet skulle tilldelas 

med dagens utformning, vilka merkostnader som tillkommer mellan byggnaden utformad enligt BBR-

standard och byggnaden som uppnår Miljöbyggnad GULD samt livscykelkostnadsanalyserna för de 

alternativa byggnadsutformningarna. 

Miljöbyggnad 
Jämförelsen som gjorts i rapporten visar att byggnaden idag skulle uppnå betygen enligt Tabell 22. Det 

har inte genomförts simuleringar för indikator 10 och 11 vilket gör att de betygen är okända. Indikator 

14 och 15 saknar i dagsläget dokumentation för att ens nå upp till betyg BRONS, se avsnitt 5.1.14-

5.1.15. Det krävs alltså att åtgärder för indikator 14 och 15 genomförs för att byggnaden skulle kunna 

tilldelas byggnadsbetyg BRONS. För ett ännu högre betyg krävs ännu fler åtgärder. 

Tabell 22. Betygsfördelningen för Nybygget så som det ser ut för dagens utformning. 

Indikatorer i 2.2 Aspekter Områden Byggnad 

1 Energianvändning GULD 
Energi-
användning 

GULD 

Energi GULD 

BRONS 

2 Värmeeffektbehov GULD 
Effektbehov 

GULD 

3 Solvärmelast GULD GULD 

4 Andel av energislag GULD Energislag GULD 

5 Ljudklass GULD Ljudkvalitet GULD 

Inne-
miljö 

BRONS 

6 Radonhalt BRONS 
Luftkvalitet BRONS 7 Ventilationsstandard GULD 

8 Kvävedioxid GULD 

9 Fuktsäkerhet BRONS Fukt BRONS 

10 Termiskt klimat Vinter  OKÄNT 
Termiskt klimat OKÄNT 

11 Termiskt klimat sommar OKÄNT 

12 Dagsljus BRONS Dagsljus BRONS 

13 Legionella BRONS Legionella BRONS 

14 Dokumentation av 
byggvaror 

- Dokumentation - 
Material - 

15 Utfasning av farliga 
ämnen 

BRONS Utfasning BRONS 
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Merkostnader 
Merkostnadsberäkningarna visar på den merkostnad som funnits mellan studieobjektet Nybygget och 

samma byggnad utformad enligt BBR-standard respektive enligt kraven för Miljöbyggnad GULD på 

samtliga indikatorer. Dessa merkostnader finns sammanställda i Tabell 23 nedan. Dessa merkostnader 

höjer den totala kostnaden i projektbudgeten och innefattar merkostnaderna för projektering, 

material, tekniklösningar samt certifieringskostnader. 

Indikator 1 är inte medtagen som en merkostnad då resultatet från den indikatorn visar att man genom 

att miljöcertifiera sin byggnad enligt Miljöbyggnad GULD sparar 211 349 kr/år jämfört med att utforma 

den enligt BBR-standard. 

Tabell 23. Merkostnader för samtliga indikatorer i en jämförelse mellan BBR och Miljöbyggnad GULD. 

Sammanställning av merkostnader för indikatorerna i Miljöbyggnad 

Indikator Kostnader [kr] 

2. Värmeeffektbehov 3 112 332  

3. Solvärmelast 349 000  

4. Energislag 0 

5. Ljudmiljö 1 465 620 

6. Radon 0 

7. Ventilationsstandard 1 926 000 

8. Kvävedioxid 0 

9. Fuktsäkerhet 142 800 

10. Termiskt klimat vinter 25 360 

11. Termiskt klimat sommar 25 360 

12. Dagsljus 900 550 

13. Legionella 8 400 

14. Dokumentation av byggvaror 320 000 

15. Utfasning av farliga ämnen - 

Kostnader för certifiering 119 036 

Övriga kostnader 120 000 

Total merkostnad: 
 
8 514 458 kr 

 

Den totala merkostnaden för att miljöcertifiera studieobjektet enligt Miljöbyggnad GULD uppgår till 

4,8 % av projektets totala budget (se avsnitt 4.1).  

