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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att granska skillnaden mellan energikategorierna i 

miljöcertifieringssystemen LEED och BREEAM. Eftersom amerikanska LEED bygger på det 

brittiska BREEAM finns det många aspekter som liknar varandra. BREEAM utgår ifrån de 

nationella standarderna i första hand. Om sådana inte finns är det de europeiska som används. 

Klassningen av byggnaden visar hur bra byggnaden är jämfört med de krav som finns 

nationellt. Dessa är i sin tur anpassade till förutsättningarna som finns i landet.  

LEED grundar sig istället på kraven som beskrivs utifrån den amerikanska standarden 

ASHRAE. Dessa krav är inte anpassade till svenska eller europeiska standarder vilket gör det 

svårt att jämföra rakt av. Detta innebär att kraven som ställs i ASHRAE och LEED är olika 

svåra att uppfylla då förutsättningarna i länderna är olika. Till exempel tillhör Sverige 

klimatzon 6, tillsammans med Chile, Ryssland, Kanada och de nordliga delarna i USA. Detta 

ger olika utgångspunkter för att klara kriterierna då de naturliga förutsättningarna skiljer sig i 

olika länder.  

För att bedöma om en byggnad är energieffektiv behövs någon typ av verktyg för att verifiera 

byggnaden. För svenska företag som vill visa att de är miljömedvetna och vill ha låga 

energikostnader behövs någon typ av märkning av byggnaden. Även utländska företag på 

svenska marknaden letar efter byggnader med bra energieffektivitet som har ett intyg på att 

byggnaden följer hårda miljö- och byggnationskrav. Det är då en stor fördel att använda stora 

internationella system som exempelvis LEED och BREEAM som intygar att byggnaden 

uppfyller de hårda kraven som finns i systemen.  Det indikeras med olika certifieringsnivåer 

beroende på hur väl byggnaden uppfyller kraven.  

Dessa miljöcertifieringssystem används för att påvisa att byggnaden uppfyller höga krav, men 

även för att öka eller behålla värdet på byggnaden jämfört med andra likvärdiga byggnader 

som inte är certifierade. Detta är påtagligt för byggnader med hyresgäster som har som 

företagspolicy att hyra byggnader med en viss nivå av ett miljöcertifieringssystem eller bara 

är intresserade att hyra byggnader med låga energikostnader. Om byggnaden inte skulle vara 

certifierad minskar andelen potentiella hyresgäster och priserna pressas och byggnaden 

riskerar att stå outhyrd en tid vilket kostar stora summor i stora byggnader. 

Respektive systems energikategori anses viktigast i båda systemen och det är framförallt 

reduceringen av energianvändningen som spelar en avgörande roll, även användandet av 

förnyelsebar energi är en viktig del. Generellt i båda systemen sker liknande 

ställningstaganden i de flesta frågorna för att reducera byggnaders påverkan av miljön, genom 

olika förbättringsåtgärder. Sporren för att göra byggnaden bättre är att minska miljöpåverkan, 

sänka driftkostnaden, öka trivseln, förbättra driften och att uppnå en hög certifieringsnivå. 

Generellt fås en uppfattning av att BREEAM är enklare att använda än LEED, eftersom den 

utgår från kraven i BBR. Båda systemen räknar ut en procentuell förbättring eller anger att 

uppställda värden uppfyllts. Exempelvis räknas reduceringen av koldioxid och 

energieffektivisering ut procentuellt. I LEED ska även ASHRAE användas utöver BBR och 

beräknar energieffektivisering utifrån reducering av kostnaden i dollar jämfört med 

referensbyggnaden.  
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Abstract 

The purpose of this report is to examine the difference between the energy categories in the 

certification systems LEED and BREEAM. There are many aspects that are similar between 

the two systems because the American system LEED is based on BREEAM which is from the 

UK. BREEAM is based on the national standards in the first place, otherwise it is the 

European standards that is used. The classification of the building shows how good it is, 

compared to the national requirements. These are in turn adapted to the conditions that exist 

in the country. 

LEED instead is based on the requirements outlined by the American standard ASHRAE. 

These requirements are not adapted to Swedish or European standards, which makes it 

difficult to compare. That means that the requirements in ASHRAE and LEED have different 

difficulties to meet the requirements in the countries. For example, Sweden is in climate zone 

6, together with Chile, Russia, Canada and the northern parts of the United States. This 

provides uneven starting points when the criterias are compared, due to the difference of the 

natural conditions in different countries. 

To assess whether a building is energy efficient or not, there is a need of some type of tool to 

verify the building. For Swedish companies who want to show that they are environmentally 

conscious and want a low energy cost, they will need some kind of classification of the 

building. Also foreign companies on the Swedish market who are looking for buildings with 

good energy efficiency and with a certificate of the building that shows that it is meeting 

stringent environmental and construction requirements. It is then a great advantage to use 

large international certifying systems such as LEED and BREEAM which shows that the 

building meets the stringent requirements contained in the systems. It is indicated by different 

certification levels depending on how good the building meets the requirements. 

These environmental certification systems are used to demonstrate that the building meets 

high standards, but also to increase or maintain the value of the building compared to other 

similar buildings that are not certified. This is obvious for companies who have buildings with 

tenants and have a company policy to rent buildings with a certain level of energy 

certification or simply are interested to rent buildings with low energy costs. If the building 

would not be certified, the number of potential tenants and the price would be reduced and the 

building might be vacant for some time with high cost in large buildings. 

In both systems the energy category is regarded as the most important and it is mainly the 

reduction of energy use that have a significant role, although the use of renewable energy is 

an important part. Generally in both of the systems the purpose to reduce the buildings impact 

on the environment has a significant role, through various improvements. Incentives to make 

the building better are to reduce environmental impacts, lower operating costs, increase 

satisfaction, improve operations and to achieve a high level of certification. 

Generally BREEAM seems to be easier to use than LEED, as it is based on the requirements 

of the BBR. Both systems calculate an improvement in percentage or that set values are 

fulfilled. For example, the reduction of carbon dioxide and energy are counted in percentage. 

In LEED,  ASHRAE shall also be used in addition to BBR to calculate the energy efficiency 

in terms of reducing the cost in dollars compared to the base-line building. 
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Förord 

Detta examensarbete har utförts under våren och sommaren 2011 och är den avslutande delen 

av civilingenjörsutbildningen på Kungliga Tekniska Högskolan vid Vallhallavägen i 

Stockholm. Examensarbetet har utförts på institutionen för Byggvetenskap, inom min 

fördjupning Energiteknik på KTH. Arbetet har gjorts hos SWECO Systems AB i Stockholm. 

Jag vill tacka mina handledare, professor Ivo Martinac från KTH och Marko Granroth från 

SWECO Systems AB som hjälpt till att genomföra arbetet. Även Maria Qvillberg och 

Deborah Kupferschmidt på SWECO Systems AB som bidragit med mycket hjälp med frågor 

och material kring LEED och BREEAM. 

Vill även tacka dem som ställt upp med korrekturläsning, idéer och information för att höja 

kvalitén av arbetet. 

 

Deltagande i olika evenemang 

För att öka kunskapen om ämnesområdet i examensarbetet har jag deltagit i olika evenemang. 

Det första var en tvådagarskonferens om miljöklassificering av byggnader gemensamt hållen 

av de nordiska styrelserna för ”Gröna byggnader”, med representanter från olika 

medlemsföretag. Konferensen gav en god överblick över området och var svårigheterna ligger 

från de ledande aktörerna i norden. 

För att få kunskap om energisimuleringar har jag fått möjligheten att gå två kurser, grundkurs 

i VIP-Energy och fortsättningskurs i IDA ICE. VIP-Energy är ett enklare simuleringsprogram 

som inte är godkänt att användas i LEED och BREEAM, utan kan ses som ett verktyg för att 

få en snabb uppskattning av energianvändningen för en fastighet. Programmet kan användas 

till alla typer av byggnader men används oftast till enklare fastighetskroppar med förenklade 

laster. IDA ICE är ett simuleringsprogram som gör beräkningar av byggnadsstommens 

energilagring över tiden. Programmet används i svenska projekt med energiberäkningar och 

är godkänt att användas i LEED och BREEAM.  

Svensk Energiutbildning anordnade tillsammans med Sweden Green Building Council ett 

heldagsseminarium om miljöklassning av byggnader där de presenterade GreenBuilding, 

BREEAM, Miljöbyggnad och LEED. Även representanter från industrin presenterade sina 

erfarenheter och synsätt på att klassificera byggnader vilket var ett bra sätt att förstå problem 

och fördelar som framkommer vid certifiering av byggnader.  

 

 

Nyckelord 

LEED NC 2009, Energy and Atmosphere (EA), BREEAM Europe commercial 2009, 

Energy (Ene), miljöcertifiering, miljöklassificeringssystem, ASHRAE standard 90.1, 

klassificering av byggnad, förnyelsebar energi, LZC – låg- eller noll-koldioxidutsläpp.  
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Inledning 

Vid miljöklassning av byggnader idag används bland annat miljöcertifieringssystemen LEED 

och BREEAM. Fastighetsägaren har möjligheten att använda dessa verktyg för att bli mer 

energieffektiv, både vid nyproduktion och vid renovering. Med hjälp av verktygen kan 

energisparande åtgärder vidtas och fastighetsägaren sparar pengar. Om grundnivån för alla 

områden i certifieringssystemet är uppfyllda tillför en energisnål byggnaden högre nivå på 

certifikatet som i sin tur medför att byggnaden blir värdefullare. 

LEED och BREEAM kräver flertalet indata för att beräkningar ska kunna göras på ett riktigt 

sätt. Eftersom certifieringssystemen är relativt nya finns det inte idag någon bra kunskap om 

vilken roll de olika faktorerna exakt har och hur de påverkar energianvändningen i de olika 

systemen. Därför finns det ett behov av ett examensarbete som tittar på vilka faktorer det är 

som påverkar energianvändningen i de båda energiledningssystemen.  

Problemformulering eller uppgift 

Uppgiften består i att göra efterforskningar på och hur faktorer påverkar 

miljöklassningsverktygen LEED och BREEAM. Arbetet kommer att bestå i att läsa litteratur 

och senare at göra en jämförelse över vilka faktorer som spelar en viktig roll för de olika 

kraven med avseende på energifrågan beroende på använd metod.  

Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka olika energirelevanta aspekter som påverkar 

energianvändningen i de två certifieringssystemen. Sedan kommer en jämförelse mellan 

systemen att göras, för att se vad som skiljer systemen åt. Detta för att ha en förståelse över 

vilken skillnad de olika systemen har vid olika tillfällen och veta vilket system som ska 

användas till vilket tillfälle. 

Metoder och material 

Arbetet kommer att bestå i att läsa böcker, manualer, projektarbeten, artiklar och dokument 

inom området. Senare kommer även tester att göras med simuleringsprogram med hjälp från 

medarbetare på SWECO Systems AB. 

Avgränsningar 

Uppgiften begränsas till de två miljöklassningsverktygen med inriktning inom 

energianvändning vid nybyggnation av fastigheter. För att använda rätt material, och att vara 

mest relevant i Sverige, är examensarbetet inriktat mot kontorsbyggnader eftersom det är 

inom denna sektor som flest fastigheter blivit certifierade. 

För LEED är området avgränsat till manualen för New Constructions and Major Renovation. I 

detta arbete sker en avgränsning till nya konstruktioner eftersom det är detta avsnitt som 

används i Sverige och är mest relevant. 

I BREEAM är avgränsningen till avsnittet office i dokumentet BREEAM Europe Commercial 

2009 Assessor Manual. Den täcker in tre olika typer av fastigheter, butiker, kontor och 

industrier. 
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För att få en bättre bild av området kommer även delar ur Byggnadsinformationssimulering 

(BIM), boverkets byggregler (BBR) och Amerikanska byggstandarden ASHRAE att finnas 

med. Sen kommer simuleringsprogram som IDA ICE och VIP-Energy användas för att bättre 

förstå vad som bör finnas med i simuleringar. 
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Bakgrund 

Begreppet ”Gröna byggnader” är en förenad satsning för att bygga miljövänliga byggnader 

utifrån bra design, konstruktion och användande. Certifieringssystemen LEED och BREEAM 

har utvecklats för att påvisa hur bra en fastighet uppfyller målen mot en hållbarare fastighet. 

Detta sker både på individuella byggnader, bostadsområden, men även hela samhällen. 

Begreppet ”gröna byggnader” sträcker sig från första steget i byggprocessen tills att 

byggnaden rivits. LEED och BREEAM är en del av konceptet gröna byggnader och kräver en 

strukturerad helhetssyn av arbetet, men i praktiken beror det på nytänkande strategier inom 

design och konstruktion av byggnader, exempelvis orientering, solavskärmning och smarta 

styrsystem. 

Begreppet hållbara byggnader avser byggnader som strävar mot en permanent förbättring av 

design, planering och konstruktion. Detta ger en mindre klimatpåverkan, ökad hållbarhet och i 

slutändan är förhoppningen att om det är möjligt använda återvunnet material för att uppföra 

byggnaden. Gröna byggnaders kontinuerliga strävan mot nya förbättringar ger dagens bästa 

byggnationer med morgondagens standard vilket ligger till grund för ännu högre resultat. 

Energi 

Med den historiska trenden av stigande energipriser kommer energieffektiva byggnader bli 

mer attraktiva, vilket gör att övergången till energieffektiva och snåla byggnader kommer att 

bli allt vanligare. Drift och underhållskostnader sänks genom förbättrad design, konstruktion 

och drift samt återhållsam energianvändning.  

Energifrågan blir ett allt viktigare högprioriterat ekonomiskt problem för beslutsfattare. 

Ohållbara mönster på energitillförsel och användning i Europa med leveranser av fossila 

energikällor ger allvarliga följder under längre tid, allt ifrån hushållsbudget till internationella 

relationer och miljöproblem. Trots det har byggnader inte förbättrats i samma takt som resten 

av samhället i övrigt.
1
 Men genom att energieffektivisera byggnader och med en ökad 

användning av rena och förnybara energikällor, kan koldioxidutsläppen från byggsektorn 

minska.   

I Sverige används 40 % av den totala energianvändningen och 25 % av koldioxidutsläppen 

sker inom bygg- och fastighetsbranschen. Eftersom bostäder och service står för 36% av 

Sveriges totala energianvändning (varav bostäder och lokaler utgör 86% av sektorn) utgör 

energianvändningen inom området en viktig del av målet med att reducera 

energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. Av all energi som används under en 

byggnads livstid finns snittvärden som säger att 15 % går åt till byggskedet och 85 % används 

för drift.
2 

 

 

 

1 
Indexeringar hänvisar till referensförteckning som finns i slutet av rapporten.  
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Effektivisering 

En reducerad efterfrågan på energi tillsammans med ökad effektivitet av förnyelsebar energi 

är de mest kostnadseffektiva sätten att tillgodose största delen eller all efterfrågan på energi 

för byggsektorn. Användning av förnyelsebara energikällor som exempelvis sol, vind, vatten 

och geotermisk energi motverkar användningen av kärnkraft och miljöförstörande 

kraftproduktion från exempelvis fossila bränslen. Vid kärnkraft finns risker för utsläpp av 

radioaktiva ämnen och för fossila bränslen består föroreningarna av svaveldioxid, 

kvävedioxid och koldioxid.  

Energikrav 

Första steget att spara energi är att reducera behovet av energi. "Gröna byggnader" kan 

reducera efterfrågan på energi genom att anpassa design av fastigheten efter omgivningen. 

Genom att utnyttja naturlig kyla, värme och ventilation med hjälp av sol, vind och geotermisk 

energi kan energibehovet sänkas i byggnaderna. Nedanstående exempel finns på strategier i 

projekteringsfasen: 

 Intilliggande byggnader blir designade för att skugga och isolera varandra. 

 Formgivningen av byggnaden bör ta hänsyn till exempelvis olika tjocklekar på väggar 

och ljusinsläpp genom olika typer av fönster. Detta för att minska behovet av 

konstgjord belysning, kylning och uppvärmning. 

 Teknik och processer installeras som bidrar till att användarna förstår hur 

energianvändningen kan effektiviseras och därmed reduceras.  

Byggnadens livscykel 

Redan i inledningen av idégenereringen bör hänsyn tas till en livscykelanalys (LCA) för 

byggnadsmiljön. Synen på helhetsperspektivet av byggnaden ska genomsyra hela 

byggprocessen. LCA bör innefatta design, planering, konstruktion, drift, återvinning och 

återanvändande.  

Livscykelkostnaden (LCC) används för att jämföra olika förslag och för att identifiera den 

bästa investeringen på lång sikt. De utgifter som finns under byggnadens livstid är 

medräknade i analysen, den inledande kostnaden (design och konstruktion), drift-, 

underhålls-, reparations-, rivnings- och ersättningskostnad. Analysen av LCC hjälper till att i 

tidigt skede identifiera vilken av designlösningarna för fastigheten som kommer att spara mest 

pengar under byggnadens livstid. LCC kan visa att kostnaden kan vara högre i början, men att 

den totala investeringskostnaden kan vara lägre på lång sikt, eftersom energibehovet blir 

mindre. 

Energieffektivitet 

Projekteringsansträngningar som görs i början av projektet medför ett reducerat energibehovet 

och skapar ett bra underlag för att få ut mesta möjliga produktivitet från varje enhet energi, 

ofta beskrivet som beräkning av energiintensitet. En beräkningsmetod för att värdera 

energiintensiteten består av energianvändning per area.  

Byggnader behöver effektiv luftkonditionering, uppvärmning av vatten, belysning, kylning, 

transportmedel (hissar och rulltrappor) och säkerhet. Gröna byggnader betonar vikten av ett 
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integrerat tillvägagångssätt för att ta itu med dessa frågor genom olika typer av 

helhetslösningar av konstruktionen. Exempelvis kan projektgrupper identifiera möjligheter att 

förbättra byggnaders utsida (fönster, väggar och tak) på olika sätt, som möjliggör för dem att 

reducera kyl- och värmebehovet. Denna typ av integrerad design kan reducera både drift- och 

investeringskostnaden.  

Exempel på olika strategier som kan användas för att nå bättre energieffektivitet:  

 Undersöka möjligheten att använda naturliga resurser som sol och vind för att värma, 

kyla och belysa en byggnad utan extra tillförd energi. En genomtänkt placering av 

byggnaden, materialval och fönsterplacering påverkar byggnadens möjligheter att 

fånga dagsljus, bevara värmen på vintern och kylan på sommaren. Detta kallas för 

passiv design av fastigheter. 

 Byggnaden bör ha en hög täthetsgrad och installerade dörrar och fönster ha en hög 

verkningsgrad för att minimera att det kommer in oönskad värme eller kyla.   

 Livscykelanalys används för att jämföra investerat kapital och driftkostnader för att 

utvärdera investeringen i energieffektiva teknologier. 

 Användning av energiklassad utrustning för att reducera elanvändningen av 

exempelvis datorer, bildskärmar, skrivare och mikrovågsugnar. 

 Undersöka möjligheten för termisk energilagring genom att exempelvis ta tillvara på 

is och snö under vintersäsongen för att sedan användas till kyla under sommaren. 

Genom att ta tillvara kylan sparas mycket energi som annars skulle behövts för 

kylaggregat eller fjärrkyla. Ett bra praktiskt fall av detta är lagringen av snökyla till 

Sundsvalls sjukhus.
3
 

 Genom användning av datormodeller och energisimuleringar kan olika 

energiintensiva perioder identifieras och hjälpa till att istället styra om den dagliga 

energianvändningen till att köras på natten, då energipriserna är lägre. 

 Verifiering och observation av fastighetens styrsystem genom att jämföra de 

projekterade och faktiska utfallen, för att uppmärksamma om allt fungerar som 

konstruerat och att uppställda krav i projektets kontrollsystem uppnåtts.  

Generellt presterar "gröna byggnader" bättre är standardbyggnader. Då målen är att använda 

mindre vatten och generera mindre avfall bidrar detta till en hälsosammare och mer 

komfortabel inomhusmiljö. Enligt en studie som genomförts av nybyggnadsinstitutet i USA 

har byggnader som använt sig av LEED New Construction en genomsnittlig 

energianvändning som ligger 24 % lägre än liknande byggnader, men som är byggda enligt 

amerikansk praxis.
4
 

Fördelen att effektivisera 

Genom att redan från början få alla projektets delansvariga införstådda i uppställda mål och 

budget förbättras förutsättningarna till en energi- och kostnadseffektiv byggnad. Byggnadens 

orientering och gestaltningen av den spelar en viktig roll i en LCA av byggnadens prestanda 

och påverkan av omgivande miljö. Med en bra orientering och gestaltning av byggnaden ökar 

exempelvis tillgängligheten av naturligt ljusinsläpp, vilket reducerar energibehovet för 

artificiellt ljus och behovet av tillförd värme och kyla. 
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Övergripande om LEED  

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett amerikanskt 

energiledningssystem som tagits fram för att minska byggnaders miljöpåverkan och öka 

kvaliteten på inomhusmiljön. LEED har utvecklats av U.S. Green Building Council (USGBC) 

som även ansvarar att administrera den icke vinstdrivande föreningen. LEED följer 

byggnormerna som finns i USA. USGBC arbetar för tillfället med att ta fram en version av 

LEED som är bättre anpassad för övriga världen genom en arbetsgrupp som heter 

”International Round Table”. Där finns representanter från olika länder. Från Sverige är det 

Sweden Green Building Council (SGBC) som är med och påverkar utvecklingen av en ny 

LEED-version, LEED International. 

För att täcka in flertalet byggnader har LEED utvecklat olika versioner och manualer. LEED 

kan användas på både nya och befintliga byggnader. För varje delområde finns ett visst antal 

poäng som kan uppnås, där alla delområdena består av både kravpunkter och valfria punkter. 

Under de valfria punkterna finns poäng som kan erhållas utifrån hur bra projektet uppfyller de 

olika uppställda kraven.  

De olika kategoriernas poängtilldelning och hur stor andel det motsvarar kan ses i Figur 1. 

 

Figur 1 - Visar poängtilldelning för alla kategorier i LEED. 

Beroende på hur viktiga de olika områdena anses vara, vägs de olika kategorierna utifrån den 

totala poängen som delas ut. För att skapa en hållbar byggnadsmiljö med hög prestanda 

tillhandahålls ett verktyg som ger struktur över design, konstruktion och utvärdering. 

Oberoende vilken version som används (exempelvis Nybyggnation, skola, sjukvård och 

bostäder) ger summeringen av de olika delområdena max 100 poäng. Sedan finns ytterligare 

sex poäng för innovationer och fyra för regionala prioriteringar (dessa är landspecifika) som 

ger en total poängsumma på 110. Poängsumman som uppnåtts för projektet jämförs med 

följande klassindelningsnivåer för att se vilken ranking byggnaden kommer få, se Figur 1. 

24% 

9% 

32% 

13% 

14% 

5% 3% 

26 poäng 

10 poäng 

35 poäng 

14 poäng 

15 poäng 

6 poäng 4 poäng 

Uppdelning av kategorier i LEED 

Hållbar plats 

Vatteneffektivitet 

Energi och atmosfär 

Material och resureser 

Kvalitet på inomhusmiljö 

Innovation och design 

Regional prioritet 



7 
 

 Certifierad 40 – 49 poäng 

 Silver 50 – 59 poäng 

 Guld 60 – 79 poäng 

 Platina 80+ poäng  

 

Benämningen för de olika delområdena är definierade först genom kapitelinitialerna, 

exempelvis EA för Energy och Atmosphere. Sedan benämns det om det är ett skallkrav 

(prerequisite) som benämns p och sedan nummer efter ordning. Om det istället är en 

underkategori som ger poäng (credit) benämns det c, med numrering efter ordning, 

exempelvis EAp2 och EAc4.  

För varje underkategori finns det en genomgång av de krav som ska uppfyllas för att få poäng 

från en poängkategori. De olika undergrupperna påverkar varandra och behöver behandlas 

tillsammans med de andra för att få en effektiv samordning. Detta examensarbete kommer 

som tidigare nämnts bara att behandla avsnittet om Energi och Atmosfär. Sen finns det 

flertalet handböcker som LEED stödjer sig på, framförallt olika versioner av ASHRAE. Detta 

examensarbete är avgränsat till nya konstruktioner eftersom det används mest i Sverige och 

på grund av typen av projekt som hitintills projekterats och certifierats. För antingen görs en 

klassificering på nya byggnader eller efter att en större renovering gjorts av byggnaden. I 

Sverige anses dessa renoveringar som omfattande, vilket gör att de räknas in under samma 

kategori som nya konstruktioner.
5
 

LEED New Construction (NC) används för nya konstruktioner och omfattande renoveringar 

och för den manualen krävs det att nya byggnader uppfyller minst "skallkraven" för alla 

kategorier och sedan 40 poäng från de olika valfria kategorierna. Alla LEED-projekt måste 

även uppfylla samtliga sju minimikrav som finns för LEED.
6
 För att få poäng från en av de 

valfria kategorierna under energi och atmosfär kan en energisimulering på hela byggnaden 

konstrueras i ett datorprogram, där en referensbyggnad byggs upp. Den referensbyggnaden 

baseras på ASHRAE standard 90.1 bilaga G.
7
 Det finns även en förenklad redovisningsmetod 

som kan användas, istället för att konstruera en referensbyggnad, men de förenklade 

redovisningsmetoderna ger sämre möjlighet till poäng. 

Den dominerande kategorin i LEED 

Den kategori som LEED anser vara viktigast är energi och atmosfär. EA representerar nästan 

en tredjedel av den tillgängliga poängsumman, mer än någon annan kategori. För att bli 

certifierad i LEED NC gäller det att man når miniminivån för energiprestanda. 

Underkategorierna som finns under kategorin energi och atmosfär ses i Tabell 1, som även 

visar vilka som är skallkrav och valfria punkter i underkategorier. 

  

Figur 2 – De olika certifieringsnivåerna I LEED  
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Underkategori Beskrivning av område Krav/poäng 

EA prerequisite 1 Grundläggande driftsättning och injustering av 

byggnadens installationssystem 

Skallkrav 

EA prerequisite 2 Minimerad energianvändning Skallkrav 

EA prerequisite 3 Grundläggande hantering av köldmedier Skallkrav 

EA credit 1 Optimering av energianvändning 1 – 19 Poäng  

EA credit 2 Tillverkning av förnyelsebar energi på plats. 1 – 7 Poäng 

EA credit 3 Förbättrad driftsättning och injustering 2 Poäng 

EA credit 4 Förbättrad köldmedieanvändning 2 Poäng 

EA credit 5 Mätning och verifiering 3 Poäng 

EA credit 6 Grön elektricitet 2 Poäng 

Tabell 1 – Underkategoriernas beteckningar och eventuell poängtilldelning 

LEED NC består av åtta skallkrav, varav 3 i EA. Det finns 49 poängkategorier totalt, varav 

sex för EA. Av de totala 110 poängen återfinns 35 inom EA varav fyra som 

innovationspoäng, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av totalpoängen.  

LEED NC var framtaget för kontor men lämpar sig även att användas för kommersiella 

byggnader. Detta certifieringssystem vänder sig till design- och konstruktionsaktiviteter för 

nya byggnader och större renoveringar. Med större renoveringar innefattas renovering av 

värme, kyl- och ventilationssystem, genomgång av byggnadens ytterskal och återställning av 

interiören. För att NC ska kunna användas måste fastighetsägaren eller hyresgästerna använda 

minst 50 % av tillgänglig area.
8
 

Att använda en utbildad LEED-konsult är frivilligt och ger bonuspoäng. I LEED finns 

möjligheten att få en förcertifiering av byggnaden under projekteringsfasen, annars sker hela 

certifieringen när byggnaden är färdig och driftsatt. 

Förnyelsebar energi 

LEED skiljer mellan förnyelsebar energi som producerats på plats och inköpt förnyelsebar 

energi. I LEED uppmuntras förnyelsebar energi som produceras på platsen genom installation 

av solceller, solfångare, vågkraft, biomassa, geoenergi eller ett mindre vindkraftverk intill 

byggnaden. Annars är inköp av förnyelsebar energi från annat håll genom köp av grön el eller 

amerikanska energicertifikat möjlig för att reducera inverkan på elproduktionen och för att 

främja förnyelsebar energiframställning. För att köpt förnyelsebar energi ska kunna 

tillgodoräknas måste den komma från vind, sol eller övriga godkända energikällor enligt 

Green-e.
9
 

Pågående energikvalitet 

utvärdering av energianvändning slutar inte vid design och konstruktion av en energieffektiv 

byggnad eller bostadsområde. Det är viktigt att projektet fungerar som projekterat och att det 

behåller och förbättrar kvaliteten under tiden. LEED uppmuntrar övervakning och verifiering 

av byggnadens energiprestanda. 

Byggnadens driftsättning säkerställer att byggnaden fungerar som planerat och enligt 

byggnadens kravspecifikation. Övervakningen följer med genom hela processen för att 
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utvärdera prestandan. Fortlöpande kontrollering av byggnadens drift försäkrar att byggnaden 

möter grundkraven och att systemet fungerar som det ska.  

Genom att använda verifiering och övervakning förses drifttekniker och fastighetsägare med 

information om energianvändningen för att identifiera och analysera eventuella problem om 

de skulle dyka upp med tiden. Styrning och övervakning sker genom att jämför 

energimätningar mot vad som förutsetts från energisimuleringar eller uppställda krav i 

projekteringen. Alla dessa steg ska dokumenteras i inkörningsprocessen (Commissioning). 

Genom att garantera fortsatt underhåll för bästa prestanda, uppföljning och utbildning av 

personal kan ytterligare poäng tilldelas.   

För att överhuvudtaget kunna klassificeras som certifierad och få poäng måste konstruktionen 

klara av grundkraven för den amerikanska referensbyggnaden, baseline building. LEED utgår 

ifrån en referensbyggnad med värden från ASHRAE standard 90.1 som är anpassad för den 

amerikanska marknaden, där referensbyggnaden skiljer sig från svenska normer och krav i 

Europa. Den aktuella byggnaden jämförs mot referensbyggnaden utifrån den ekonomiska 

besparingen som görs på grund av energibesparingen. Minimikravet är en minskning av 10% 

jämfört med en amerikansk referensbyggnad. När en reduktion på 12-48% förekommer 

tilldelas poäng, utöver det kan innovationspoäng sökas för exceptionell prestanda. Ett av 

kriterierna är att uppfylla en reduktion på 50% av energikostnaden eller att byggnaden 

använder minst 35% förnyelsebar energi, alternativt grön el från området eller med ett 

köpekontrakt från en leverantör på motsvarande under minst en tvåårsperiod. 

I slutet av kategorin energi och atmosfär behandlas köldmedier som är en del av 

energisystemen i byggnaden.  Om kylning används i byggnaden är det viktigt att använda 

köldmedier med låg ozonnedbrytande potential (ODP). Även ämnen som bidrar till den 

globala uppvärmningspotentialen (GWP) ska vara lägsta möjliga för att minska 

klimatpåverkan. I Sverige är kraven höga på köldmedier, vilket innebär att det inte är några 

större vårigheter för svenska fastigheter. 
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Övergripande om BREEAM 

BREEAM (BRE – Building Reasearch Establishment är namnet på organisationen och 

miljöcertifieringssystemet av byggnader förkortas EAM – Environmental Assessment 

Method) är ett brittiskt energi- och miljöledningssystem som används för att minska 

miljöpåverkan och öka kvalitén på arbets- och inomhusmiljön. BREEAM utgår ifrån de 

byggnormer som finns i det land där byggnaden projekteras. Om det inte finns definierat i 

svenska standarder hänvisas kraven till de europeiska standarderna. Sweden Green Building 

Council jobbar med att ta fram en version som är anpassad till svenska förhållanden som ska 

komma under 2011.
10

  

Den BREEAM-manual som oftast används i Sverige heter BREEAM Europe Commercial 

2009 Assessor Manual och täcker in tre olika typer av byggnader; butiker, kontor och 

industrier. Utöver den manualen finns en som heter Bespoke och sen finns det en som är 

under framtagning som kommer heta Communities. Det finns inga skallkrav som måste 

uppfyllas för att byggnaden ska kunna certifieras. istället måste ett visst antal poäng uppnås 

för att uppfylla en viss certifieringsnivå, se Bilaga 1.  

Eftersom examensarbetet är avgränsad till kontor och nya byggnader, kommer endast de 

berörda områden granskas och hur BREEAM poängväger den byggnadstypen. BREEAM 

Commercial består av nio kategorier plus en för innovationer. Totalpoängen för de nio 

kategorierna är 109 poäng och för kategorin innovationer kan ytterligare tio poäng tilldelas. I 

BREEAM vägs den beräknade poängnivån mot den möjliga totalpoängen för varje kategori, 

som sedan resulterar i certifieringsnivån på fastigheten. Antalet poäng och vägning som finns 

för varje kategori kan ses i Figur 3.  

 

Figur 3 – Visar poängtilldelning och vägningen för alla kategorier I BREEAM. 
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Underkategori Ämne Antal 

poäng 

Behandlar/innehåller 

Ene 1 

 

Energieffektivitet 15 poäng Optimering av energiprestanda för att 

minska den totala energianvändningen i 

fastigheter 

Ene 2 

 

Energimätning av 

hållbart 

energianvändande 

1 poäng Uppmuntra installationer av energimätare 

som underlättar övervakning av 

energianvändningen. 

Ene 3 

 

Energimätning för hög 

energibelastning och 

hyresområde. 

1 poäng Uppmuntra installationer av energimätare 

som underlättar övervakning av 

energianvändning hos hyresgäst eller 

slutanvändare. 

Ene 4 

 

Utomhusbelysning 1 poäng Stimulera energieffektiva 

belysningsarmaturer för utomhusbruk 

Ene 5 

 

Låga eller inga 

koldioxidutsläpp 

3 poäng Reducera växthusgasutsläppen och 

luftföroreningar genom att välja lokalt 

framställd energi från förnyelsebara källor  

Ene 6 

 

Konstruktionens 

prestanda och lufttäthet  

- poäng Inte med för kontor 

Ene 7 Kylrum - poäng Inte med för kontor 

Ene 8 

 

Hissar 2 poäng Uppmuntra användningen av 

energieffektiva transportsystem 

Ene 9 

 

Rulltrappor och 

transportband 

1 poäng Uppmuntra användningen av 

energieffektiva transportsystem 

Tabell 2 - De nio underkategorierna till energiavsnittet, varav sju är relevanta för kontorsbyggnader. 

När ett projekt ska bedömas, undersöks det om kraven har uppfyllts i de olika kategorierna 

och vilken poäng som erhållits. De poäng som en underkategori ger läggs sedan ihop för att 

samla poängen för kategorin, se Tabell 2. Kategorins totala poäng vägs sedan mot ett 

förbestämt vägningstal, som beror på hur pass viktig kategorin anses vara. Summan från de 

olika kategorierna efter vägningen läggs sedan ihop för att få en totalsumma som motsvarar 

en klassificeringsnivå. Man kan även få bonuspoäng som finns under kategorin innovation. 

Det finns totalt tio innovationspoäng i BREEAM och för kategorin energi är det Ene 1 och 

Ene 5 som har ett innovationspoäng var. 

Eftersom detta arbete är fördjupat på nybyggnation av kontor kommer endast energikategorin 

Ene (Energy) 1-5 och 8-9 behandlas. Vägningstalet som används för kategorin energi viktas 

med 19 procent, se Bilaga 2 och Figur 3. Vägningstalet används till klassningen genom att 

multipliceras med skillnaden mellan möjliga poäng och uppnådda poäng. Resultatet från alla 

kategorier läggs sedan ihop och ger en totalpoäng som jämförs med listan för BREEAMs 

klassificeringsnivåer, se Tabell 3.  
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Klassificeringsnivå Totalpoäng 

P Godkänd 30-44 

G Bra 45-54 

VG Väldigt bra 55-69 

E Utmärkt 70-84 

O Utomordentligt 85 + 

Tabell 3 – Klassningsnivåerna för miljöcertifieringssystemet BREEAM 

Förutom poängen som ska uppfyllas för att klassificeras enligt det krav som finns i 

projektmålet för den aktuella byggnaden för en viss nivå, se Tabell 3, gäller det att projektet 

uppfyllt poängkraven inom varje kategori. För att projektet ska kunna klassas som Utmärkt 

gäller det att exempelvis Ene1 uppfyllt minst sex poäng och att inget annat område har 

ignorerats under den nivån. Det innebär att om projektet bara kommer upp i 5 poäng i Ene1 

kan endast Väldigt bra erhållas, se Tabell 4. 

Antal tillgängliga poäng Titel på kategori Minimipoäng för att upp fylla nivåer 

Butiker Kontor Industrier Ene 1 - 

Energieffektivitet 

P G VG E O 

15 15 15 - - - 6 10 

Tabell 4 - Exempel på hur en underkategoris poängfördelning ser ut. 

För varje område finns det uppgiftskriterier ”Assessment criteria” som ska uppfyllas för att 

poäng ska delas ut. Ibland finns det flera uppgiftskriterier att välja mellan och då är de 

specificerade som alternativ.  Under de olika alternativen finns det en genomgång av vad som 

ska uppfyllas beroende på hur byggnaden ser ut, vad som krävs för att uppfylla kraven. I 

manualen finns för varje underkategori kapitel där det formuleras överensstämmelse av 

byggnaden och tidsplan.  

Överensstämmelse av byggnaden 

Under listan för överensstämmelse av byggnaden finns olika kriterier som ska uppfyllas 

beroende på underkategori. I listan finns beskrivet vilka krav som ska uppfyllas, beroende på 

vad som ska göras i byggnaden och vad som ingår i den projekterade fastigheten. 

Tidsplan 

Under tidsplanen anges de krav som ska uppfyllas under projekteringsfas respektive 

färdigställd fastighet. Tidsplanen är uppdelad efter alternativen i överensstämmelse av 

byggnaden och beskriver det som ska uppfyllas för varje fas.  

Hur ingår energisystem i BREEAM 

I BREEAM läggs stor vikt på optimering av energiförbrukning i byggnaden. Med detta 

tillvägagångssätt krävs simulering av byggnadens energiförbrukning. Det är valfritt att göra 

beräkningarna utifrån reducering av energiförbrukning eller minskningen av koldioxidutsläpp 

till följd av reducerad energiförbrukning. Om simulering inte tillämpas är det möjligt att 

bedöma byggnadens prestanda med hjälp av en checklista. Med hjälp av checklistan bedöms 

byggnadens U-värden, lufttäthet och hur bra energiförbättringen är mot BBR i Sverige. 