  



62 
 

I Tabell 24 summeras de kostnader som idag saknas för att Nybygget med nuvarande utformning skulle 

kunna certifieras enligt Miljöbyggnad GULD. Detta genom att de indikatorer som idag endast når betyg 

BRONS uppgraderas till indikatorbetyget GULD. Även här är Indikator 1 bortplockad som merkostnad. 

Tabell 24. Merkostnaden för vad som saknas för att Nybygget ska kunna certifieras idag. 

Sammanställning av merkostnader som saknas för att nå byggnadsbetyg GULD idag 

Indikator Kostnader [kr] 

2. Värmeeffektbehov 0  

3. Solvärmelast 0  

4. Energislag 0 

5. Ljudmiljö 0 

6. Radon 0 

7. Ventilationsstandard 0 

8. Kvävedioxid 0 

9. Fuktsäkerhet 142 800 

10. Termiskt klimat vinter 25 360 

11. Termiskt klimat sommar 25 360 

12. Dagsljus 900 550 

13. Legionella 8 400 

14. Dokumentation av byggvaror 320 000 

15. Utfasning av farliga ämnen - 

Kostnader för certifiering 119 036 

Övriga kostnader 120 000 

Total merkostnad: 
 
1 661 506 kr 

 

LCC 
Resultatet för LCC-kalkylerna för de olika byggnadsalternativen ser ut enligt nedan. Det som 

summerats är grundinvestering, LCCenergi och LCCunderhåll. Resultatet för LCC-kalkylen för BBR-

byggnaden återfinns i ekvation 9 och för GULD-byggnaden återfinns det numeriska resultatet i 

ekvation 10. 

𝐿𝐶𝐶𝐵𝐵𝑅 = 168 485 542 +  9 966 366 + 0 = 178 451 908 𝑘𝑟  (9) 

𝐿𝐶𝐶𝐺𝑈𝐿𝐷 = 178 661 506 +  5 426 133 + 2 195 336 = 186 282 975 𝑘𝑟  (10) 

För att ta reda på hur kostnaden förändras över byggnadens livstid används en kalkyltid på 50 år och 

en ränta på 4 %. Nedan i ekvation 11 beräknas differensen mellan de både LCC-kalkylerna. 

𝐿𝐶𝐶𝐺𝑈𝐿𝐷 − 𝐿𝐶𝐶𝐵𝐵𝑅 = 186 282 975 𝑘𝑟 − 178 451 908 𝑘𝑟 = 7 831 067 𝑘𝑟  (11) 

Det betyder att det över 50 år är 7,8 miljoner dyrare att bygga en byggnad projekterad för 

Miljöbyggnad GULD än om endast BBR-standard efterföljs i byggnadskonstruktionen. 
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7 Diskussion och Slutsatser 
Nedan diskuteras arbetet och slutsatser kring resultatet dras och analyseras. Diskussionens grund 

ligger i de parametrar som kan anses påverka resultatet samt i en analys utifrån de i början uppsatta 

mål och frågeställningarna. 

7.1 Merkostnad för certifiering enligt Miljöbyggnad 
Efter genomförd studie visar resultatet att studieobjektet i många fall håller en hög standard jämfört 

med de kravområden inom BBR och Miljöbyggnad som resultatet jämförts mot. Byggnaden klarar för 

alla de indikatorer som BBR ställer krav på minst de kraven men ofta ännu högre. Det är främst när det 

kommer till energi och ventilation som studieobjektet visar på en hög standard i jämförelsen med 

Miljöbyggnads indikatorer. Det som idag främst saknas för att byggnaden skulle kunna certifieras enligt 

Miljöbyggnad GULD är dokumentation och annat arbete som sker redan under projekteringen så som 

exempelvis att koppla in experter för att arbeta med sakfrågor. Utifrån jämförelsen har merkostnader 

uppskattats. Som Ohlin (2017) och Waara (2012) beskriver i sina examensarbeten är det svårt att 

uppskatta det immateriella värdet av en certifiering därför har fokuset i denna studie varit att 

uppskatta merkostnader utifrån byggnadstekniska parametrar. Diskussionen nedan förs således 

utifrån de aspekterna i allmänhet och utifrån de tre forskningsfrågorna i synnerhet. 