Dessutom krävs det att energiförbrukningen ska mätas i byggnaden med avseende på typ och 

hyror.
11
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BIM 
Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är ett nytt sätt att driva projekt. Genom att utnyttja 

fördelarna med BIM vid miljöcertifiering kan samordning förbättras mellan olika discipliner 

och helhetslösningen lättare utvärderas. För högre poängtilldelning i energikategorin krävs att 

energisimulering görs av byggnaden. Mycket av den informationen som används i 

energisimuleringen är sådan information som även används i BIM, vilket innebär att en viss 

del av information redan finns tillgänglig. Med hjälp av BIM-modell ges en bra överblick 

över uppdraget och processen som leder till slutresultatet. BIM ger även en överblick över 

vilka delar som ingår och hur de hänger ihop i processen, även om det finns krockar som kan 

inträffa mellan olika discipliner. Med den digitala modellen av ett byggprojekt och databasen 

med alla mått och material finns allt som behövs från att gå in och titta på arkitektritningen till 

färdig byggnad och förvaltning.
12

 

Genom att göra rätt redan från början blir det färre ändringar senare i processen, vilket annars 

kostar mycket tid och pengar som istället kan användas på ett bättre sätt. Genom att använda 

simuleringar i BIM-processen finns möjlighet till energibesparingar i både produktion och 

drift som är bra på lång sikt för både miljön och ekonomin.  

I modellen samlas information in från alla delområden och fogas ihop till en modell som 

presenterar allt i en virtuell prototyp eller produktmodell. Samarbetet i modellen pågår 

kontinuerligt genom hela byggprocessen och gör att man kan spara material, pengar och tid. 

Exempel på hur BIM kan spara pengar: 

 Visualisering och animering 

 Minskad kostnad för fel 

 Minskad produktionskostnad 

 Samordning och kollisionskontroll 

 4D – visualisering av tidplan, montageordning 

 5D – kostnadsestimering 

 Simuleringar 

 Produktionsstyrning av maskiner 

 Förvaltningsinformation 

Delar som kan ingå i ett BIM modell är VVS, el, tele, brandlösningar, arkitektur, landskap, 

transport och byggnadskomponenter. Där resultat kan fås ut för exempelvis värmebehov, 

komfort-, energi-, akustik- och ljussimulering. Genom att använda BIM samlas information 

från byggarbetet kontinuerligt in för att jämföras mot uppsatta mål i byggprocessen. 

Genom att modellen involverar många kategorier skapas ett stadigt informationsflöde som 

medför en reducering av antalet kommunikationssteg. Arbetet med BIM innebär en 

minskning av informationsförluster bland olika discipliner och arbetsförlusten mellan de olika 

arbetsskedena. Detta reducerar tid och kostnad, istället ökas tillförlitlighet och kvalitet.  
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ASHRAE standard 90.1 – 2007 

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) är ett 

amerikanskt standardiseringssystem som ger löpande ut fyra publikationer, en per år. 

Publikationen tar hänsyn till praktisk kunskap om de olika områdena värme, ventilation, 

luftkonditionering och kylning.
7
 

ASHRAE standard 90.1 – 2007 kommer att förkortas i detta arbete för att underlätta 

läsningen. Exempelvis kommer ASHRAE standard 90.1 – 2007 appendix G förkortas 

A:90.1:G, där G står för vilket kapitel det refereras till. 

I A:90.1:G beskrivs de olika byggnadskomponenter och hur allt refereras till en 

referensbyggnad (baseline building) för att ta reda på hur projektets byggnad klarar sig i 

förhållande till den. Appendix G används till att konstruera referensbyggnaden med typfall 

och riktvärden för byggmaterial och energianvändande system i byggnaden.  

ASHRAE används till att beräkna den procentuella energibesparingen som den projekterade 

byggnaden kommer göra mot en referensbyggnad, detta för att användas i amerikanska 

certifieringssystemet LEED. ASHRAE finns även med som ett alternativ i brittiska 

BREEAM. Referensbyggnaden är en modell som byggs upp enligt A:90.1 och som sedan 

används i simulering och jämförelse mot den projekterade byggnaden. Resultatet av 

jämförelsen ger en bild över hur bra den projekterade byggnaden är och om den klarar de 

uppställda kraven som behövs för att certifieras. Grundförutsättningen på projekterad och 

referensbyggnad är likadana, men med olika specifikationer på komponenterna som används. 

De olika komponenterna som finns i byggnader och de krav som ställs på systemet är 

definierat i ASHRAE standard 90.1.  

En kort sammanfattning av de olika kapitlen i A.90.1. 

Kapitel 5 

Detta kapitel handlar om vilka krav som ska uppfyllas på byggnadens ytterskal. Beroende på 

vilket land och område byggnaden ligger i används olika tabeller och värden. I Sverige 

används klimatzon 6 för A:90.1. Avsnittet är uppdelat efter produkter som används i 

ytterskalet, som exempelvis isolering, fönstergruppering och dörrar men även luftläckage som 

påverkar tätskiktet i fastigheten. Även installationskrav och produktinformation av materialen 

som används ska finnas med och begränsningar på fönster- och takfönsterarea ska finnas 

definierat ( maximalt 40 % av väggbruttoarean respektive 5 % av takbruttoarean). 

Kapitel 6 

Kapitlet beskriver kraven på köldmediesystem; värme, kyla, ventilation och 

luftkonditionering (HVAC&R) för byggnaden, där det bland annat tas upp verkningsgrad, 

lastberäkningar och automatiska avstängningar. Krav på köldmediesystemens utformning och 

komponenter finns definierade i kapitlets underrubriker till förvärmare, design och kontroll 

för luftsystem, design och kontroll för vattenburet system, värmeåtervinning, värmeavvisande 

utrustning, energiåtervinning, fläktkåpor och radiatorer. Dessa krav gäller inte befintliga 

system och komponenter som redan finns behöver inte uppfylla dessa krav. I slutet av kapitlet 

finns tabeller om minsta effektivitetskraven för systemkomponenter.  
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Kapitel 7 

Kapitlet handlar om servicevarmvatten, dvs. varmvatten till exempelvis VVS-fixturer, 

förutom varmvatten för uppvärmning i nya och befintliga byggnader. Kraven i kapitlet 

handlar om lastberäkningar, effektivitet av utrustning, rörisolering, kontrollsystem för 

varmvatten, värmare, värmefällor och utrustning. Det finns även styrande tillvägagångssätt 

för att även medräkna rumsuppvärmning om ett av tre uppställda krav uppfylls. Sist i kapitlet 

finns en tabell över prestandakrav på utrustning för varmvatten. 

Kapitel 8 

Behandlar kraven på kraftdistribution, bland annat spänningsfall, konstruktionsritningar, drift- 

och underhållsmanual.  

Kapitel 9 

Kapitlet behandlar kraven på belysningsinstallationer, både inom- och utomhus för olika typer 

av byggnader. De olika delområdena som ingår är installation, effekt på ljuskälla, typ av 

system, utrustning, belysningskontroll, parallell kabeldragning, utgångsbelysning och 

markbelysning. Då beräkning av energiåtgången av belysning i byggnaden ska göras finns två 

metoder, byggnadsareametoden och utrymme för utrymmesmetoden. Beroende på vilken 

metod som används finns två tabeller att välja mellan som visar belysningens 

effektgränsvärden för de olika utrymmena. 

Kapitel 10 

Under kapitel tio tas annan utrustning upp som inte funnits definierade i tidigare kapitel, 

bland annat handlar det om att uppfylla kraven på verkningsgrader för olika motorer som 

finns definierade i tabell 10.8.  

Bilaga G 

Denna bilaga används i LEED då en referensbyggnad ska tillverkas som motsvarar 

amerikanska byggregler/standarder. Denna referensbyggnad jämförs mot den tilltänkta 

byggnaden för att kontrollera hur pass bra de energiförbättrande åtgärderna är och för att 

utvärdera om byggnaden klarar uppställda krav och poäng i EAp1 respektive EAc1. De olika 

delområdena i bilagan tar upp vilka krav som ställs på simuleringsprogrammet, klimatdata, 

energipriser och köldmediesystem tillsammans med resten av kapitlen i A:90.1. Det finns 

även ett alternativ att uppfylla kraven utan simulering och det kallas exceptionell 

beräkningsmetod, där man ska dokumentera lämpliga beräkningar.  
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BBR 

I boverkets byggregler finns de tekniska kraven på byggnader i Sverige. Byggreglerna som 

granskats avser energianvändningen. Reglerna gäller bland annat för nyproduktion och med 

minimikrav på byggnaden inom bland annat områdena energihushållning, miljö, hälsa och 

hushållning med vatten och avfall.  För energianvändningen finns det fastställda krav på hur 

mycket den specifika energianvändningen får vara i bostäder och lokaler. Sverige är indelat i 

tre klimatzoner, där maximal tillåten energimängd per uppvärmd golvarea och år (kWh/m
2
/år) 

anges för varje zon, se Bilaga 3. I Tabellen finns även gränsvärden för den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten, tillägg för uteluftsflöde och separat tabell för större lokaler 

med elvärme. Gränsvärden för värmeövergångstal (U-värde) finns definierade för tak, vägg, 

golv, fönster och ytterdörr. 

För byggnadens specifika energianvändning ingår inte energi från solceller och solfångare 

som levererar energi till byggnaden som är placerade utomhus på huvudbyggnaden eller 

byggnadens tomt. Det innebär att installationer med solceller och solfångare är fördelaktiga 

vid certifiering av fastigheter.  

Byggnadens specifika energianvändning är beräknad utifrån byggnadens årliga 

energianvändning fördelad på golvarea. Den area som jämförs är definierad som Atemp, 

tempererad area som värms upp till mer än 10
o
C.   

För att följa upp att energikravet följs har krav införts på att mätsystem ska installeras för att 

verifiera. Även regler och råd för installationer av värme och kyla, styr- och reglersystem och 

effektiv elanvändning är definierade. Genom kunskapen om en byggnads energianvändning 

ökar förutsättningen för att reducera energianvändningen genom bättre drift, skötsel och 

underhåll.
13,14

 Certifiering i LEED och BREEAM följer dessa krav. I BREEAM utgår 

certifieringen från dessa krav, i LEED höjs lägstanivån för poängtilldelning eftersom 

BBR-kraven är högre ställda. 
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LEED – Kapitlet om energi och atmosfär 

Här beskrivs informationen om kategorin energi och atmosfär som finns i LEED manualen Reference 

Guide for Green Building Design and Construction. Den huvudsakliga informationen för detta avsnitt 

kommer ifrån.
8
 

 

EAp1          Fundamental commissioning of building energy systems 

                    Grundläggande driftsättning och injustering av fastighetens installationssystem 

Syftet med kategorin är att verifiera att projektets energirelaterade system är installerade, 

kalibrerade och presterar enligt ägarens krav, grunddimensionering och konstruktions-

dokument. 

En väl utförd injustering medför reducerad energianvändning, lägre driftkostnad, mindre 

problem från entreprenören efteråt, bättre byggnadsdokumentation, förbättrad produktivitet 

hos användare och verifiering över att byggnaden presterar. 

Följande krav ställs för detta område och  måste uppfyllas av projektgruppen:  

 En oberoende samordnare ”commissioning authority – CxA” ska tillsättas från första 

början som ska leda, granska och övervaka alla driftsättningsprocesser. För att tillsätta 

en individuell CxA finns det uppställda krav som måste uppfyllas som lyder: 

- CxA måste kunna uppvisa dokumentation på erfarenhet från åtminstone två 

byggnadsprojekt. 

- Får inte vara involverad i arbetet med design och konstruktion.  

- Får inte vara anställd hos konstruktionsföretaget, men kan vara kontrakterad 

genom dem. 

- Får inte vara anställd av eller kontrakterad genom entreprenör eller byggledare 

som innehar entreprenadavtal. 

- Får vara konsult eller kvalificerad anställd hos ägaren. 

- CxA skall rapportera resultat, slutsatser och rekommendationer direkt till ägaren. 

- Då byggnadsprojektet är mindre än ungefär 4650m
2
 (50.000ft

2
) bruttoarea, kan en 

kvalificerad CxA vara från design- eller konstruktionsgruppen om personen har 

nödvändig erfarenhet.  

 Ägaren måste dokumentera projektkraven. 

 Designgruppen måste utarbeta grunderna för projektförutsättningarna. 

 Samordnaren måste gå igenom och säkerställa att dokument är tydliga och 

fullständiga. 

 Ägaren och projekteringsgruppen är ansvariga för att uppdatera sina dokument var för 

sig. 

 Utveckla och integrera idrifttagningskraven in i konstruktionshandlingarna. 

 Utveckla och implementera en idrifttagningsplan.  

 Verifiera installationen och prestandan av systemet som ska driftsättas. 

 Färdigställa en sammanfattning av driftsättningsrapporten. 
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Driftsättningssystem 

Aktiviteter som sker vid driftsättningsprocesser måste färdigställas för följande 

energirelaterade system (detta gäller inte när hyresgästen själv installerar systemen): 

 Värme, ventilation, kyl- och luftkonditioneringssystem och tillhörande styrkontroller. 

 Styrning för belysning och dagsljus. 

 Tappvarmvatten. 

 Förnyelsebara energisystem. 

Uppgifterna och ansvaret för dessa förutsättningskrav är uppdelade i 12 steg och ska 

uppfyllas. De tolv delarna är uppdelade i tre faser för byggnaden; designfasen, 

konstruktionsfasen och driftfasen. Områdena är uppdelade i EAp1 och EAc3, där varje 

delområde har antingen båda eller en av dem aktuella. De tolv stegen är uppställda och 

indelade enligt Tabell 5. 

Besiktningsuppgift Klassificeringskategori, 

uppgiftsordning 

Grundläggande 

(EAp1) 

Utökad (EAc3) 

Projekteringsskede 

1. Utse en samordnare, CxA EAp1, Uppgift 1 

EAc3, Uppgift 1 

Ägaren eller 

projektgrupp 

Ägaren eller 

projektgrupp 

2. Dokumentera ägarkraven i 

projektet, ta fram 

grundkraven för designen 

EAp1, Uppgift 2 

 

Ägaren eller CxA, 

konstruktionsgrupp 

Ägaren eller CxA, 

konstruktionsgrupp 

3. Översyn av ägarens 

projektkrav och grundkrav 

för designen 

EAp1, Uppgift 2 

EAc3, Uppgift 2 

CxA CxA 

4. Ta fram och implementera 

besiktningsplan 

EAp1, Uppgift 4 Projektgrupp eller 

CxA 

Projektgrupp eller 

CxA 

5. inkludera 

besiktningskraven till 

konstruktions-

dokumentationen 

EAp1, Uppgift 3 

 

Projektgrupp eller 

CxA 

Projektgrupp eller 

CxA 

6. Genomför driftsättning av 

konstruktionen före 

mittenbygghandlingarna 

EAc3, Uppgift 2 Inget krav 

 

CxA 
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Byggskede 

7. Kontrollera att entreprenören 

uppfyller ställda krav 

EAc3, Uppgift 3 Inget krav CxA 

8. Verifiera installation och 

prestanda av 

driftsättningssystem 

EAp1, Uppgift 5 CxA CxA 

9. Ta fram systemmanualer för 

driftsättningssystem 

EAc3, Uppgift 4 Inget krav Projektgrupp 

eller CxA 

10. Verifiera att kraven på 

driftträningen är uppfylld 

EAc3, Uppgift 5 Inget krav Projektgrupp 

eller CxA 

11. Sammanställ en 

sammanfattning på 

uppdragsrapporten 

EAp1, Uppgift 6 CxA CxA 

Förvaltning 

12. Granska byggnadsdriften 

inom 10 månader efter 

slutförande 

EAc3, Uppgift 6 Inget krav CxA 

Tabell 5 – Tolvstegsmodellen som visar de olika genomförandeskedena och under vilken 

underkategori som används. 

Som ses i Tabell 5 är 6,7,9,10 och 12 valbara, dvs. att de endast är till för förbättringskraven 

och poängtilldelning i EAc3. De tolv stegen är uppdelade i den ordningsföljd som de ska 

göras. Tabellen visar när de kan startas och avslutas under projektets gång. Ordningen på 

uppgifterna indikeras från lågt till högt nummer. 

 

EAp2  Minimum energy performance 

 Minskad energianvändning 

Syftet med denna kategori med skallkrav är att säkerställa en viss energieffektivitet av den 

projekterade fastigheten och dess system för att reducera miljöbelastning och oekonomisk 

energianvändning. Det finns tre alternativ där minst en ska följas för att projekterad byggnad 

ska bli certifierad. 

Alternativ 1 

Grundkravet är att prestandan förbättras med minst 10 % i nya byggnader och 5 % för större 

renoveringar i jämförelse med prestandan hos amerikanska referensbyggnader. Beräkningarna 

görs på den projekterade byggnadens prestanda och jämförs med referensbyggnad enligt 

A:90.1:G. De båda byggnaderna är uppbyggda likadant men där referensbyggnadens 

prestanda utgår från bilaga G och den projekterade byggnaden utifrån den projekterade 

konstruktionen. Dessa beräkningar är så pass komplexa att det görs med datorsimuleringar. 

Byggnadsvärdena jämförs sedan mellan de båda simuleringarna. För byggnadens 

energikostnad räknas alla energikostnader som förknippas med byggprojektet in.  
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Följande kriterier måste uppfyllas för att den projekterade byggnaden ska bli godkänd: 

 De tvingande bestämmelserna (mandatory provision) i A:90.1. sektion 5.4, 6.4, 7.4, 

8.4, 9.4 och 10.4 (se kapitlet om ASHRAE standard 90.1-2007 för beskrivning av 

områdena).  

 Inkludera alla energikostnader inom och i samband med byggnadsprojektet. 

 En jämförelse mot referensbyggnad som uppfyller kraven i A:90.1:G. De generella 

energikostnaderna för verksamhetsenergin antas vara 25 % av den totala 

energikostnaden för referensbyggnaden. Om byggnadens processkostnad är lägre än 

25% av referensbyggnadens energikostnad måste bekräftande dokumentation lämnas 

in till LEED om att tillförd processenergi är korrekt. 

Verksamhetsenergi 

Verksamhetsenergin inkluderar bland annat diverse kontorsutrustning, datorer, hissar, 

rulltrappor, belysning men bortser från indirekt belysning från utrustning (exempelvis 

medicinsk utrustning).  

Fastighetsenergi  

Fastighetsenergi inkluderar belysning (t.ex. invändig, parkeringsgarage, fasad med mera, men 

inte belysning från utrustning), VVS-system (rumsuppvärmning, rumskylning, fläktar, 

pumpar, toalettventilation) och tappvarmvatten eller uppvärmning. 

Verksamhen måste vara densamma mellan referensbyggnaden och den föreslagna byggnaden. 

Projektgruppen kan följa beräkningsmetoden som finns definierad i A:90.1:G 2.5 för att 

minska processlasterna. Dokumentation över energibesparingar måste innehålla en lista över 

antaganden gjorda för både referensbyggnaden och den förslagna byggnaden, med teoretisk 

och empirisk information som stöder gjorda antaganden. 

Alternativ 2 

Alternativ 2 följer manualen ASHRAE Advanced Energy Design Guide´s for small buildings 

2004, föreskrifter för mindre byggnader. Projektgruppen måste följa alla applicerbara kriterier 

som är fastställda i Guiden utifrån den klimatzon byggnaden är placerad. 

Det finns tre vägar att gå för detta alternativ, men bara den första är relevant för detta arbete. 

Det som är relevant är att det ska räknas som kontor och att den kontorsbelagda arean ska vara 

mindre än 1858m
2
 (20,000 ft

2
). 

Alternativ 3 

Alternativ 3 följer föreskrifterna som är definierade i Advanced Buildings
TM

 Core 

Performance
TM

 Guide framtaget av institutet för nya byggnader (New building institute). 

Första kravet för kontorsbyggnaden är att det ska vara mindre än 9290m
2
 (100,000 ft

2
).  Det 

andra kravet är att det överensstämmer med avsnitt 1 - Design Process Strategies och avsnitt 

2 - Core Performance Requirements. 

Boken "LEED Reference Guide for Green Buildings" beskriver de olika sektionerna i A:90.1 

som används i LEED. För att få ut den informationen som ska användas måste A:90.1 
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användas för att uppfylla alla kraven. En kort sammanfattning av de olika kapitlen finns under 

avsnittet ASHRAE 90.1 – 2007. 

Belysningsberäkningar görs med mätmetoder  för att mäta graden av måluppfyllelse genom 

att antingen använda byggnadsareametoden eller utrymme för utrymmesmetoden. För båda 

metoderna gäller det att den totala installerade belysningen är beräknad genom summering av 

belysningseffekt för alla permanenta apparaturer för arbets-, allmän- och möbelbelysningar. 

Det som ingår inom kategorin belysningseffekt är lampor, driftdon, strömregulatorer och 

kontrollutrustning. 

För att byggnadsareametoden ska vara godkänd att användas ska antingen hela byggnaden 

projekteras eller att den enskilda innehavaren är friställd från de övriga i byggnaden.  

I korthet är beräkningarna för de olika områdena följande; För utomhusbelysning är det 

belysning gånger total belysningsarea eller längd associerad med ytan gånger 1,05. För 

byggnadsareaberäkningarna gäller att belysningen multipliceras med arean inomhus. Om 

utrymme för utrymmesmetoden används är det den godkända belysningen gånger tillhörande 

area. 

Det som ska finnas med och dokumenteras för detta kapitel och på LEED – online är följande: 

 Vid användande av ASHRAE ska tillägg listas och kopior behållas på använda 

ASHRAE formulär. 

 Bestäm klimatzonen för byggnadsprojektet. 

 Beräkna energianvändning efter energikälla. 

 Bevara en lista på slutanvändningsområden av energin för projektbyggnaden. 

 Om projektet använder sig av datorsimulerade energiberäkningar ska A:90.1:G följas. 

Från simuleringen ska slutrapporten behållas, då den innehåller årskostnaden av energi 

för referens- och projektbyggnad. 

 Om projektet använder sig av styrande material, ska dokumentation samlas in som 

styrker att projektet möter alla tillhörande krav. 

Drift- och underhållsberäkningar 

När väl byggnaden är färdig, är det viktigt att fortsätta arbetet med att hålla god 

energieffektivitet. Man måste säkerställa att byggnadssystemen fungerar som de ska och följer 

den antagna energianvändningen, vilket kan spara energi och driftkostnad. Genom att 

säkerställa att fastighetsförvaltaren kan systemen skapas bättre möjlighet till ökad 

energieffektivitet och förbättrad kontroll på förväntade energilaster och underhåll. Med 

tillgång till förväntad energianvändning från energisimuleringar och modeller, är det enklare 

för fastighetsförvaltaren att finna fel i pågående energianvändning och om något är ineffektivt 

och inte fungerar som det ska. 
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EAp3  Fundamental refrigerant management 

 Grundläggande hantering av köldmedier 

Målet med denna underkategori handlar om hantering av köldmedier för att minska utsläppen 

av ozonnedbrytande kemikalier. För att uppfylla kraven gäller att det inte används freon- 

(CFC) baserade köldmedier i kyl- eller värmepumpssystem för nya byggnader. Om en 

byggnad återanvänder befintligt köldmediesystem som innehåller CFC, ska en grundlig plan 

för utfasning av freoner finnas. 

Ingen ersättare till freoner har blivit framtagen som är perfekt för alla system och svenska 

myndighetskrav säger att freoner skall fasas ut. När köldmedier bestäms för ett kylsystem är 

det olika egenskaper som ska stämma överens. Valet beror exempelvis på vilken 

arbetstemperatur eller tryck systemet ska ha, var det är placerat och vilken kapacitet det ska 

ha. Det köldmedie som används ska ha så låg ODP och GWP som möjligt, men samtidigt ha 

så hög effektivitet som möjligt. Om energieffektiviteten är dålig, men med låg ODP och 

GWP, kommer slutresultaten inte vara bra. Maskinen kommer behöva jobba mer för att 

kompensera den dåliga effektiviteten och eventuellt ha större mängd köldmedie, som ökar 

risken för köldmedie som läcker ut.  

En ekonomisk analys ska göras för att undersöka om ett utbyte eller konvertering av systemet 

är lämpligt. Bedömningen görs av en tredjepartsperson som ska granska om en konvertering 

eller utbyte av köldmediet har en återbetalningstid under tio år. Om systemet inte har det, görs 

ett alternativt tillmötesgående hur man reducerar användandet och utfasningen. Då 

återbetalningstiden är under tio år måste ett byte ske av systemet: 

Idealfallet för köldmedier och olika system är att de är hermetiskt tillslutna och inte släpper ut 

köldmedier i naturen. Men under installation, drift, påfyllning, service eller skrotning läcker 

köldmedie ur systemet och ut i naturen. För att minimera läckage av köldmedier har EPA 

(United States Environmental Protection Agency) tagit fram regler som ska följas. 

 Kräver metoder som förbättrar återvinning av ozonnedbrytande ämnen under service 

och skrotning av luftkonditionering och kylsystem. 

 Fastställa certifieringskrav för återvinning och återanvändning av utrustning, tekniker, 

återvinnare och att förbjuda försäljning av köldmedier till icke certifierade tekniker.  

 Krav på att personer som gör service eller disponerar kylanläggningar gör det enligt 

EPAs regler och att de har den utrustning som krävs för återvinning och 

återanvändning. 

 Krav på reparationer av betydande läckor av luftkonditionering och kylutrustning med 

en laddning över 22.7 kg (50 pund). 

 Etablera säkra deponeringskrav för att säkerställa att köldmediet avlägsnas från 

systemet som kommer in i avfallsströmmen med laddningen intakt (exempelvis 

luftkonditionering i bilen, kylsystem hemma och luftkonditionering i rum). 

 Förhindra individer från att oavsiktligt ventilera ozonnedbrytande ämnen som används 

som köldmedie ut i atmosfären vid underhåll, service, reparation eller kassering av 

luftkonditionerings- eller kylsystem. 
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I Sverige finns en köldmedieförordning som måste följas. Där beskrivs reglerna för att 

handskas med köldmediesystem, bland annat vilka regler och undantag som gäller på 

nationell nivå av CFC och HCFC köldmedier.
16

 

Projekt med energisystem på området (närvärme) har en särskild teknisk guide som finns på 

USGBC hemsida som heter: Treatment of District or Campus Thermal Energy in LEED V2 

and LEED 2009 – Design & Construction.
17

 Manualen beskriver områden som berörs av det 

småskaliga energisystemet som eventuellt används i LEED-projektet. Guiden berör varje 

undergrupp av EA i LEED-guiden och går även vidare in på de olika sektionerna och 

bilagorna i A:90.1. Guiden beskriver förhållningsregler och krav som ska uppfyllas för att 

tillgodoräknas i de olika undergrupperna. Dokumentet ändrar inte skallkraven eller 

poängkraven som ges i LEED, alla skallkrav måste uppfyllas och de olika poängområdena är 

valbara.   

De dokumentationskrav som måste göras för LEED – online är att då det är rimligt vid större 

renoveringar, ska en utfasningsplan utvecklas och följas för skadliga medier. Även 

dokumentation från monteringstillverkaren som visar vilket slag av köldmedie som används 

av byggnadens köldmediesystem ska finnas med.  

 

EAc1  Optimize energy performance 

 Optimering av energiprestanda  

Ger 1 till 19 poäng 

Optimering av energiprestanda används för att minska den totala energianvändningen i 

byggnader, utöver de skallkrav som ställs.  

För att bedöma olika byggnader ska, beroende på arbetsmetod, ett av följande tre alternativ 

uppfyllas för att få poäng tillgodoräknat från EAc1. Projektet ska också uppfylla de 

obligatoriska grundkraven i EAp2. 

Alternativ 1 

Alternativ 1 används för energisimulering av hela byggnaden. Energisimuleringen jämförs 

med en referensbyggnad som är uppbyggd likadant men där byggnadens prestanda utgår från 

A:90.1:G. Dessa beräkningar är så pass komplexa att de görs i datorsimuleringar. Värdena 

jämförs sedan mellan de olika simuleringarna. För byggnadens energikostnad räknas alla 

energikostnader som förknippas med byggprojektet in. Då kostnaden för projekterad byggnad 

är lägre än kostnaden för referensbyggnadens energianvändning, kan poäng tilldelas om det 

kommer upp i minst 12 % förbättring. Genom att följa skallkraven för EAp2 fås i Alternativ 1 

upp till 19 poäng efter följande Tabell 6.  
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Nya byggnader och större 

renoveringsförbättring mot 

referensbyggnads energianvändning 

Erhållna poäng 

12 % 1 

14 % 2 

16 % 3 

18 % 4 

20 % 5 

22 % 6 

24 % 7 

26 % 8 

28 % 9 

30 % 10 

32 % 11 

34 % 12 

36 % 13 

38 % 14 

40 % 15 

42 % 16 

44 % 17 

46 % 18 

48 % 19 

Tabell 6 – Poängfördelningen för den procentuella förbättringen av energikostnaden. 

Om Alternativ 1 tillämpas i projektet ska en energisimulering göras av hela byggnaden. 

Prestandavärderingsmetoden i A:90.1:G är effektivt sätt att värdera energiprestanda i en 

byggnad och jämföra kostnaden och fördelar med olika energieffektiva strategier. Men en 

fullständig energisimulering måste fortfarande göras. En energikostnadsbudget som används 

som modell är inte accepterad.  

Den årliga energikostnaden för en byggnadskonstruktion är avsedd att användas som 

utgångspunkt vid jämförelse mot referensbyggnaden. Metodiken för att göra 

energisimuleringsmodellen för referensbyggnaden finns beskriven i A:90.1:G. Denna används 

senare för att evaluera den procentuella förbättringen mellan referensbyggnaden och 

byggprojektet.  

Prestandavärderingsmetoden kräver framtagning en av energisimuleringsmodell för den 

föreslagna designen. Varefter projektet fortskrider ska alla uppdateringar simuleras i den 

tänkta byggnaden och referensbyggnaden (exempelvis ändring av byggnadens orientering, 

väggarea, fönsterarea, köldmediesystemets storlek och typ). För designgruppen möjliggör 

prestandavärderingsmetoden att identifiera de interaktiva effekterna från 

energieffektiviseringar över alla byggnadssystem. Exempel på detta är när belysningen byts ut 

till lågenergilampor, vilket medför ett ökat behov av uppvärmning och minskat kylbehov. 
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Den årliga energikostnaden ska vara uttryckt i dollar och används för att beräkna procentuella 

förbättringen i energianvändning. Årliga energikostnaden är bestämd utifrån värdering av 

inköpt energi som exempelvis elektricitet, gas, olja, bensin (propan), ånga och kylt vatten, där 

priset är baserat på lokala energibolag eller statliga medelpriser som årligen publiceras av 

U.S. Department of Energy`s Energy information Administration (gäller för USA men en som 

gäller för Svensk fjärrvärme ska komma). 

Fyra fundamentala strategier vilka kan ge förbättrad energiprestanda: 

 Reducera behovet genom att optimera byggnadens form och orientering, reducera 

interna belastningar genom skalet, belysningsförbättring och flytta energibelastningen 

till lugnare perioder. 

 Använda gratisenergi genom närproducerade källor exempelvis solkraft, solvärme och 

vindenergi för att tillfredsställa behoven. 

 Öka effektiviteten med ett bättre och anpassat klimatskal, belysning och 

köldmediesystem i byggnaden. Ett effektivare system reducerar energibehovet och 

energianvändningen. 

 Återanvändning av spillenergi genom att använda värmeväxlare i ventilation, 

återvinningssystem för gråvatten (disk-, dusch-, tvätt- och badvatten) och 

kraftvärmeproduktion. När dessa strategier används, ska fastställning och 

dokumentation av energimål och förväntningar göras, även tillämpning av lämpliga 

beräkningsmodeller för att bedöma resultatet av åtgärderna.   

Alternativ 2 

För Alternativ 2 kan ett poäng tilldelas då projektet följer de styrande åtgärderna som finns i 

ASHRAE Energy Design Guide för att minska energianvändningen med 30 %. Det första som 

ska göras är att identifiera klimatzonen där byggnaden är placerad (klimatzon 6 användas för 

Sverige). Sen används tabeller som anger minimivärden för tak, väggar, golv, belysning, 

ventilation, energiåtervinning med mera.  

Alternativ 3 

För Alternativ 3 kan upp till tre poäng fås genom att följa EAp2 och genom att uppfylla 

följande krav: 

 Ett poäng är tillgängligt för alla projekt vilka är mindre än 9290m
2
 (100,000 ft

2
)som 

uppfyller avsnitt ett och två i Core Performance guide. 

 Möjlighet till två ytterligare poäng är tillgängliga till projekt som implementerar 

prestandastrategier vilka är listade i avsnitt 3, Enhanced Performance. För var tredje 

punkt som är genomförd från detta avsnitt tilldelas ett poäng. 

Alternativ 2 och 3 kommer inte att tas vidare hänsyn till i denna rapport då poängförlusten är 

så pass stor jämfört med kapitel 1. Det gör att projekt generellt inte använder sig av dem för 

de blir inte intressanta för byggprojekt.
19
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Kraftvärmeproducerande system tar hand om värmen som annars skulle gått förlorad eller 

bortkyld i traditionella förbränningsanläggningar som använder fossila bränslen för att 

generera elektricitet. Dessa system är därför mycket mer effektiva än separata kraft- och 

värmeverk.   

Strategier för speciella modelleringskrav används då systemet är mer komplext och inte går 

att följa genom en checklista.  

A. Naturlig ventilation (självdrag) utvärderas från fall till fall eftersom ASHRAE 90.1 

2007 bilaga G inte behandlar naturlig ventilation. För att tillräckligt med information 

ska finnas tillgängligt för utvärdering av process och resultat ska följande delar finnas 

med: 

 Detaljerar projektbeskrivning. 

 Tydlig identifiering av areor som använder självdrag. 

 Detaljerad dokumentation över beskrivning eller hänvisning till 

modelleringsantaganden och metodik för naturlig ventilation. 

 Alla termostater, fläktar, infiltrationer och andra areor med schemalagd 

naturlig ventilation. 

Det ska tydligt framgå att driftschemat för självdragsventilation är anpassat till användarnas 

beteendemönster.  För simuleringarna gäller det att driftschemat är likadant i både 

referensbyggnaden och projektbyggnaden.  

B. Eftersom lokal förnyelsebar energi och lokal återvinning av energi inte behandlas i 

A:90.1:G, får dessa system full poäng vid användande av prestanda-

värderingsmetoden.  

 

När byggnaden innehåller lokal förnyelsebar energi eller lokal återvunnen energi, ska 

referensbyggnaden beräknas utefter reservenergi som behövs för byggnaden. För att 

uppskatta den energi som fås lokalt, används antingen den föreslagna energimodellen 

eller den exceptionella beräkningsmetoden. 

Den exceptionella beräkningsmetoden används då tillräcklig information inte finns från 

process- och fastighetsenergi för att göra en modell i ett simuleringsprogram. Vid användande 

av exceptionell beräkningsmetod måste dokumentation göras över:  

 Antaganden för både referensbyggnad och projekterad byggnad. 

 Teoretisk eller erfarenhetsmässig information som styrker antaganden. 

 Specifika energibesparingar som bygger på de exceptionella beräkningarna. 

Beräkning för den procentuella förbättringen 

Det första som behövs för beräkningen är den totala årliga energikostnaden för byggnaden, 

den så kallade föreslagna byggnadsprestandan. Referensbyggnadens byggnadsprestanda 

beräknas med ett medeltal från orienteringen av projektbyggnadens verkliga placering och 

sedan med en vridning på 90
o
, 180

o
 och 270

o
.  
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Den procentuella förbättringen, fås genom att ta förbättringen av projektbyggnaden delat på 

referensbyggnaden, räknat i procent: 
                              

                            
 

Dokumentation som ska vara med för att uppfylla definierade krav i EAc1 är: 

 Att lista alla tillägg som använts och ta med kopior på de överensstämmande 

formulären ur ASHRAE.  

 Klimatzonen för byggnaden. 

 Beräknad energianvändning, baserad på energislag. 

 Lista slutenergianvändning för projektbyggnaden. 

 Om projektet använder en datorsimulerad energianvändning ska A:90:1 eller liknande 

följas. Den slutliga rapporten, som visar den årliga energikostnaden för både 

referensbyggnad och dimensionerande fallet ska behållas. 

 Om projektet använder de styrande efterlevnadskraven, ska dokumentation visa att 

alla kraven har uppfyllts och gäller för de styrande vägvalen. 

Om Alternativ 1 uppfylls och påvisar en förbättring som är bättre än 50 % för nya byggnader 

och 46 % för renoveringar kan en extra poäng fås, som kallas exceptionell prestanda.  

 

EAc2  On-site renewable energy 

 Förnyelsebar energi på plats  

Ger 1 till 7 poäng 

Målet med EAc2 är att främja en ökad användning av förnyelsebar energi inom angränsande 

område till fastigheten, för egen användning. Detta för att minska den fossila 

energianvändningen och för att reducera kostnad och miljöpåverkan. Genom att använda 

förnyelsebar energi istället för fossila bränslen reduceras luft- och vattenförorening av miljön. 

Beroende på hur stor andel förnyelsebart energianvändande är, tilldelas antalet poäng olika, 

från ett till sju poäng (Tabell 7).  

Förnyelsebar energi  

i procent 

Antal poäng 

1 % 1 

3 % 2 

5 % 3 

7 % 4 

9 % 5 

11 % 6 

13 % 7 

Tabell 7. Procentuella kravet på förnyelsebar energi för ett visst antal poäng. 
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Andelen förnyelsebar energi i procent fås genom att beräkna andelen producerad förnyelsebar 

energi i procent av byggnadens årliga energikostnad. Tabellen ovan används för att se antalet 

uppnådda poäng. Byggnadens årliga energikostnad uppskattas genom att antingen använda 

energikostnadsberäkningen som gjordes i EAc1 eller använda uppskattade värden från U.S. 

Department of Energy´s Commercial Building Energy Consumption Survey database
20

 för att 

utifrån databasen approximera elanvändningen i byggnader. Detta används även senare för 

EAc6. 