Att resultatet visar på att det är dyrare att miljöcertifiera en byggnad än att bygga BBR-standard var 

redan innan studien påbörjades rätt givet då certifieringskostnaden i sig tillkommer samt att 

projektering och dyrare material- och tekniklösningar ger vissa merkostnader. I arbetet har dessa 

merkostnader identifierats och uppskattats för att slutligen sammanställas till en total skillnad i 

merkostnader mellan byggnadsutformningarna.  

Merkostnaden för projektering vid en miljöcertifiering samt skillnaderna i materialkostnader och andra 

tekniklösningar har sammantaget beräknats till 8 514 458 kr vilket är 4,8 % av den totala 

projektbudgeten. I denna summa är den fasta kostnaden för själva certifieringen inkluderad och 

uppgår till 119 036 kr. Eftersom jämförelsen gjorts för en icke certifierad byggnad har många 

antaganden varit nödvändiga. Projekteringstider är uppskattade av ansvariga konsulter och dessa tider 

är endast en allmän uppskattning då de kan skilja från projekt till projekt vilken indikator som kräver 

mest projekteringstid. Det bör hållas i åtanke att denna tidsdifferens kan påverka slutsumman på 

merkostnaden beroende på projekt. Även timkostnaderna som använts vid beräkningen skulle påverka 

resultatet om timpriset för arkitekt och ingenjörerna skulle komma upp från ramavtalets pris till ett 

högre timpris som exempelvis en privat kund skulle få betala.  

En annan sak som påverkar merkostnaden för projekteringstiden är tidsåtgången att upprätta material 

och dokument som ska skickas in till Sweden Green Building Council för granskning inför certifieringen. 

Denna mertid har uppskattats så gott det går i detta arbete men är även den en faktor som varierar 

från projekt till projekt. Genom att som projektör vara med i flera certifieringsprojekt skapas en vana 

att hantera den typen av frågor som är vanligt förekommande i certifieringsprocessen. Det kan leda 

till förenkling i arbetsmetoder och en rutin som ger kortare projekteringstider kopplade till specifika 

Miljöbyggnadsfrågor och kan då bidra till att hålla nere denna merkostnad. Den uppskattade 

merprojekteringstiden för denna dokumentation har även uppskattats till att vara en av de största och 

mest kostnadsdrivande posterna. En förändring i hur mycket tid dokumentationen faktiskt tar påverkar 

således resultatet då summan är av betydande storlek i jämförelse med de andra posterna. 
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Merkostnaden för att certifiera enligt Miljöbyggnad GULD jämfört med att utforma enligt BBR-

standard uppgår för studieobjektet till en summa som beräknas till 4,8 % av den totala 

projektbudgeten. Det är en procentsats några procentenheter högre än vad resultatet i de tidigare 

studierna visar på där Egerud och Södergren (2017) redovisar en merkostnad på 2,5–3 % och Blomqvist 

och Unnbom (2014) ett resultat på 1,5 % (se avsnitt 1.1). En förklaring till varför procentsatsen är högre 

i denna studie kan vara mängden indata som uppskattats. De båda andra studierna har tittat på 

byggnader som har projekterats för att miljöcertifieras och har utifrån projekteringsmaterialet utrett 

vilka kostnader som tillkommit till följd av certifieringen. Då denna studie utgår från en byggnad som 

inte projekterats för att klara en certifiering finns ett utrymme för att de kostnader som uppskattats 

har uppskattats höga. Då de andra studierna använt sig av certifierade byggnader i sina studier har 

kostnadsberäkningen av några parametrar endast innefattat kostnaden för projekteringen då 

byggnadsbetyget är på nivå SILVER eller högre. Studieobjektet i denna studie har för vissa indikatorer 

endast uppnått BRONS och det har då tillkommit merkostnad för både material och projektering. Ett 

exempel på detta är indikatorn dagsljus där Egerud och Södergren (2017) ej tagit med kostnaden för 

fönster utan endast kostnad för projektering. Detsamma har Blomqvist och Unnbom (2014) gjort då 

deras studieobjekt redan uppnått betyg SILVER för indikatorn. Denna typ av skillnad återfinns även för 

flera av indikatorerna och kommer sig att studierna använt redan certifierade byggnader. 