Tekniken i förnyelsebara energisystem är framtagen för att utnyttja sol, vind, geotermisk, 

vatten- eller biobaserad energi för att sedan tillmötesgå behovet av elektricitet eller 

användning av termisk energi för varmvatten, rumsuppvärmning eller rumskyla. Godkända 

energisystem ska användas inom byggnadens område. Om det produceras för mycket energi 

kan det levereras till nätet. Energi som är producerad på plats och inte används i byggnaden 

eller sänds till nätet får inte tillgodoräknas i denna poängkategori.  

Systemen som är godkända för att tillgodoräkna poängen från EAc2 i LEED är 

 Solceller och solfångare 

 Vindkraft 

 Biobränslebaserat system från 

o Obehandlat träavfall 

o Jordbruksgrödor och avfall 

o Animaliskt avfall och annat organiskt avfall 

o Deponigas (gas från nedbrytning av avfall) 

 Geotermiskt el- och värmesystem 

 Småskalig vattenkraft med liten miljöpåverkan, se EAc6. 

 Våg- och tidvattenkraftsystem 

Bergvärmesystem som använder vatten eller ångkällor från djupa borrhål är godkända för 

EAc2. Men bergvärme som använder kompressionssystem med ånga för att utvinna 

bergvärme, är inte godkända för poängen i EAc2 eftersom de inte anses vara tillräckligt 

effektiva. Istället får de tillgodoräknas under EAc1 och EAp2 för att öka andelen förnyelsebar 

energi och genom det reducera andelen köpt energi som ger poäng. 

Biomassa som inte är godkänd att användas för EAc2 är:  

 Förbränning av kommunalt hushållsavfall 

 Biomassa från skogsbruk annat än fabriksrester 

 Trä som är täckt med färg, plast eller laminat 

 Då mer än 1 % av det brännbara träet består av tryckimpregnerat trä med material som 

innehåller halogener, klorföreningar, halogenidföreningar, koppar arsenater, krom 

eller arsenik. 

Svensk fjärrvärme består ibland av just dessa uppräknade biomassor. Det gör att Svensk 

fjärrvärme inte kan tillgodoräknas i LEED som förnyelsebar energi. 
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Projektgruppen med ägaren, arkitekten och ingenjören bör först uppskatta 

energianvändningen i byggnaden för att identifiera de förnyelsebara teknologier som är 

lämpliga att installeras. Produktionssystem med förnyelsebar elektricitet på området ska vara 

konstruerade för att underlätta försäljning av överskottsenergi till kraftnätet.  

Den förnyelsebara energi som produceras på plats och överskrider byggnadens behov kan 

säljas på marknaden med avgifter som motsvarar marknadspriset för icke förnyelsebar energi, 

ingen ytterligare avgift kan tas ut för att det är förnyelsebart.   

För att uppfylla dokumentationskraven för LEED-Online ska dokumentation och beräkningar 

finnas över vilka förnyelsebara energikällor som finns och vad den årliga energiproduktionen 

är. Även dokumentation över reservkraften ska finnas med. Projektet ska upprätthålla 

dokumentation över vilka stimulansåtgärder som ges till förnyelsebara energianläggningar på 

plats. 

Det är särskilt viktigt att reducera den högsta belastningen av energianvändningen, eftersom 

det som ska möta topparna tenderar att vara de största bidragen till utsläppen av växthusgaser. 

 

EAc3  Enhanced commissioning 

 Förbättrad driftsättning och injustering  

Ger upp till 2 poäng 

Med EAc3 är målet att förbättrar driften av utrustningen. För att göra driftkörningen effektiv 

ska man implementera verifiering av systemets prestanda tidigt, för att tidigt upptäcka 

avvikelser och fel. Villkoren i EAc3 är en fortsättning på de skallkrav som ställdes i EAp1 på 

bland annat samordnaren. Dessa villkorliga punkter måste uppfyllas om poäng skall tilldelas: 

 Samordnaren (CxA) ska genomföra minst en injustering av konstruktionen, baserat på 

ägarens krav av konstruktionen före mitten av bygghandlingsfasen. Granskning och 

justeringar görs på återkommande konstruktionsinlämning. 

 CxA måste se över funktionsdugligheten av entreprenörens uppvisade system, att de 

följer kraven enligt formulering och projektets ägare. Denna granskning ska vara 

sammanfogad med granskningsrapporten från arkitekter eller ingenjörer och 

överlämnas till konstruktionsgruppen och ägaren. 

 CxA eller medlemmar ur projektgruppen måste ta fram en systemmanual till 

driftpersonalen där behövlig information för att förstå och köra systemet optimalt 

finns med. 

 CxA eller medlemmar ur projektgruppen måste verifiera att den krävda utbildningen 

av driftpersonal och brukare blivit utförd. 

 CxA måste sköta driftgranskningen av byggnaden tillsammans med brukare, drift- och 

underhållspersonal inom 10 månader efter byggnadens uppförande. Även en 

åtgärdsplan över hur man löser betydande fel måste ingå.  



30 
 

Med en förbättrad driftkörning kan man minska resursanvändningen och minimera den 

negativa inverkan en byggnad har på miljön. Detta genom att man förbättrar och optimerar 

designen, konstruktionen och driften enligt avsedda mål och projektkrav från ägaren. 

Ett innovationspoäng ges för projekt där en heltäckande lösning av byggnadsskalet skett. 

Projektet måste uppvisa vilka standarder och protokoll som använts till skalet. 

 

EAc4  Enhanced refrigerant management 

 Förbättring av köldmedieanvändning  

Ger upp till 2 poäng 

Målet är att minska utsläppen av växthusgaser och tidigt följa Montrealprotokollet, med en 

minskning av den direkta påverkan av klimatförändringen. Montrealprotokollet är utformat 

för att skydda ozonskiktet genom att fasa ut skadliga ämnen som hotar ozonskiktet.  

Kategorin EAp3 ska kontrolleras att den uppfyllts, eftersom den behandlar köldmedier och 

växthusgaser. För att uppfylla tilldelningen av poäng finns det två alternativ. Det första 

alternativet är då det inte finns något köldmedium. Det andra alternativet gäller då kyl-, 

värme- och ventilationssystemet väljs utifrån att man minimerar eller att systemet är utan 

utsläpp av skadliga partiklar, som annars bryter ner ozonlagret och påverkar den globala 

klimatförändringen.  

Grundbyggnadens kyl-, värme- och ventilationssystem måste uppfylla kraven på köldmedium 

från formel 1 som har ett maximum för ozonnedbrytande potential (ODP) och global 

uppvärmningspotential (GWP), där initialerna LC står för livscykel.  

                     (1) 

 

Om det finns flera olika system ska ett medelvärde på alla systemen göras med formel 2. 

Definitionen på enheterna finns i Bilaga 4 och 5. 

 
                           

          
 (2) 

 

Mindre och portabla kyl-, värme- och ventilationsenheter, där trycket är mindre än 0,227 kg i 

köldmediet, är inte inkluderade i kraven för denna kategori.  

Detta delområde kräver inte att man ska vara utan köldmedier, utan riktar in sig på att minska 

användandet av skadliga köldmedier på ett balanserat sätt. Med ett balanserat sätt menas att 

systemet ska balanseras mellan köldmedium, energianvändning och användarens komfort för 

att det totala utsläppet ska vara minimalt. Själva påverkan som köldmediet gör om det läcker 

ut kan vara försumbart om systemet drar mycket energi under systemets livstid. Denna hänsyn 

bör tas då naturliga köldmedier och köldmedier med låg ODP och GWP kan ha sämre 

termiska egenskaper vilket resulterar i högre energianvändning för samma behov. Det kan 
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resultera i en indirekt ökning av koldioxidutsläpp för att kompensera den ökade 

energianvändningen. Detta gör att vissa köldmedier som anses bra, orsakar högre utsläpp och 

klimatpåverkan än de som har bättre termiska egenskaper men med högre ODP och GWP. 

Om det är naturligt köldmedium (vatten, koldioxid, ammoniak m.fl.) som används i kyl-, 

värme- och ventilationssystem, är EAc4 uppfyllt och poäng tilldelas.  

Information som måste finnas med för varje del av byggnadens centrala kyl-, värme- och 

ventilationssystem är köldmediets laddning. Laddningen som används definieras i LEED som 

pund av köldmedie per ton av brutto kylkapacitet, vilket innebär massa per volym 

kylkapacitet . Även vilken typ av köldmedie måste vara känt för att veta mängden ODP och 

GWP och vilken typ av utrustning som används för att bestämma livstiden på systemet. 

Generella livstider för kyl-, värme- och ventilationssystem kan hittas i ASHRAE 2007 

Application Handbook. 

 

EAc5  Measurement and verification 

 Mätning och verifiering  

Ger upp till 3 poäng 

Avsnittet handlar om mätning och verifiering av byggnadens system för att minska 

energikonsumtionen. Krav för att tilldela poäng för denna kategori är att efter uppförandet av 

byggnaden måste mätning och verifiering ske av byggnaden under minst ett år. Det ska även 

finnas korrigeringsåtgärder om resultatet på byggnaden inte uppfyller de ställda kraven. 

Den inhämtade informationen från första årets mätningar och verifieringar påbörjas då 

värdena är stabila efter att inflyttning och idrifttagande skett. Detta används för att:  

 Bestämma energianvändningen i byggnadens system. 

 Verifiera prestandan av energisparande åtgärder. 

 Bestämma energireducering och tillhörande kostnadsbesparingar jämfört med 

referensbyggnad. 

Efter att första året körts ska: 

 Prestandaförbättring med hjälp av tidigare mätningar göras. 

 Utvärdera om byggnadens mål för prestandan hålls på lång sikt.  

 Undersöka och spåra om det finns läckande kopplingar, prestandaförbättringar och om 

utrustningen körs och fungerar som den ska.  

Beroende på byggnaden finns två alternativ, där ett ska användas. Det som ska göras är att 

utarbeta och genomföra en mätning och kontrollplan som överensstämmer med alternativ B 

eller D i International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP) volym 

III.  

 Alternativ B är framförallt till för mindre och enklare byggnader där man kan mäta 

och isolera huvudenergisystemet. Man använder sig av färre mätstationer och mer 



32 
 

individuella avskärmningar kan göras. Detta gör att man begränsar kostanden för 

antalet mätare och beräkningskomplexiteten begränsas efter antalet mätningar.  

 Alternativ D används till hela och större byggnader och passar då det är många 

energibesparande åtgärder som ska göras. Då datasimuleringar behöver göras för att få 

med prestandan av treglasfönster, infiltration av luft och tunga väggar eller mycket 

isolering passar denna metod. Alternativet är mer omfattande och kostnaden är högre 

än alternativ B. Den omfattande datasimuleringsmodellen är lika omfattande som 

energisimuleringsmodellen för EAc1 Alternativ 1, vilket ger driftförhållanden och 

parametrar. 
21

 

 

EAc6   Green power 

 Grön el   

Ger upp till 2 poäng  

Avsnitt EAc6 handlar om att implementera förnyelsebar energi i elanvändningen. Det finns 

tre val för att få poäng för denna kategori. För oss i Sverige, som har en öppen elmarknad, 

finns antingen Alternativ 1 där ett tvåårskontrakt skrivas på som bevisar att minst 35 % av 

byggnadens elektricitet årligen kommer från en förnyelsebar källa. Problemet här är att svensk 

energiproduktion har väldigt svårt att klassas som Green-e, eftersom det är en amerikansk 

företeelse. Detta medför att för att få poäng tilldelat byggnaden från denna kategori, måste 

motsvarande energimängd köpas med förnyelsebara energicertifikat, Renewable Energy 

Certificate (REC) som motsvara 35% av den årliga elkonsumtionen.
22

 Eventuellt kan 

förnyelsebar energi som produceras på platsen och som går direkt till fastigheten bli godkänt, 

men då måste en särskild ansökan skickas till LEED.  

Anledningen till att det är viktigt att implementera förnyelsebar energi, är bland annat för att 

traditionell energiproduktion som exempelvis kol, naturgas, olja och andra fossila bränslen, 

bidrar till luftföroreningar. Utsläppens luftföroreningar består av bland annat av svaveldioxid, 

kväveoxid, koldioxid och andra skadliga ämnen. Dessa utsläpp påverka miljön, 

klimatförändringen och människors hälsa. 

För att leverantören ska vara licenserad måste bland annat en ansökan och 

verifieringsprotokoll skickas in, mer information finns på green-e.org. Dessvärre verkar det 

vara svårt och dyrt för svenska energiproducenter av förnyelsebar energi att bli certifierade i 

Sverige, på grund av regler och andra krav i USA. Men vid individuell förfrågan till LEED 

finns det projekt som blivit godkända att köpa energin från energileverantörer som uppfyller 

kraven som motsvarar dem i Green-e. Om projektet skriver ett avtal med energileverantör där 

endast sol- eller vindkraft levereras kan ett godkännande fås vid individuell förfrågan.  
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Vad som är förnyelsebart definieras enligt Green-e Climate Protocol for Renewable Energy 

med en förteckning över godkända förnyelsebara energikällor med tillhörande krav
9
: 

 Vindkraft. 

 Solceller och solfångare. 

 För att tillgodoräkna vattenkraft som förnyelsebart får man inte använda uppumpad 

vattenlagring och ett eller flera av följande tre villkor ska uppfyllas:  

o Vattenkraftsanläggningen är certifierad av ”Low Impact Hydropower 

Institute”, vilket är en amerikansk icke vinstdrivande organisation. De jobbar 

med att minska vattenkraftens påverkan i naturen. De vattenkraftverk som 

uppfyller deras krav blir certifierade och kan då användas i LEED.
23

 

o Vattenkraftverket är utformat för att inte dämma upp vatten i en damm. Istället 

avleds en del av vattnet från en flod, där vattnet leds förbi genom reglerande 

dammluckor och ner i kraftstationen. Det är den naturliga höjdskillnaden som 

används för att driva turbinerna, vilka genererar elektricitet. Vattnet lämnar 

sedan kraftstationen och återförenas med älven, detta utan att varken 

vattenstånd eller flöde påverkats.
24

 Den nominella produktionen får inte 

överstiga 5MW. 

o Vattenkraftverkets turbin finns i rörledning eller i bevattningskanaler. 

 Geotermisk energiproduktion, som inte ger direkta utsläpp av växthusgaser. Green-e 

programmet kommer senare att undersöka möjligheten att godkänna geotermisk 

elproduktion som släpper ut växthusgaser. 

 Gasformig biomassa från deponigas, avloppsvatten och rötkammare som producerat 

metan från avfallsbränslen för att generera elektricitet. För att fast eller flytande 

biomassa ska vara godkänd, måste följande krav uppfyllas 

o Biobränslet är överskottsavfall eller biprodukt av en kommersiell eller 

industriell verksamhet. 

o Biobränslet utnyttjar biprodukter eller avfall som certifierats av ett annat 

klimatcertifieringsprogram där biomassan används till flera energiområden. 

Exempel är kombinerad användning av biomassa till kraftvärmeverk. 

o Biomassan som används kommer från träavfall, jordbruksgrödor, avfall från 

grödor, animaliskt och annat organiskt avfall. 

Sameldning av gasformig biomassa från icke godtagbara bränslen som 

deponeringsgas, avloppsvatten och rötkammare är tillåtet om ett av följande krav 

uppfylls. 

o Anläggningen har kontroll och spårningsverktyg för att rapportera effekten 

från anläggningen. 

o Biomassan är i gasform och mäts separat och att det finns kontrakt som 

intygas över att godkända bränslen omvandlas till el. 

o Anläggningar som inte uppfyller ovanstående kriterier kan bedömas från fall 

till fall av styrelsen i Green-e. Där ska resultat från mätningar och beräkningar 

redovisa godkänt bränsle och teknologi. För mer information se Green-e.org.
9
 

 Termisk energi från haven, vågkraft och tidvattenkraftverk. 
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Om inte den förnyelsebara energin är Green-e-certifierad ska energi som motsvarar de två 

större kriterierna för Green-e-certifieringen uppfyllas:  

1. Energikällan möter kraven som förnyelsebar källa, som är specificerade i Green-e-

standarden. 

2. Leverantören av den förnyelsebara energin har blivit genomgången av en oberoende 

tredjepartsverifiering som visar att standarden har uppnåtts. Tredjepartsverifieringen 

måste ske en gång per år och vara tillräckligt grundlig för att kunna jämföras med 

Green-e-certifieringsprocessen. 

I projekt med fjärrvärmesystem ska den tekniska guiden för fjärrvärme användas som finns på 

USGBC´s hemsida.
15

 Men den är inte anpassad till svenska fjärrvärmesystemet.  

För beräkning av hur mycket elektricitet som ska komma från kvalificerade leverantörer av 

förnyelsebar energi, för att tillmötesgå kraven för EAc6, finns det två vägar: 

 Första alternativet är att använda konstruktionsberäkningar som visar den årliga 

energianvändningen. Det är samma som skulle göras för EAc1, som beräknades av 

konstruktionsgruppen. Med beräkningarna ser projektets ägare hur mycket 

förnyelsebar energi som ska inhandlas, eller motsvarande mängd REC. 

 Andra alternativet gäller då inte en energimodell tagits fram för EAc1. Department of 

Energy’s Commercial Buildings Energy Consumption Survays database (CBECS)
18

, 

används för att uppskatta elanvändningen. Denna databas innehåller faktorer för 

elektrisk intensitet för amerikanska byggnader. De värden man får från CBECS ges i 

kWh/kvadratfot/år, vilket innebär att man multiplicerar detta värde med ytan av 

projektet. Detta ger mängden grön el som ska inhandlas över en två års period för att 

uppfylla kraven för denna poängkategori. 

För att klara dokumentationskraven i LEED-online ska ett tvåårskontrakt vara undertecknat 

för inköp av certifierad förnyelsebar energi från antingen Green-e eller motsvarande med 

bevarad avtalsdokumentation. Projekt på områden där fastigheter är hopkopplade till ett 

nätverk, där förnyelsebar energi är inköpt av andra, ska dokumentation bevaras som visar att 

den förnyelsebara energin är inköpt och tillgodoser projektets önskade behov. 

Exemplarisk prestanda kan tilldelas projektet då den tillgodosedda elektriciteten består av 

100% förnyelsebar elektricitet.  
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BREEAM - Kapitlet om energi 

Informationen om de olika områdena i BREEAM är till stor del hämtad från manualen BREEAM 

Europe Commercial 2009 Assessor Manual.  

Under byggnadens konstruktion finns det ett schema över bevis som ska uppfyllas och samlas 

in för varje kategori. Ett som är halvvägs in i processen och ett efter tillverkningen. Då 

schemat är uppfyllt för specificerad kategori kan poäng tilldelas. 

 

Ene 1  Energy efficiency 

 Energieffektivitet   

Ger upp till 15 poäng. Lägsta krav på 6 poäng för betyget 

utmärkt [E] och 10 poäng för betyget utomordentligt [O].  

Målet med kategorin är att känna igen och bidra till att byggnader konstrueras för att 

minimera den operativa energianvändningen. Det är två alternativ inom Ene 1 som är 

relevanta för detta arbete.  

Alternativ 1  

Alternativ 1 handlar om att bestämma energiprestandan för byggnaden genom att använda 

nationella beräkningsmetoder. 