Det har i arbetet gjorts en avgränsning angående vilka kostnader som tagits med i studien. En 

kostnadstyp som inte tagits med är verifieringskostnader. Indikatorerna radon och kvävedioxidhalt i 

inomhusluften är exempel på indikatorer som kräver mätningar och verifiering med faktiska 

mätvärden. Detta är inte något som gjorts idag men som kan, om resultatet avviker från de antagna 

värdena, komma att påverka merkostnaderna om åtgärderna som gjorts behöver kompletteras eller 

visar sig vara överdimensionerade i dagsläget. En annan del som hamnat utanför avgränsningarna i 

denna studie är hur merkostnaderna ändrats till följd av varandra. Denna studie har genomförts på ett 

sätt där varje indikator har beräknats var för sig. I vissa fall har en ändring i en indikator påverkat 

resultatet för andra indikatorer men det är inte något som har tagits hänsyn till i denna studie. För att 

få ett mer rättvisande resultat ur denna aspekt skulle en studie som tar större hänsyn till helheten 

behöva göras och inte bara att varje indikator beräknats för sig. Detta är även något som kan ha 

påverkat att merkostnadsandelen i denna studie visat sig bli högre i denna studie än för de andra 

studierna som togs upp tidigare i diskussionen. Detta då de har studerat certifierade byggnader och 

som då har projekterats med ett helhetstänk som inte funnits med i denna studie. 

Resultatet i denna studie och den merkostnad som tagits fram är relaterad till studieobjektet. Det är 

svårt att dra någon slutsats angående om det är ett resultat som är applicerbart på andra byggnader 

och projekt, trots att det finns andra studier att jämföra med, då förutsättningarna i projekt kan variera 

stort. En studie där flera olika byggnader jämförs på ett liknande sätt skulle vara nödvändigt för att ta 

reda på om det finns någon liknelse i merkostnaden i förhållande till projektets grundinvestering 

mellan projekten. Detta skulle i sin tur kunna bidra till att mer generellt applicerbar merkostnad kan 

tas fram.  

Det går heller inte att utan att genomföra vidare studier säga att det är byggnadstekniskt bättre att 

klassa byggnaden enligt Miljöbyggnad än att utforma den som ett passivhus (vilket man valt att göra 

för studieobjektet idag). Det går dock efter den genomförda studien att visa på att en byggnad som är 

utformad enligt Miljöbyggnad GULD håller betydligt högre nivå rent byggnadstekniskt än vad en 

byggnad utförd enligt BBR-standard gör. Framförallt visar studien på att den byggnad som utformats 
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enligt Miljöbyggnad GULD använder betydligt mindre energi. Studien visar även att studieobjektet 

idag, genom att projekteras för att klassas som passivhus, redan nu håller en hög klass energimässigt 

med en låg energianvändning.  

Genom att projektera en byggnad enligt antingen ett miljöcertifieringssystem eller enligt kraven för 

exempelvis passivhus ges ett arbetssätt att arbeta enligt för att enhetligt sträva mot samma mål under 

projekteringen. Genom att förhålla sig till denna kravbild utformas en byggnad som håller hög klass i 

de bedömda områdena och som studien visar bidrar det i många avseenden till en byggnad som når 

högre än de krav som ställs i BBR.  

I detta arbete har inte de senaste versionerna av varken Miljöbyggnad eller BBR använts utan de 

versioner som var aktuella då byggnaden projekterades 2014 har använts. Redan till den version av 

BBR som är aktuell i skrivande stund kan ändringar ses och då framförallt genom att energikrav skärpts. 