1. När det finns nationella beräkningsmetoder använder man dem för att ha som referens. 

De används när man jämför den procentuella förbättringen av den projekterade 

byggnadens energiprestandaindex mot nuvarande standard för byggnaders 

energiprestandaindex, som definieras enligt energideklarationen. 

2.  Modellera byggnaden genom godkänd programvara enligt nationella 

beräkningsmetoden utförd av en kvalificerad ingenjör i energimodellering eller av 

ackrediterad expert.   

3. Den procentuella förbättringen jämförs sedan med Tabell 8, för att ta fram den poäng 

byggnaden får. Förbättringen i procent avrundas nedåt. Exempelvis innebär en 

förbättring på 50% 11 poäng och inte 12 eftersom det avrundas nedåt till 45%. 
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Poäng i BREEAM Procentuell förbättring av nya byggnader 

1 1 % 

2 3 % 

3 5 % 

4 7 % 

5 11 % 

6 15 % 

7 19 % 

8 25 % 

9 31 % 

10 37 % 

11 45 % 

12 55 % 

13 70 % 

14 85 % 

15 100 % 

Föredömespoäng 1 Koldioxidneutral byggnad 

Föredömespoäng 2 Verklig koldioxidneutral byggnad 

Tabell 8 – Poängtilldelning för den procentuella förbättringen och exceptionell energiprestanda. 

Den procentuella energiförbättringen får man fram genom att ta skillnaden mellan 

byggstandarden och byggnaden, genom byggstandarden (CSBEPI-BEPI)/CSBEPI. 

Med CSBEPI menas den befintliga byggnadsstandardens energiprestandaindex och med BEPI 

menas den aktuella byggnadens energiprestandaindex. 

Alternativ 2  

Alternativ 2 handlar om att bestämma energiprestandan av byggnaden genom att ta hjälp av 

en dynamisk simuleringsmodell. Exempel på program som använder dynamiskt 

simuleringsmodell är IDA ICE, IES och TAS, vilka tar med byggnadsstommens energilagring 

i beräkningen över tiden. För att Alternativ 2 ska följas ska följande punkter uppfyllas: 

1. Då inte nationella beräkningsmetoder finns i Sverige kan den projekterade 

energiprestandan beräknas med värden från konstruktionen genom att använda 

erkända simuleringsverktyg, exempelvis IDA ICE. 

2. Antalet erhållna poäng som tilldelas utgår ifrån den förväntade energiprestandan för 

projektbyggnaden jämförd med byggnadsstandard. För Sverige är det nu BBR 18 eller 

europeiska standarden som används. Om detta inte finns använder man den 

amerikanska standarden A:90.1:G. 

3. Personen som gör modelleringen ska vara kvalificerad som energimodellerings-

ingenjör och är ansvarig för att indata i modellen är lämplig. 

4. Samma betygsskala och procentuella förbättringstabell, Tabell 8, som användes i 

Alternativ 1 används även här, med samma avrundningsprincip. 
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Alternativ 3  

Om det inte finns nationella energiberäkningsmodeller, kan en utbildad BREEAM- sakkunnig 

använda kontrollistan A7 som finns i BREEAM-manualen för att bedöma energikonstruktions 

egenskaper och tilldela poäng, se Bilaga 7.  

Exceptionell nivå 

För att uppfylla kriteriet för exceptionell nivå och få innovationspoäng tilldelat måste 

byggnaden först ha tilldelats femton poäng från Alternativ 1 eller 2 och byggnaden ha 

modellerats genom användning av simuleringsprogram där programmet är godkänt av 

nationella krav och kontrollistan A10 i BREEAM. Den första innovationspoängen kan sedan 

tilldelas om bevis uppvisats på att byggnaden är konstruerad att vara en koldioxidneutral 

byggnad, baserat på efterfrågan av fastighetsenergi. Ytterligare ett innovationspoäng kan 

tilldelas efter att bevis uppvisats på att byggnaden är konstruerad att vara en faktiskt noll- 

koldioxidbyggnad. Detta baseras på byggnadens efterfrågan på fastighets- och driftenergi. 

Referensdokument A10 i BREEAM 

A10 är ett dokument som ger nödvändig information för att uppfylla kraven som ställs i 

BREEAM Commercial 2009 Assessment Manual. I A10 finns kraven som finns i olika länder 

och som är definierade av europeiska standarden. 

För detta examensarbete behöver ingen speciell hänsyn tas till A10 eftersom endast Ene 6&7 

har nationella och europeiska krav på sig under energikategorin. Det relevanta i A10 för 

arbetet handlar om Ene 1, vilket handlar om simuleringsverktyget och vad det ska uppfylla. 

De vanliga simuleringsverktygen som kräver lite mer arbete för en simulering är generellt 

godkända som dynamiska simuleringsmodeller, exempelvis IDA ICE som används på 

SWECO, vilket är ett känt verktyg i Sverige. Även IES och TAS går bra att använda. 

Kravförtydliganden (Compliance methods) 

 Nya byggnader ska jämföras med riktmärken som gäller för energikriterier på nya 

byggnader. 

 En kvalificerad energimodellerande ingenjör, alternativt en ackrediterad expert, måste 

användas om det finns nationella beräkningsmodeller som kräver det.  

I fallet då det inte finns någon nationell energiberäkningsmodell som kräver en 

godkänd expert, kan en lämpligt kvalificerad energimodelleringsingenjör genomföra 

modelleringen. För att godkännas som kvalificerad för uppgiften krävs bland annat 

minst tre års erfarenhet av energimodellering. 

 Alternativ 2 är tillgängligt för konstruktionsgruppen då det inte finns några nationella 

beräkningsmodeller för byggnader eller där nationella byggnadsmodeller inte kräver 

dynamiska simuleringsmodeller. Används även då konstruktionsgruppen behöver en 

grundligare analys av byggnaden för att värdera byggnaden mot frågorna i BREEAM.  

 Då konstruktionsgruppen använder programpaket för modellering bör de kontrollera 

att programmet finns med i kontrollistan A10 för att se att programmet möter ställda 

minimikrav på minimikapacitet, konstruktionsfunktioner och tester. 



38 
 

Då minimikraven är uppfyllda ges det slutliga godkännandet av BRE Global för att 

veta om den dynamiska simuleringsmodellen är godkänd för Ene 1. Här gäller även 

A:90:1 som grund för byggnaden. 

 Rangordningsskalan utgår ifrån den procentuella förbättringen byggnaden har mot 

grundkraven som följer de nationella byggnadskraven.  

Utdata från byggnadsmodellen kan vara i antingen kWh eller CO2-utsläpp, eftersom 

den procentuella förbättringen blir den samma för tilldelning av Ene 1 poäng. 

 Förnyelsebart och låga koldioxidinstallationer är en del av projektet och därför 

bedöms det under denna fråga. Installation av låg- eller nollkoldioxidteknologier 

(LZC) kan användas för att förbättra projektbyggnadens energiprestanda. 

LZC-teknologin kan bli installerad på plats, nära platsen där en privat ledning är 

framdragen eller utanför anläggningen med godkänd förnyelsebar energi. 

 Godkänd extern förnyelsebar energi definieras som förnyelsebar energi som 

producerats utanför anläggningen men inom landet och bedöms enligt: 

- Skapa nyinstallerad produktionskapacitet som är konstruerad för att möta 

lasten från byggnaden. 

- Är utöver kapaciteten som redan krävs enligt befintliga åtaganden. 

 Elektricitet från en LZC-producerande energikälla som exporteras till nätet får 

medräknas i beräkningarna som om den var använd i byggnaden. 

 Kravet på energiprestanda kan variera beroende på byggnadsstorlek, användning, 

tjänster och hyresgästens aktiviteter. Ibland måste hela byggnaden certifieras, i andra 

fall är det varje hyresgästs individuellt hyrda area i byggnaden som certifieras. Oftast 

omfattar bedömningen hela byggnaden. Vid certifiering med bedömning av 

fastighetens energiprestanda, ska den innehålla utrymmen som används av, om inte 

annat anges, bli uppdelad och räknas som separata enheter. Andelen gemensamma 

ytor i varje enhet, ska motsvara förhållandet mellan varje enhets area, som en andel av 

alla enheters totala area. 

Alla enheter, värmesystem och gemensamma utrymmen inom den bedömda 

byggnaden måste vara inräknade för att bedömas av Ene 1. 

Slutbedömningen av kategorin måste ta hänsyn till ändringar i specifikationen under 

byggandet och att uppmätta luftläckage, läckage i kanalsystem och fläkteffekter finns med. 
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Ene 2  Sub-metering of substantial energy uses  

 Delmätning av omfattande energianvändning  

Ger 1 poäng. Krav på 1 poäng för väldigt bra [VG].  

Målet är att känna igen och uppmuntra installationer av delmätningssystem som underlättar 

övervakningen av den energi som används. Det finns två bedömningskriterier som kan väljas 

för att uppfylla kraven och erhålla poängen för denna underkategori: 

1. Separata energimätare där den slutliga energianvändningen redovisas med 

delmätningar för följande system: 

a) Rumsuppvärmning. 

b) Varmvatten. 

c) Luftfuktare. 

d) Kylare. 

e) Viktiga fläktar. 

f) Belysning. 

g) Små apparaturer (belysning, datorer och andra små energianvändare kan vara 

på samma energimätare då de mäter varje våningsplan). 

h) Andra större energikonsumerande objekt.  

2. Där ett fastighetsövervakningssystem blivit installerat, med individuell övervakning 

och med resultat från systemen enligt punkt 1. 

Kravförtydliganden  

 På grund av traditionella distributionsmetoder kan det bli problematiskt att 

kostnadseffektivisera en separat mätning av belysning från små apparaturer. Det gör 

att det går bra att ha gemensam mätning, men att man skiljer mellan de olika 

våningsplanen eller hyresgästerna beroende på vad som är lämpligt.  

 Andra större energikonsumerande objekt kan inkluderas, beroende på verksamhet. 

Exempel på större objekt är köksanläggning, kylrum, laboratorieanläggning och 

transportsystem som hissar och rulltrappor. 

 Då den nominella inkommande värmeeffekten av byggnadens huvudpanna ligger över 

10kW, men under gränsvärdena som är givna i Tabell 9 för anläggningar behöver 

separata mätningar göras. Delmätningar av huvudpannan krävs för att uppfylla kraven 

för denna sektion. 

 Energimätarna måste vara placerade i ett lättillgängligt område som möjliggör enkel 

avläsning för driftpersonal och anläggningschefen. Vanligtvis brukar dessa placeras i 

kontrollrummet eller distributionsrum. 

 I byggnader med flera centraliserade enheter med produktion av kyla och/eller värme 

till byggnaden och hyresgäster ska delmätningar göras tillsammans med 

energikonsumerande enheter som är listade under bedömningskriterier. 
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Anläggningens objekt Nominell ineffekt (kW) 

Panninstallationer bestående av en eller flera pannor eller kombinerade 

kraftvärmeverk, som distribuerar till den gemensamma distributions-

kretsen. 

50 

Kylinstallationer bestående av en eller flera kylenheter som tillför kyla till 

den gemensamma distributionskretsen. 

20 

Elektriska luftfuktare 10 

Motorstyrningscentral som tillför elektricitet till fläktar och pumpar 10 

Sista elektriska fördelningscentral 50 

Tabell 9- Gränsvärden på anläggningar som måste göra separata mätningar. 

 

Ene 3  Sub-metering of high energy load and tenancy areas 

 Delmätningar av höga energilaster och hyresgästutrymmen 

Ger 1 poäng.  

Målet är att identifiera och uppmuntra till installationer av energidelmätningar som 

underlättar övervakning av energianvändning hos hyresgäster och slutanvändare. 

Bedömningskriterier 

Följande kriterier ska tillmötesgås för kontorslokaler: 

1. Tillhandahålla tillgängliga delmätningar som visar energiförsörjningen till varje 

hyresgäst. Om det endast finns en hyresgäst, ska relevanta funktionsareor inom 

byggnaden delmätas.  

2. Mätarna ska ange slutenergianvändningen. 

När totala ytan för bedömningsområdet är mindre än 500m
2
 definieras det som en liten enhet 

och då behövs inga separata delmätningar för varje enhet. Då ytan för en eller flera områden 

är större än 500m
2
 definieras det som en stor enhet. För övervakning av berörd area inom 

enheten, behövs tillräckligt med delmätningar som täcker det nödvändiga behovet av värden 

på byggnaden. 
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Ene 4  External lighting 

 Yttre belysning  

Ger 1 poäng. 

Målet är att identifiera och uppmuntra användande av energieffektiva belysningsarmaturer för 

utvändig bebyggelsearea. Syftet är att minska energianvändningen för belysningen, men 

samtidigt värna om en bra belysning. 

Bedömningskriterier 

Följande kriterier ska tillmötesgås om krav på utomhusbelysning finns och poäng ska uppnås: 

1. Belysningsarmatur på utvändig byggnadsarea, tillfartsvägar och gångstigar ska ha en 

belysningseffektivitet på minst 50 lumen per Watt (lm/W) och ett färgåtergivningstal 

(Ra) högre än 60 eller minst 60 lm/W när lampan har ett Ra-värde på mindre än 60. 

2. Belysningsarmatur till parkeringsgarage med tillhörande vägar och strålkastar-

belysning ska ha minst 70 lm/W och ett Ra-värde på minst 60 eller minst 80 lm/W när 

lampan har ett Ra-värde på mindre än 60. 

3. Belysningsarmaturer för utomhusbruk till skyltar och bakgrundsbelysning ska ha 

minst 60 lm/W med en effekt på mer än 25 W. Om lampan har mindre effekt än 25 W 

krävs 50 lm/W. 

4. Armaturer för utomhusbelysning ska kontrolleras genom tidsströmbrytare eller 

dagsljussensorer för att förhindra drift under ljusa tider. Dagsljussensorer ska ignorera 

manuella strömbrytare. 

Kravförtydliganden  

När inte byggnaden har någon yttre belysning, fasadbelysning, skyltbelysning eller belysning 

vid ingången, tilldelas poängen för denna kategori automatiskt. 

 Belysningsarmaturer som drar mindre än 5W uppfyller kraven för separat belysning 

för att kunna vara en direkt ersättning av andra armaturer, om den nya armaturen 

uppfyller kraven i BREEAM och förser med motsvarande belysning för det uttalade 

behovet. Den sakkunniga besiktningsmannen måste även försäkra sig om att inte flera 

armaturer med låg effekt är inplanerade i utrymmen där det ska vara högre watt, men 

med en högre total energieffektiv belysning. För bedömningskriteriet får exempelvis 

lågenergiljuskällor som LED-belysning tillgodoräknas. 

 Dekorationsbelysning och strålkastarbelysning får inte undantas från bedömnings-

kriterierna. Provisorisk belysning till exempelvis scener, teatrar och lokala 

displayinstallationer kan bortses från. 
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Ene 5  Low or zero carbon technologies 

 Låg- eller ingen koldioxidteknologi  

Ger upp till 3 poäng. Krav på 1  poäng vid utmärkt [E].  

Målet är att reducera koldioxidutsläppen och atmosfäriska föroreningar från byggsektorn 

genom att uppmuntra till lokal energiproduktion från förnyelsebara källor för att försörja en 

betydande del av byggnadens energibehov. 

Bedömningskriterier 

Följande kriterier ska tillmötesgås: 

För första poängen ska någon av följande fyra punkter uppfyllas: 

1. En studie ska ha blivit genomförd av en opartisk person med god erfarenhet eller med 

rätt/nödvändiga kvalifikationer för att göra denna typ av bedömning (av LZC-

teknologier i den kommersiella byggsektorn) för att fastslå den bäst lämpade lokala 

LZC-energikällan för byggnaden. Studien ska minst innehålla: 

a. Genererad energi från LZC-energikälla per år. 

b. Återbetalningstiden. 

c. Använt område. 

d. Lokala planeringskriterier. 

e. Ljud. 

f. Möjligheten att exportera värme eller energi från systemet. 

g. LCC/livscykelpåverkan av potentiella specifikationer som gäller CO2-utsläpp. 

h. Om det finns tillgängliga bidrag eller subventioner. 

i. Alla passande teknologier för platsen och energibehov för anläggningen ska 

redovisas. 

j. Skälet till att utesluta andra teknologier. 

2. En lokal LZC-energiteknologi har blivit specificerad för byggnaden i linje med 

rekommendationerna enligt genomförbarhetsstudien ovan. 

3. Att studien har utförts enligt RIBA steg C (concept design) eller liknande 

upphandlingssteg.  

Eller 

4. Hyresgästerna i byggnaden har ett kontrakt med en energidistributör som levererar el 

till byggnaden från enbart förnyelsebara energikällor. Kontraktet måste gälla minst tre 

år från att byggnaden tagits i bruk och vara från godkänd förnyelsebar energikälla. 

RIBA (The Royal Institute of British Architects) beskriver upphandlingssteg från bedömning 

av kundens krav till färdig konstruktion. Används för att utnämna arkitekter, identifiera 

behovet av konsulttjänster och anger den totala åtgången av resurser och avgifter.
25

 

För ytterligare poäng ska även en lokal LZC-energiteknologi ha blivit installerad enligt 

rekommendationerna i ovanstående genomförbarhetsstudie. Genom tillämpning av 

rekommenderad LZC-teknologi skall koldioxidutsläppen ha sjunkit med minst 10, 15 och för 

exceptionell poäng 20 % för att ge två, tre respektive fyra poäng för denna kategori. De siffror 



43 
 

som används för beräkningar av den procentuella koldioxidminskningen genom 

användningen av LZC-teknologin är baserade på resultatet från erkända energi-

modelleringsverktyg, till exempel IDA ICE. 

Kravförtydliganden  

 Om genomförbarhetsstudien är gjord efter utkastet till förslaget ska det även finnas en 

del med i rapporten som förklarar varför en lokal LZC-energikälla blivit bortvald. Om 

det är på grund av att projektet tog sen hänsyn till studien av den förnyelsebara 

teknologin ska det beskrivas varför de utelämnade den källan. Om 

genomförbarhetsstudien väljer bort alla lokala LZC-teknologier som olämpliga på 

grund av det sena skede i projektet som det var beställt, då ska den poängen nekas för 

genomförandestudien. 

 Om genomförandet var fullbordat under utkastförslaget eller tidigare och det 

framkommer att specifikationerna av lokal LZC-teknologi är opassande, då kan bara 

den första poängen erhållas. Efterföljande poäng för installation av LZC-teknologi 

som möter de procentuella förbättringarna av byggnadens energianvändning kommer 

inte att erhållas. 

Lista på erkända LZC teknologier 

Följande teknologier anses accepterade av BREEAM som föreskrivna låg- eller 

noll-koldioxidteknologier (LZC): 

 Solfångare och solceller. 

 Småskalig vattenkraft, tidvattenkraft och vågkraft. 

 Vindkraftverk. 

 Biomassa med enstaka rumsuppvärmning/kamin, värmepanna eller fjärrvärmesystem 

 Kombinerad kraftvärmeproduktion (CHP) bestående av biomassa, naturgas, rötgas och 

andra biogaser bör uppfylla minimistandard definierade av EU CHP-direktiv eller 

enligt nationella standarder motsvarande dessa. 

 I fjärrvärme ingår tillvaratagande av spillvärme från processer. Exempelvis storskalig 

kraftproduktion där största delen av värmen kommer från spillvärme . 