Genom att satsa högre än vad de aktuella myndighetsreglerna säger ges alltså ett utrymme för att 

byggnaden fortsatt kan anses vara ”bra” även om kraven skulle skärpas. Det är inte ofta att byggregler 

ändras och börjar gälla retroaktivt men det händer. 

Något som en certifiering enligt Miljöbyggnad även bidrar med är incitament till att även brukarna av 

byggnaden väljer miljövänliga alternativ. Detta då exempelvis inköp av hushållsel ska ske enligt vissa 

krav och även att förbrukningen av tappvarmvatten hålls nere för att byggnaden ska klara av de på 

förhand beräknade värdena. 

7.2 Livscykelkostnadsanalys 
Merkostnaderna som är medtagna idag är medtagna på ett konsekvent sätt för varje indikator. Vid en 

grundligare undersökning av merkostnader skulle fler merkostnader säkerligen återfinnas. Detta är 

något som skulle påverka resultatet för livscykelkostnadsanalysen.  

Studien visar på en skillnad i kostnader över livslängden för de olika alternativa 

byggnadsutformningarna, BBR-standard den nuvarande byggnadsutformningen och en utformning 

som uppnår kraven för Miljöbyggnad GULD. Resultatet som erhållits påvisar att det över tid är dyrare 

att bygga och underhålla en byggnad projekterad för att klara betygskriterierna för Miljöbyggnad 

GULD. Resultatet var inte vad som inför studien förväntades och en diskussion kring utfallet av 

resultatet, och speciellt underhållskostnadernas påverkan förs nedan. 

Posten LCCunderhåll är den som innehåller flest osäkerheter i LCC-kalkylen. Idag har endast skillnaden i 

underhåll tagits med för de olika byggnadsalternativen. Om en total drifts- och underhållsberäkning 

för byggnaderna skulle göras är det troligt att fler underhållskostnader skulle komma att återfinnas. 

Då det idag endast är underhållet för de tekniska tilläggen för Miljöbyggnad som tagits med har endast 

GULD-alternativet en post för underhåll, nybygget idag har inget underhåll i LCC-kalkylen. Detta gör 

att GULD-alternativet aldrig kommer att vara mer lönsamt över tid även om det alternativet använder 

mindre energi. En känslighetsanalys av förändrade energipriser ger ingen skillnad utan skillnaden i 

underhåll är för stort i jämförelse med vad som sparas i energi.  

I LCC-beräkningen är det nu medtaget skillnaderna i underhåll för de tekniska lösningar som tillkommit 

vid en utformning som uppnår Miljöbyggnad GULD. I jämförelsen har det inte gjorts några förändringar 

i ytskikt utan de material som ändrats är i tjocklek och värmemotstånd. I beräkningarna för 

värmeeffektbehovet har dessa ändringar gjorts och då har även ändringar i kvalitén för uppförandet 
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ändrats i form av köldbryggor. Byggnaden idag är välplanerad och en byggnad som når upp till betyget 

GULD har än mer planering bakom sig i projekteringsstadiet. En byggnad som är välplanerad har en 

minskad risk att drabbas av oförutsägbara skador så som exempelvis vattenskador. De kostnader i 

underhåll som skulle kunna tillkomma till följd av skador som uppkommer till följd av bristande kvalité, 

utförande eller planering i projekteringen är inget som tagits med i arbetet. Det är troligt att denna typ 

av merkostnad skulle bli större för BBR-byggnaden än för GULD-byggnaden. 

I livscykelkostnadsanalysen genomfördes en känslighetsanalys där räntan varierades för att se hur 

resultatet påverkades av en förändrad ränta. Känslighetsanalysen visar att en sänkt ränta gör att 

skillnaden mellan de olika byggnadsutformningarna minskar och att en höjd ränta således även ökar 

skillnaderna (se Bilaga 8). Även kalkyltiden ändrades och det visade på att en längre kalkyltid (med 

oförändrad kalkylränta) ger en mindre skillnad mellan byggnadsalternativen. En förkortad kalkyltid gör 

att skillnaderna blir större. Det visar alltså på att det blir mindre dyrt att miljöcertifiera i de lägen 

kalkyltiden är lång och räntan är låg. Dock ger ingen av dessa ändringar i kalkylen i denna studie ett 

resultat som visar på att det är mer lönsamt att miljöcertifiera än att bygga BBR-standard. 

Resultatet av LCC-kalkylen som gjorts i detta arbete visar på att det inte är billigare över tid att 

miljöcertifiera enligt Miljöbyggnad GULD. Det går alltså inte att säga utifrån denna jämförelse att det 

är lönsamt att Miljöcertifiera. Detta i en studie där höjt byggnadsvärde, bättre lånevillkor och andra 

immateriella fördelar ej beaktats. Genom att göra en mer noggrann LCC-kalkyl där fler kostnader och 

även fler besparingar skulle tas med skulle en mer korrekt bild kunna ges. Exempelvis skulle en byggnad 

som certifieras enligt Miljöbyggnad SILVER eller högre ges en mer gynnsam ränta vid ett banklån och 

således spara in pengar på räntan över kalkyltiden. 
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7.3 Förslag till vidare studier 
Under arbetets gång har flera frågeställningar dykt upp som legat utanför avgränsningarna. Det har 

inte funnits möjlighet att undersöka dessa frågeställningar men det är något som om det hunnits med 

kunnat bidra med fler nyanser till diskussionen kring att miljöcertifiera. Andra frågeställningar skulle 

bidra med ren fakta i frågan.  

Exempel på några av dessa frågeställningar som skulle kunna stå i centrum i vidare studier, t.ex. 

kommande examensarbeten, är: 

• Skulle resultatet se olika ut beroende på vilken typ av projektform som använts och hur 

upphandlingen sett ut?  

• Vilka aspekter är det som fäller avgörandet för en byggherre när ett beslut om att 

miljöcertifiera eller inte ska fattas? Är ekonomin den största delen samt för vem och med 

vilken avsikt väljer en byggherre att miljöcertifiera? 

• Hur kan man optimera resultatet och symbiosen för indikatorerna solvärmelast, dagsljus och 

termiskt klimat sommar/vinter? Hur kan man på ett så effektivt arbetssätt som möjligt skapa 

en byggnad där dessa tre kostnadsdrivande indikatorer samverkar på det mest optimala sättet 

med hänsyn till kostnadseffektivitet och bästa utformningen för byggnaden? 

• Hur mycket påverkas marknadsvärdet och andra immateriella aspekter till följd av att en 

byggnad miljöcertifieras? 

• I detta arbete har endast certifieringssystemet Miljöbyggnad beaktats. Hur skulle resultatet se 

ut för merkostnader om ett annat certifieringssystem studerades? 
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9 Bilagor 

Bilaga 1 

U-värden 

Tabell 25. Beräknat U-värde för grunden i form av platta på mark. 

 

 

Tabell 26. Beräknat U-värde för ytterväggen YV1. 
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Tabell 27. Beräknat U-värde takkonstruktionen, YT1. 

 

Tabell 28. Beräknat U-värde takkonstruktionen, YT2. 

 

Tabell 29. sammanställning av U-värden och framräknade köldbryggor. 
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Bilaga 2 

Värmeeffektbehov 

Handberäkningar för Värmeeffektbehovet gjorda i Excel. Indata antagna utifrån bygghandlingar och 

projekteringsmaterial. 