 Användning av värmepumpar. För att värmepumpar ska godkännas måste värmekällan 

komma från en förnyelsebar källa, exempelvis jord, utomhusluft, grundvatten eller 

vattendrag.  

 Bränsleceller som använder vatten som genereras av någon av ovannämnda 

förnyelsebara källor. 

Spillvärme från en process som sker inne i byggnaden eller bedömd mark kan anses som 

”låg-koldioxid” för denna kategori. Förutsättningen är att den genererande källan ingår i den 

bedömda byggnaden. 

Spillvärme från förbränningsanläggningar med avfall kan endast anses vara 

låg-koldioxidteknologi under denna BREEAM-kategori om alla andra LZC-teknologier har 

blivit övervägda och inte anses passa efter genomförandestudien. Förbränningsanläggningen 

ska antingen bevisa att den möter de årliga avfallsåtervinningsmålen för avfallshantering för 
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den lokala eller regionala myndigheten. Alternativt att angränsande anläggning eller 

anläggning på området är ihopkopplad med byggnaden via en privat ledning som bevisligen 

tar bort återanvändningsbara och återvinningsbart avfall före bränning. 

För biobränslen i BREEAM godkänns inte system med bränsle från "första generationens 

biobränslen" som exempelvis är framställda från råmaterial av socker, säd, djurfetter etc. 

Istället är det "andra generationens biobränslen" som erkänns av BREEAM som består av 

lignin och cellulosa eller biobränslen framtagna från komposterbart avfall. Då inte all 

LZC-elektricitet som producerats på plats används, kan överbliven energi exporteras till 

elnätet. Den energin kan medräknas i beräkningarna som om de var använda i byggnaden. 

Den nettodebitering av överbliven energi som kan säljas till nätet är oftast inte 

kostnadsmässigt försvarbar för mindre projekt som det ser ut idag. Nya förslag har kommit 

för att det ska bli enklare och mer lönsamt för små energiproducenter.
26,27

 

Lokal produktion 

”Lokalt” måste inte innebära ”på platsen” och gemensamt ”nära platsen” kan användas som 

ett tillvägagångssätt för att visa att byggnaden överensstämmer med BREEAM-frågan. 

Eftersom denna BREEAM-fråga syftar på området och angränsande område för 

LZC-teknologier godkänns inte externt inköpt energi som förnyelsebar energi för att bekräfta 

kriterierna för denna BREEAM-fråga.  

När byggnaden är en del av ett större komplex med antingen en befintlig eller ny 

LZC-installation för hela anläggningen, kommer mängden av LZC-genererad energi räknas in 

för denna kategori och efterföljande reducering av koldioxidutsläpp. Reduceringen bör vara 

proportionell med byggnadens energibehov jämfört med det totala energibehovet för området. 

För byggnader där det redan finns LZC-energikälla som förser energi till projekterad byggnad 

kommer en genomförbarhetsstudie fortfarande att behöva göras för att visa att befintligt 

system är den mest lämpliga teknologin att använda för byggnaden. Studien bör identifiera 

andra alternativ för leverans av en högre del av byggnadens energibehov, utöver det som 

levereras av befintlig källa.  

Då byggnaden finns i ett land med energi från huvudnätet, som genomgående levererar från 

förnyelsebara energikällor och där genomförbarhetsstudie är gjord som tydligt påvisar att en 

lokal LZC-teknologi på platsen skulle ge ogynnsamma effekter för de allmänna 

koldioxidutsläppen kan alla tre poängen fås automatiskt. För Sverige uppnås inte kraven på 

grund av att svensk produktion inte är tillräckligt CO2-neutral.  

När beräkningar på koldioxidbesparingarna görs utifrån vad LZC-teknologin medfört ska 

följande regler följas: 

 Nettoavkastningen av LZC-installationer måste användas, det vill säga att för den 

producerade energin ska specificerad koldioxid som använder LZC-teknologi med 

exempelvis pumpar, växelriktare och styrenheter dras ifrån. 

 Procentuella koldioxidbesparingar ska beräknas genom att använda följande 

antaganden. 
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- Förnyelsebar värmeenergi ersätter gas där byggnadens lokalisering skulle ha 

en praktisk möjlighet för gasanslutning. Då inte den möjligheten finns, antar 

man att den använder olja. 

- Andel förnyelsebar elektricitet som ersätter nätel med avseende på den 

koldioxid som sparas. 

För bedömning av denna fråga kan energi- och koldioxidutsläpp från processrelaterade 

aktiviteter dras bort från totalen när beräkningar av den procentuella reduktionen av 

koldioxidutsläpp görs. Energibehovet för skärmbelysning får inte bortses ifrån. 

 

Ene 8  Lifts  

 Hissar  

Ger upp till 2 poäng.   

Målet är att känna igen och bidra med specifikationer av energieffektiva hissar. Om 

byggnaden inte har någon hiss, kommer inte denna fråga att bli bedömd. 

Bedömningskriterier 

 För första poängen måste en analys av transportbehov och transportmönster för hissen 

ha gjorts av konstruktionsgruppen. Detta för att bestämma optimalt antal och storlek 

på hissarna. Även en bedömning med att använda motvikt till hissen till förväntat antal 

passagerare ska finnas med.  

 En beräkning över energikonsumtionen för åtminstone två typer av hissar eller 

hisstrategi för att fungera enligt ändamålet ska ha gjorts. Systemet med den lägsta 

energiåtgången ska ha blivit specificerad. 

 För den andra poängen ska projektet ha tilldelats första poängen och sen ska följande 

energieffektiva funktioner finnas. De tre funktioner som erbjuder de bästa 

möjligheterna för energibesparing ska ha blivit specificerade: 

a) Hissen arbetar i stand-by läge vid lugna perioder och då det inte är någon som 

åker på längre tid. Till exempel är belysning, ventilation, hissens styrenhet och 

andra hjälpmedel avstängda då inte hissen används. 

b) Hissmotorn använder en styrenhet med variabel hastighet, frekvens och 

spänning för drivmotorn. 

c) Hissen tar tillvara genererad energi från sig själv då den åker upp tom och ner 

full. Den regenererade energin kan antingen sändas ut på nätet igen eller 

användas någon annanstans på platsen. 

d) Hissvagnen använder energieffektiv belysning och displaybelysning med över 

60 lumen/Watt eller armaturer som förbrukar mindre än 5W, exempelvis 

LED-lampor. 
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Ene 9  Escalators and travelling walkways 

 Rulltrappor  

Ger 1 poäng.   

Målet är att känna igen och bidra med specifikationer av energieffektiva rulltrappor. Om 

byggnaden inte har några rulltrappor eller rullband kommer inte denna fråga att bli bedömd.  

Bedömningskriterier 

 De krav som ska uppfyllas för att få poäng för denna kategori är att varje rulltrappa 

och/eller rullband i byggnaden uppfyller kraven på att de är konstruerade med 

lastsensorer som synkroniserar uteffekten från motorn till passagerarbelastning genom 

variabel hastighet. Alternativt att de är konstruerade med sensorer som känner av 

antalet passagerare för automatisk användning, vilket gör att de är i viloläge då det 

inte är några passagerare. 
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Jämförelse mellan LEED och BREEAM 

 

1. Kan certifieringsprocessen ske innan byggnaden är klar i både LEED & BREEAM? 

I LEED finns möjligheten att dela upp certifieringen i projekterings- och byggskedet. Det som 

uppfylls redan under projekteringen medför en tilldelning av en provisorisk nivå som baseras 

på tillgänglig dokumentation, men det är inte förrän byggskedet är klart som 

LEED-certifiering tilldelas. Det finns även tre faser som indikerar vad som ska göras och i 

vilken ordning under projektet. Dessa kallas projekteringsskede, byggskede och förvaltning, 

se Tabell 5.  

Efter halva projekteringsskedet kan BREEAM-byggnaden få en preliminär certifiering som 

visar vad som uppfyllts hitintills och vad det preliminära slutresultatet kommer att bli. När 

byggnaden är färdig måste en dokumentation över efterkonstruktionsstadiet göras, för att den 

ska få en riktig certifiering.  

2. Finns det obligatoriska krav som måste uppfyllas för att byggnaden ska bli certifierad? 

I LEED finns det skallkrav som måste uppfyllas för att byggnaden ska få en certifiering. 

Dessa skallkrav återspeglas i några av de poänggivande områdena. För energi och 

atmosfärskapitlet är det tre områden med skallkrav som måste uppfyllas. Det är 

grundläggande driftkörning av byggnadens energianvändning, minskad energianvändning och 

grundläggande hantering av köldmedier. Exempelvis är EAp1 en viktig del av EAc3 men 

berör även EAc1, EAc2 och EAc5.  EAp2 är relaterad till EAc1, EAc2 och EAc6. Skallkravs- 

kategori EAp3 kommer in i EAc4. Det berör även andra områden, men det är framförallt 

dessa de berör. 

För BREEAM finns inte samma typ av skallkrav som måste uppfyllas för att byggnaden ska 

bli certifierad som i LEED. Istället måste byggnaden uppfylla vissa kategorikrav och en viss 

poäng för att klara kraven för en viss nivå. För att klara första nivån Godkänd måste ett 

poängkrav uppfyllas som handlar om högfrekvent belysning med flimmer, utöver de 30 

poängen som krävs. Kategorin som måste uppfyllas för godkänt finns under Hea 4, se Bilaga 

1. Sen finns det områden som successivt måste klaras av för varje högre certifieringsnivå. 

3. Vilken belysning ingår i certifieringen?  

För LEED tillhör belysning avsnittet reglerad energi där exempelvis belysning till 

parkeringsgarage, inredning, fasad och parkering på marknivå ingår. Belysningsberäkningar 

ska göras för byggnaden med antingen byggnadsareametoden eller utrymme för 

utrymmesmetoden. LEED använder sig av kapitel 9 i A.90.1 som är dedikerat till belysning 

där det beskrivs vilka krav som ställs på inom- och utomhusbelysning och olika typer av 

närvarostyrning som måste uppfyllas.  För kontor är belysningstäthetens effekt 10,76W/m
2
 för 

byggnadsareametoden och 11.84W/m
2
 för utrymme för utrymmesmetoden, se tabell 

A.90.1:9.5.1 och 9.6.1.  

Det finns några typer av belysning som är undantagna från kraven, exempelvis 

nödutgångsskyltar, belysning för försäljning eller undervisning, där belysningen är en viktig 
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del av presentationen i gallerier, monument och museum med flera som också är undantagna, 

se tabell A.90.1:9.2.2.3a-p.  

För BREEAM ingår belysning i flera kategorier, bland annat bestäms mängden lux 

(lumens/m
2
) i Hea 5, värme och välbefinnande och under Ene 4, utomhusbelysning. Hea 5 

säger att inom- och utomhusbelysning ska följa de bästa nationella standarder som finns. 

Belysning kan regleras och optimeras med byggnadens energistyrsystem. Belysning ingår 

även i underkategorin Pol 7 som behandlar föroreningar. Målet för kategorin är bland annat 

att minska utomhusbelysning som lyser uppåt och använda timerfunktioner för att minska 

energianvändningen för belysning. 

För energikategorin Ene 2 gäller att det finns separata mätare som kontrollerar energimängden 

till belysningen. För små ljusarmaturer, där det inte är kostnadsmässigt försvarbart att ha 

separata mätningar, går det istället bra att ha mätning för varje våningsplan eller hyresgäst. 

För den yttre belysningen finns det specifika riktlinjer med belysningsstyrning, 

färgåtergivningstal, effekt och belysningseffektivitet som ska uppfyllas för att få poäng för 

Ene 4.  

4. Vad säger LEED & BREEAM om svensk fjärrvärme? 

LEED godkänner inte svensk fjärrvärme på grund av olika anledningar, bland annat för att 

den inte anses komma från enbart förnyelsebara källor. Även att vi i Sverige använder mycket 

biobränsle, men ibland kommer spetslaster av fossila bränslen in. Inte heller förbränningen av 

hushållssopor anses vara förnyelsebart, vilket gör att den inte får ingå för poängtilldelningen 

av förnyelsebara källor. LEED vill att energikällans ursprung ska redovisas och vad den har 

kostat. I Sverige är inte det möjligt då företagen inte går ut med kostnaden och för till 

exempel hushållsavfall får fjärrvärmeföretagen betalt för att ta emot, vilket gör att detta inte 

fungerar i LEED. Det finns en möjlighet till dispens genom att till exempel räkna om till 

koldioxidekvivalenter, vilket Skanska gjort med tidigare projekt.
5
 Synsättet som LEED har på 

fjärrvärme beror troligtvis på att den amerikanska fjärrvärmenät oftast är på mindre områden 

och så kallade campus. 

BREEAM varken godkänner eller ger poäng för system med bränsle från första generationens 

biobränslen. Dessa framställs från råmaterial av exempelvis socker, säd, djurfetter. Istället är 

det andra generationens biobränslen som erkänns av BREEAM som består av lignin och 

cellulosa eller biobränslen framtagna från komposterbart avfall. Då inte all LZC-elektricitet 

som producerats på plats används kan överbliven energi exporteras till elnätet. Den energin 

kan medräknas i beräkningarna som om den var använd i byggnaden. Detta för att öka 

möjligheten för högre poäng under Ene 2. Användning av spillvärme från olika processer är 

godkänt och är en bra värmekälla eftersom storskalig kraftproduktion ofta har mycket 

överbliven värme. 

Eftersom BREEAM gagnar produktion på plats och angränsande områden av LZC- 

teknologier ges extra poäng för det. Godkänd extern förnyelsebar energi, kan inte 

tillgodoräknas för frågan om lokal förnyelsebar energiproduktion.  
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5. Vad säger LEED & BREEAM om svensk vattenkraft? 

LEED godkänner bara små vattenkraftverk som är mindre än 5 MW och som inte använt sig 

av uppdämning av reservoarer med vatten. Detta gör att de flesta större vattenkraftverken i 

Sverige inte klarar kraven och elproducenters produktion kan inte bli Green-e-certifierad, 

eftersom den certifieringen bara finns i USA. Svensk produktion av vattenkraft som klarar 

kraven i Green-e kan få dispens för fall till fall vid ansökning till LEED-online.  

BREEAM godkänner småskalig vattenkraft och kan räknas som LZC-teknologi om den 

angränsar eller ligger på platsen enligt Ene 1. Beskrivningen av småskaligt är menat att skilja 

mellan vattenkraft från platsen eller omgivningen och nätelektricitet som kommer från 

storskalig vattengenerering. Detta för att skilja mellan de olika kategorierna då poäng ska 

tilldelas.
28

  

6. Vad säger LEED och BREEAM om bergvärme? 

Bergvärmesystem i LEED som använder vatten eller ångkällor från djupa borrhål är 

godkända. Bergvärme som använder kompressionssystem som skickar ner ånga för att 

utvinna bergvärme är inte godkända för poängen i EAc2. De anses inte vara tillräckligt 

effektiva, men de får tillgodoräknas för att öka andelen förnyelsebar energi.  

Kraven i BREEAM på bergvärmepumpar är att de uppfyller minimistandarder som är 

definierade enligt de nationella standarderna eller av direktiv från EU CHP (Combined Heat 

and Power plant). För att värmepumpen ska godkännas måste värme komma från en 

förnyelsebar källa, exempelvis från mark, utomhusluft, vatten eller geotermisk.  

7. Skillnader mellan U-värden mm. ASHRAE mot BBR? 

Kraven i ASHRAE på bland annat U-värden finns definierat i A:90.1 normativ bilaga A. 

Listan skiljer sig markant mot den som finns i BBR. Listan i BBR består av fem stycken 

U-värden, ett för varje område för byggnadens olika skal vilket består av tak, vägg, golv, 

fönster och ytterdörr. I ASHRAE finns det istället flera tabeller med olika värden beroende på 

tjocklek, material, utseende med mera. Eftersom det är olika värden som ska användas i 

ASHRAE, beroende på typ av byggnad, innebär det att det skiljer sig från fall till fall vilka 

värden som ska användas.     

8. Definieras förnyelsebara energikällor på samma sätt i LEED och BREEAM? 

Energikällor som ingår i LEED som förnyelsebart är:  

 Solceller och solfångare. 

 Vindkraft. 

 Biobränslebaserat elektriskt system.  

o Obehandlat träavfall. 

o Jordbruksgrödor och avfall. 

o Animaliskt avfall och annat organiskt avfall. 

o Deponigas (gas från nedbrytning av avfall). 

 Bergvärmeanläggning. 

 Geotermiskt elsystem. 

 Vattenkraftverk med liten miljöpåverkan. 

 Våg- och tidvattenkraft. 
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Bergvärmesystem som använder vatten eller ångkällor från djupa borrhål är godkända. 

Bergvärme som använder kompressionssystem med ånga, för att utvinna bergvärmen är inte 

godkända för poängen i EAc2 då systemet inte anses vara tillräckligt effektivt. De får istället 

tillgodoräknas för att öka andelen förnyelsebar energi i EAc1. 

Biomassa som inte är godkänt att användas för EAc2 är  

 Förbränning av kommunalt hushållsavfall. 

 Biomassa från skogsbruk annat än fabriksrester. 

 Trä som är täckt med färg, plast eller laminat. 

 Då mer än 1 % av det brännbara träet består av tryckimpregnerat trä.   

 

Energikällor som ingår i BREEAM som definieras som låg-eller nollkoldioxidutsläpp (LZC) 

är: 

 Solceller och solfångare. 

 Småskalig vattenkraft, tidvattenkraft och vågkraft. 

 Vindkraftverk. 

 Biomassa till  rumsuppvärmningsanordning/kamin. 

 Biomassa till värmepanna. 

 Biomassa till fjärrvärmesystem. 

Kombinerad kraftvärmeproduktion (CHP) bestående av: 

 Biomassa. 

 Naturgas. 

 Rötgas och andra biogaser. 

Högeffektiva samverkande teknologier bör uppfylla minimistandard som är definierade av EU 

CHP-direktiv eller enligt nationella standarder associerade med dessa. 

Fjärrvärme utnyttjar tillvaratagandet av spillvärme från processer. Exempelvis storskalig 

kraftproduktion, där största delen av värmen kommer från spillvärme. 

Olika typer av värmepumpar som utnyttjar exempelvis mark, utomhusluft, grundvatten eller 

vattendrag, anses som godkända värmekällor från en förnyelsebar källa. 

Spillvärme från en process som sker inne i byggnaden eller bedömd mark kan anses som ”låg-

koldioxid” om källan ingår i den bedömda byggnaden. Spillvärme från 

förbränningsanläggning kan endast anses som LZC-teknologi då alla andra LZC-teknologier 

har blivit övervägda och ansedda inte passa under genomförandestudien. Inklusive att: 

1. den lokala eller regionala myndigheten där förbränningsanläggningen är placerad kan 

bevisa att den möter de årliga avfallsåtervinningsmålen och politiska åtgärder för 

avfallshantering.  
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Eller 

2. den angränsande anläggning eller en anläggning på området ihopkopplad med 

byggnaden, som via en privat ledning garanterar att återanvändningsbart och 

återvinningsbart avfall tas bort före bränning. 

BREEAM godkänner inte system med bränsle från råmaterial av exempelvis socker, säd, 

djurfetter etcetera. Istället är det biobränsle som består av lignin, cellulosa eller biobränslen 

framtagna från komposterbart avfall som erkänns av BREEAM.  