    Byggnadens specifika värmeeffektförlust 

Qt = 1436,348642 W/K      

   

 

     

Pt = 67508,38619 W      
 

        

    ρluft = 1,2 kg/m3 
 

    cp = 1000 J/kgK  

Qv = 11148 W/K  qv = 9,29 m3/s 
 

 

        

    Tinne = 22 °C    

    Tute = -25 °C  

Pv,rum = 89072,52 W  Tfrån = 23 °C  
 

        

    Ttill = 18 °C  

    Tå = 14,5 °C  

Pv,Lv = 39018 W      

     qtill = 9,29 m3/s 
 

    qfrån = 9,29 m3/s 
 

        

η = 0,822916667 -      
 

    qov = 0,015 m3/s  

        

Qov = 18 W/K      
 

 
        

Pov = 846 W      

  

 

      

Qtot = 2835549,764 W/K      

 

 

      
        

Pdim = 196444,9062 W      
Pdim = 196,44 kW      

        
Atemp = 8181 m2      

Värmeeffektbehov 24,01 W/m2, Atemp    

𝑄𝑡 = ∑ 𝑈𝑖 × 𝐴𝑖 + ∑ 𝛹𝑘 × 𝑙𝑘 + ∑ 𝑋𝑗

𝑝

𝑗=1

𝑚

𝑘=1

𝑛

𝑖=1

 

𝑃𝑡 = 𝑄𝑡 × (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) 

𝑄𝑣 = 𝜌 × 𝑐𝑝 × 𝑞𝑣 

𝑃𝑣,𝑟𝑢𝑚 = 𝑄𝑣 × (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) 

𝑃𝑣,𝐿𝑣 = 𝑄𝑣 × (𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝑇å) 

𝜂 =
𝑇å − 𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑓𝑟å𝑛 − 𝑇𝑢𝑡𝑒
×

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑞𝑓𝑟å𝑛
 

𝑄𝑜𝑣 =  𝜌 × 𝑐𝑝 × 𝑞𝑜𝑣 

𝑃𝑜𝑣 = 𝑄𝑜𝑣 × (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑡 × 𝑄𝑣 × (1 − 𝜂) + 𝑄𝑜𝑣 

𝑃𝑑𝑖𝑚 =  𝑃𝑡 + 𝑃𝑣,𝑟𝑢𝑚 + 𝑃𝑣,𝐿𝑣 + 𝑃𝑜𝑣 
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Bilaga 3 

Beräkningsverktyg, Indikator 2 
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Bilaga 4 

Solvärmelast 

Tabell 30. Beräkningar för indikatorn solvärmelast. 
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Bilaga 5 

Beräkningsverktyg, Indikator 4 
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Bilaga 6 

Trafiktäthet 

 

Figur 16. Utdrag från trafikverkets hemsida, trafiktäthet. 
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Bilaga 7 

Dagsljus  

Tabell 31. Dagsljusberäkningar, areor, AF-värden och betyg enligt Miljöbyggnad. 
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Tabell 32. Dagsljusberäkningar, fönster och priser. 
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Bilaga 8 

LCC 

En beskrivning av de beräkningar som har genomförts i Exceldokumentet. Känslighetsanalysens alla 

alternativ bygger på samma beräkningar. Skillnaden är bara vilken nusummefaktor som använts då 

ränta och kalkyltid varierats. 

Grundinvesteringar: 
Grundinvesteringen är den för nybygget som är den faktiska som är idag. De andra alternativen har 

grundinvesteringar där kostnader antingen lagts till eller plockats bort. 

Nybygget idag 

Grundinvestering = 177 000 000 kr 

GULD-alternativet 

Merkostnad från idag till GULD = 1 661 506 kr 

177 000 000 + 1 661 506 = 178 661 506 kr 

BBR-alternativet 

GI - merkostnaden för guld 

177 000 000 – 8 514 458 = 168 485 542 kr 

Indata nusummefaktor: 
Ett exempel här. I känslighetsanalysen har kalkyltid och ränta varierats. 

Kalkyltid 50 år 

Ränta 4 %  

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
[1 − (1 + 0,01𝑟𝑘)−𝑛]

(0,01𝑟𝑘)
=  

[1 − (1 + 0,01 ∗ 4)−50]

(0,01 ∗ 4)
=  21,48 

Energi: 
Energikostnaden är den för den energi som byggnadsalternativet förbrukar i kWh/m2, Atemp och år. 

GULD = 49 kWh/m2, Atemp och år 

BBR = 90 kWh/m2, Atemp och år 

(74% = fjärrvärme = 0,725 kr/kWh,  26 % = elström = 0,36 kr/kWh) 

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ×  å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

Nybygget idag 

Årlig energikostnad = (49 × 0,74 × 8181 × 0,725) + (49 × 0,26 × 8181 × 0,36)

= 252 588 kr/år 
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𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 − 𝑖𝑑𝑎𝑔 = 252 588 × 21,48 = 5 426 133  𝑘𝑟 

 

GULD-alternativet 

Årlig energikostnad = (49 × 0,74 × 8181 × 0,725) + (49 × 0,26 × 8181 × 0,36)

= 252 588 kr/år 

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 − 𝑔𝑢𝑙𝑑 = 252 588 × 21,48 = 5 426 133  𝑘𝑟  

BBR-alternativet 

Årlig energikostnad = (90 × 0,74 × 8181 × 0,725) + (90 × 0,26 × 8181 × 0,36)

= 463 936 kr/år 

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 − 𝑏𝑏𝑟 = 463 936 × 21,48 = 9 966 366  𝑘𝑟 

Underhåll: 
Byggnaderna har samma ytskikt och således bör underhåll för sånt vara detsamma för alla 

byggnadsstandarder. De saker som är skillnad mellan byggnadsstandarderna är dessa tekniska 

lösningar som finns i tabellen nedan (samma tabell som Tabell 20). De används för att beräkna årlig 

underhållskostnad utifrån den antagna livslängden. 

Byggnadsutformning Teknisk lösning Merkostnad [kr] Livslängd [år] 

BBR    
 FTX-system 0 20 
GULD    
 Persienner 349 000 30 
 VAV-system 1 800 000  20 
 Termometrar vvc- & vv-ledningar 8 400 15 
IDAG    
 Persienner 349 000 20 
 VAV-system 1 800 000 20 
    

𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = 𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ×  å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

Nybygget idag 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = (
349000

30
) + (

1800000

20
) = 101 633 𝑘𝑟/å𝑟 

𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 − 𝑖𝑑𝑎𝑔 = 101 633 ×  21,48 = 2 183 306 𝑘𝑟 

GULD-alternativet 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = (
349000

30
) + (

1800000

20
) + (

8400

15
) = 102 193 𝑘𝑟/å𝑟 

𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 − 𝑔𝑢𝑙𝑑 = 102 193 ×  21,48 = 2 195 336 𝑘𝑟 

BBR-alternativet 
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Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 0 = 0 𝑘𝑟/å𝑟 

𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 − 𝑖𝑑𝑎𝑔 = 0 ×  21,48 = 0 𝑘𝑟 

Summa LCC: 
𝐿𝐶𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐿𝐶𝐶𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐶𝐶𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙  

Nybygget idag 

LCCidag = 177 000 000 + 5 426 133 + 2 183 306 = 184 609 439 kr  

GULD-alternativet 

LCCguld = 178 661 506 +5 426 133 + 2 195 336 = 186 282 975 kr 

BBR-alternativet 

LCCbbr = 168 485 542 + 9 966 366 + 0 = 178 451 908 kr 

För att beräkna skillnaden i investering över tid för de olika alternativen tas LCCguld minus LCCbbr. 

 LCCguld – LCCbbr = 186 282 975 - 178 451 908 = 7 831 067 kr 

Det betyder att det vid räntan 4 % är ca. 7,8 miljoner dyrare att bygga enligt Miljöbyggnad GULD över 

en 50-årsperiod. I Tabell 33 beskrivs den känslighetsanalys som genomförts på de beräkningar som 

beskrivs ovan. 
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Tabell 33. Känslighetsanalys LCC-kalkyl. 
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Bilaga 9 

Energiberäkningar  

 

Figur 17. Sidan 1 ur Energiberäkningar gjorda av VVS-konsulten. 
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Figur 18. Sidan 2 ur Energiberäkningar gjorda av VVS-konsulten. 
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Figur 19. Sidan 3 ur Energiberäkningar gjorda av VVS-konsulten. 

 