9. Vilka källor från biobränslen är godkända att elda? 

Godkända biobränslen i LEED ska bestå av: 

 Gasformig biomassa från deponigas, avloppsvatten och rötkammare som producerar 

metan från avfallsbränslen för att generera elektricitet. För att fast eller flytande 

biomassa ska vara godkänd, måste följande krav uppfyllas 

o Biobränslet är överskottsavfall eller biprodukt av en kommersiell eller 

industriell verksamhet. 

o Biobränslet utnyttjar biprodukter eller avfall som certifierats av ett annat 

klimatcertifieringsprogram där biomassan används till flera energiområden. 

Exempel är kombinerad användning av biomassa till kraftvärmeverk. 

o Biomassan som används kommer från träavfall, jordbruksgrödor, avfall från 

grödor, animaliskt och annat organiskt avfall. 

För BREEAM är kombinerad kraftvärmeproduktion bestående av naturgas, rötgas och andra 

biomassor godkända. 

Högeffektiva samverkande teknologier, exempelvis kraftvärmeproduktion, bör uppfylla 

minimistandarder som är definierade av EU CHP-direktiv eller enligt motsvarande nationella 

standarder. 

BREEAM godkänner biobränslen som består av lignin och cellulosa eller biobränslen 

framtagna från komposterbart avfall, men inte system med råmaterial från exempelvis socker, 

säd, djurfetter etcetera.  

10. Vad säger LEED & BREEAM om köldmedier och utfasning av dåliga köldmedier? 

Vid användning av köldmedier i LEED-byggnaden är det viktigt att inte använda köldmedier 

med ozonnedbrytande potential (ODP), exempelvis freoner och halogener. För att uppfylla 

kraven gäller generellt att följa Montrealprotokollet (som svensk lag följer), vilket innebär att 

inte använda freonbaserade köldmedier i köldmediesystem för nya byggnader. Då en byggnad 

återanvänder befintligt köldmediesystem som innehåller farliga ozonnedbrytande ämnen ska 

en utfasningsplan för dessa finnas. 

En ekonomisk analys ska göras av tredjepart för att undersöka om ett byte eller konvertering 

av systemet är lämpligt. Om en konvertering eller utbyte av köldmediet har en 

återbetalningstid under tio år måste ett byte ske av systemet. I annat fall görs ett alternativt 

tillmötesgående om hur man reducerar användandet och eventuell utfasning.  
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Genom att kylsystemet förbättras minskar utsläppen av ozonnedbrytande gaser. När de 

skadliga partiklarna som bryter ner ozonlagret utfasas, kan de  ersättas med naturliga 

köldmedier som exempelvis vatten, koldioxid och ammoniak. 

BREEAM behandlar köldmedier under kapitlet Pol 1 – köldmediers globala 

uppvärmningspotential som gäller för kontor. Kraven är att det antingen inte finns några 

köldmedier i byggnaden eller med en laddning under fem kilo som används för byggnadens 

klimattjänster. Det andra alternativet för att bli godkänt är att köldmedier som används i 

byggnaden har en ODP som ligger på noll och GWP som är lägre än fem, se bilaga 6. Om det 

inte är möjligt att byta och anpassa köldmediet i anläggningen måste hela anläggningen bytas 

för att få poäng för kategorin. 

11. Ska det finnas enskilda energi- och vattenmätningar? 

LEED behandlar mätning och verifiering av byggnadens system för att minska 

energikonsumtionen. Krav för att tilldela poäng för en kategori är att efter uppförandet av 

byggnaden måste mätning och verifiering ske av byggnaden under minst ett år. Även 

korrigeringsåtgärder ska finnas om resultatet på byggnaden inte uppfyller ställda krav. 

Mätningar och verifieringar startar då värdena är stabila efter att inflyttning och idrifttagande 

skett. Detta används för att bestämma energianvändningen i byggnadens system och att 

verifiera prestandan av de energisparande åtgärderna. 

Efter första årets mätningar görs prestandaförbättringar med hjälp av dessa. Utvärdering av 

byggnadens prestationsmål görs för att informeras om de hålls på lång sikt, om det finns 

läckande kopplingar, prestandaförbättringar som kan göras. Även för att kontrollera att 

utrustningen körs och fungerar som den ska.  

Beroende på byggnaden finns det två alternativ, där ett ska användas. Den ena innebär att 

utarbeta och genomföra en mätning och kontrollplan över mätningar över 

huvudenergisystemet. Det andra innebär att utarbeta och genomföra datorsimulering för att få 

med alla byggnadsdelars prestanda. 

BREEAM behandlar i en kategori installationer av delmätningssystem som underlättar 

övervakningen av den energi som används. Antingen genom separata energimätare som är 

märkta och uppsatta som mäter den slutliga energianvändningen för olika system bland annat 

rumsuppvärmning, varmvatten, belysning; eller genom att ett fastighetsövervakningssystem 

blivit installerat med individuell övervakning och resultat från de olika systemen. Om det blir 

problematiskt att kostnadseffektivisera en separat mätning av belysning från små apparaturer 

går det bra att ha gemensam mätning, men att våningsplanen skiljs åt eller efter hyresgäst, 

beroende på vad som är lämpligt. Om det endast finns en hyresgäst, ska relevanta 

funktionsareor inom byggnaden delmätas och där mätarna anger slutenergianvändningen. 

Detta följer kraven som ställs av BBR med mätsystem över energianvändningen i byggnader, 

där den levererade energin ska mätas för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 

byggnadens fastighetsenergi. 
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12. Hur resonerar LEED och BREEAM om koldioxidutsläpp? 

LEED anser att det är viktigt att implementera förnyelsebar energi. Detta för att traditionell 

energiproduktion som exempelvis kol, naturgas, olja och andra fossila bränslen skadar miljön, 

människors hälsa och bidrar till klimatförändringen. Utsläppens föroreningar består av bland 

annat av svaveldioxid, kväveoxid, koldioxid och andra skadliga ämnen. Att använda 

förnyelsebara energikällor som genererats på platsen eller utanför är ett bra sätt för ägare att 

reducera den negativa miljöbelastningen som associeras med byggnadens energikrav. Detta 

uppskattas av både LEED och BREEAM som gynnar minskade utsläpp av koldioxid genom 

att uppmuntra till förnyelsebara energikällor och reducerad energianvändning. 

För BREEAM ska antingen en genomförbarhetsstudie blivit genomförd av en energispecialist 

för att ta fram den bäst lämpade energikällan för byggnaden eller så ska hyresgästerna i 

byggnaden har ett kontrakt med en energidistributör som levererar el till fastigheten från 

enbart förnyelsebara energikällor. Kontraktet måste gälla minst tre år från det att fastigheten 

börjar användas, och elektriciteten måste komma från godkänd förnyelsebar energikälla. 

Eftersom BREEAM uppmuntrar till användandet av teknologier som minskar CO2-utsläpp 

tilldelas ytterligare poäng för 10, 15 och 20% minskning av koldioxidutsläpp.  

Om spillvärme tas tillvara från en process inne i byggnaden eller närliggande mark kan det 

anses som ”lågkoldioxid”. Förutsättningen är att den genererande källan ingår i fastigheten. 

Spillvärme från förbränningsanläggning kan endast anses som lågkoldioxid om andra 

LZC-teknologier har blivit övervägda och inte anses passa efter genomförandestudien. 

Alternativet är att den lokala myndigheten eller regionen där förbränningsanläggningen finns 

kan bevisa att den möter de årliga avfallsåtervinningsmålen och politiska åtgärder för 

avfallshantering. En annan möjlighet är att en angränsande anläggning eller anläggning på 

området är ihopkopplad med byggnaden varifrån energin sedan transporteras via en privat 

ledning som säkerställer att återvinningsbara avfall tas bort före bränning. 

Vid beräkningar av koldioxidbesparingar ska de utgå ifrån vad nettoavkastningen av LZC-

teknologin medfört. Det menas att specificerad koldioxid för den producerade energin som 

använder LZC-teknologi med pumpar, växelriktare, styrenheter etc. ska dras ifrån. 

De procentuella koldioxidbesparingarna beräknas genom att antingen använda förnyelsebar 

värmeenergi som ersätts av gas där byggnadens lokalisering har en praktisk möjlighet för 

gasanslutning. Då inte den möjligheten finns, antas att den använder olja. För förnyelsebar 

elektricitet omräknas nätel med ett värde som motsvarar reduceringen av koldioxidutsläpp.  

13. Hur bedöms hissar och rulltrappor i LEED och BREEAM. 

I LEED är rulltrappor och hissar inkluderade i processenergi och inte som i BREEAM där 

separata bedömningskategorier finns för dem. Hissar och rulltrappor finns med under 

processenergi och definieras inte separat. Kostnaden för processenergin ska ligga 25 % under 

referensbyggnadens energikostnad i en LEED-byggnad.  

BREEAM har separata poäng för hissar och rulltrappor som ger upp till två respektive ett 

poäng. Där beskrivs vad som ska uppfyllas och vilka krav på hissar och rulltrappor som finns. 
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Bland annat finns kraven definierade i BFS 2011:12 (boverkets byggregler) och måste 

uppfyllas. 

För att dessutom öka effektiviteten hos hissar och rulltrappor ska en analys av 

transportbehovet och transportmönster ha gjorts av transporteringsansvarig för hissar för att 

bestämma det optimala antalet och storleken som behövs för att vara energieffektivt. 

Exempelvis ska sensorer finnas som känner av antalet passagerare och som gör att hissarna 

och rulltrapporna går in i viloläge då de inte används.  

14. Hur ser den grundläggande driftkörningen av fastigheten ut? 

Det finns grundläggande krav för projektgruppen som ska uppfyllas i LEED, där de ska 

utveckla och integrera idrifttagningskraven i konstruktionsdokumenten. Efter att byggnaden 

är klar ska en verifiering av installationer och prestanda hos systemet göras. Det som måste 

färdigställas vid inkörningsprocessen är:  

 Komfortkylningssystem och tillhörande kontroller. 

 Belysnings- och dagsljuskontroller. 

 Tappvarmvatten . 

 Förnyelsebara energisystem. 

Det ska tydligt framgå att driftschemat för naturlig ventilation är anpassat till användarnas 

beteendemönster. För simuleringarna gäller det att driftschemat för både referensbyggnaden 

och projektbyggnaden är likadant.  

Med förbättrad driftkörning är målet att förbättra driften av utrustningen. För att använda 

driftkörningen effektivt ska implementering ske tidigt av verifieringar av systemets prestanda. 

Detta för att tidigt upptäcka avvikelser och fel. Det behövs en samordnare (CxA) som ska 

genomföra minst en driftkörning av konstruktionen, baserat på ägarens krav på 

konstruktionen före mitten av bygghandlingsfasen. CxA eller medlemmar ur projektgruppen 

måste ta fram en systemmanual till driftpersonalen där nödvändig information ska finnas, för 

att köra och förstå systemet optimalt. CxA eller medlemmar ur projektgruppen måste verifiera 

att den krävda utbildningen av driftpersonal och brukare blivit utförd. CxA måste även sköta 

driftgranskningen av byggnaden tillsammans med fastighetsanvändare, drift- och 

underhållspersonal inom 10 månader efter byggnadens uppförande. Även en plan över hur 

hanteringen av eventuella betydande fel som uppkommer, ska finnas med.  

BREEAM tar upp problemställningen Man 1 – driftsättning, som handlar just om 

driftkörningen.  En av projektets gruppmedlemmar ska utses som samordnare för 

driftsättningen och då det behövs service och/eller justering där det inte fungerar som det ska. 

Exempel på system som kontrolleras är värme, vattendistribution, belysning, ventilation, 

kylning, automatiska kontroller med mera. 

Dessa kontroller görs för att verifiera att projektets konstruktioner och system fungerar som 

tänkt och avtalat. De är även till för att säkerställa ett bra inomhusklimat och att fastigheten är 

energieffektiv. 
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15. Vad är skillnaden i energieffektiviseringen för BREEAM och LEED? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar hur stor andel av förnyelsebar energi som ska finnas för att uppfylla nästa 

poängsteg för respektive system, där varje zon ger en poäng, se Figur 4. Som ses i diagrammet 

ger BREEAM poäng från att byggnaden förbättrats med 1% till att ge maximalt med poäng 

vid 100%. För LEED är skallkraven 10% och för att få poäng ska minst 12% förbättring 

uppfyllas jämfört med referensbyggnaden enligt A:90.1:G. Sedan sker ökningen med ett 

intervall på 2% till nästa poäng, upp till maximala 48% reducerad energianvändning.  

Utformningen gör det enklare att få mer poäng tilldelad i BREEAM om byggnaden gjort 

enklare förbättringar. När större energiförbättringar görs lönar det sig inte poängmässigt i 

samma utsträckning som i LEED. Genom att BREEAM ökar poängstegen så pass mycket i 

slutet av den procentuella förbättringen blir det väldigt svårt att uppfylla den förbättring som 

krävs för att nå de sista poängen. Om projektbyggnaden uppfyller 50% för nybyggnation och 

46% vid renovering kan ytterligare poäng sökas för exceptionell prestanda i LEED. Även för 

BREEAM finns ytterligare två poäng för byggnaden, då den uppfyller kraven som 

koldioxidneutral byggnad och verkligen koldioxidneutral byggnad.  

För BREEAM inverkar vägningen på möjlig poäng in. Detta innebär att 24 poäng som vägs 

med 19%. Det gör att poängsumman som fås för energieffektivisering delas med 24 och sedan 

multipliceras med 19. Det innebär att med 100 procents förbättring av byggnaden tilldelas 

11.875% till summan av den totala byggnaden. I LEED är den uppfyllda poängen även den 

Figur 4 – Poängstegen i LEED och BREEAM för energieffektivisering 
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som ges mot vägningen. Det gör att i de flesta fall ger en förbättring i LEED mer poäng i 

förhållande till förbättringen i BREEAM. 

16. Finns det krav på att ha en expert som sköter certifieringen? 

I LEED måste det finnas en ur konstruktionsgruppen som utses som samordnare. Denna 

person måste dock inte vara certifierad expert av LEED. Men om en certifierad person 

används tilldelas en extrapoäng i LEED.  

För BREEAM krävs det att projektet använder en certifierad expert på BREEAM som tar 

hand om certifieringen. Antagligen för att BRE vill säkerställa att certifieringen görs rätt och 

att byggnaden blir optimerad och kostnadseffektivt byggd. 

17. Vad anger LEED och BREEAM om energilagring? 

Med energilagring går det att generera kyla på natten för att lagras och sedan användas till 

kyla på dagen, eller vice versa. På detta sätt tar man tillvara energi då den är som billigast på 

natten. Energin är oftast renare vid tider då energibehovet är lägre och smutsigare generatorer 

startas för att klara energitopparna då energibehovet är som störst, vilket som regel är under 

dagtid på vardagar.  

För att lagra energi går det att pumpa upp vatten i dammar som senare används i 

vattenkraftverk. I LEED det är inte godkänt att använda uppumpad vattenlagring för att 

tillgodoräkna projektet poäng för förnyelsebar energi. 

BREEAM nämner inget om lagring av energi förutom i kapitel Ene 7 som behandlar 

kylförvaring i industrier och butiker.  

18. Skillnad i beräkningsmetoder för energiberäkningar. 

LEED använder sig av den amerikanska standarden från ASHREA och gör beräkningar med 

hjälp av utrymme för utrymmesmetoden eller areametoden. Energianvändningen beräknas 

utifrån energikostnad per areaenhet, vilket används för energiprestandaberäkningar. 

BREEAM gör beräkningarna utifrån energi per areaenhet av byggnaden och där 

energieffektiviseringsberäkningar görs utifrån minskningen av energianvändande. 

19.  Kraven på inom- och utomhusbelysning vad gäller LEED och BREEAM. 

LEED refererar till tabell A:90.1:9.6.1 där värden finns definierade beroende på vilken typ av 

byggnad som bedöms och vilken metod som används, byggnadsareametoden eller utrymme 

för utrymmesmetoden. Vid användning av utrymme för utrymmesmetoden är kravet för 

kontor med öppen planlösning 10.5 W/m
2
 och för inneslutna kontor 11.9 W/m

2
. Andra typer 

av rum i kontorsbyggnader finns också definierade med värden som exempelvis korridorer, 

konferensrum, mötesrum, pentry med flera. Värdena för utomhusbelysning finns i tabellen 

A:90.1:9.4.3. 

BREEAM har en underkategori som endast behandlar yttre belysning. Där definieras minsta 

rekommenderade belysningseffekt, effekt och färgåtergivningstal. 

Inomhusbelysning finns inte definierat i BREEAM förutom att de refererar till den nationella 

standarden. I BBR beskrivs det som 12 W/m
2
 i cellkontor, 6 W/m

2
 i korridorer och 10 W/m

2
 i 
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kontorslandskap. Även belysningsstyrkan i lux för områdena finns definierade som 300-500 i 

cellkontor över 100 i korridorer respektive 300-600 lux (lumens/m
2
) i kontorslandskap.

29
  

Belysningen för kontor i BREEAM använder sig av den nationellt bästa standarden. När 

Hea 5 används refereras det också till SS-EN 12464 där värden finns för kontorsmiljö. 

SS-EN 12464 Tabell 5.26 definierar belysning i konferensrum, mötesrum, läsrum och vid 

dataarbete till 500 lux och Ra värde på 80.
30

 Beroende på byggnad och hur den är uppbyggd 

skiljer sig värdena som ska användas. Om det finns olika standarder och krav mellan Sverige 

och EU ska de strängaste kraven användas. 

Generellt är energieffektiv belysning och smart styrning ett mycket bra sätt att spara energi i 

byggnaden. Detta tillsammans med smart design av byggnadens orientering, materialval och 

fönsterplacering. Detta ökar möjligheten för byggnaden att ta tillvara dagsljus, bevara värmen 

på vintern och kyla på sommaren.     

För kapitlen i LEED och BREEAM som behandlar belysningsarmaturer utomhus finns 

kontrollerad belysning med eftersom det kan spara mycket energi. Genom att använda 

kontrollerad belysning med tidsströmbrytare eller dagsljussensorer som ignorerar de manuella 

strömbrytarna förhindras drift under ljusa tider. 

20. Vad säger LEED och BREEAM om belysning?  

Användningen av lågenergilampor ger ökade uppvärmningskostnader men lägre 

kylkostnader. Genom att projektgruppen placerar ut energieffektiv belysning, som exempelvis 

lågenergilampor, medför det ett ökat behov av uppvärmning och minskat kylbehov i 

byggnaden. Energin som används inom det området används istället där det finns behov av 

specifik typ av energi, vilket leder till ökad effektivitet. 

LEED definierar lägsta belysningsintensitet till ungefär 10W/m
2
 (1W/ft

2
) för kontor. Annars 

behandlar kapitel 9 i A:90.1 belysning där det definieras vilka krav som ska följas för andra 

utrymmen i byggnaden. 

I BREEAM uppfylls kraven för individuella armaturer när armaturen drar mindre än 5W. Om 

kraven uppfylls fungerar de som en direkt ersättning av andra armaturer. Den sakkunniga 

besiktningsmannen måste även försäkra sig om att inte flera armaturer med låg effekt är 

inplanerade i utrymmen där det ska vara hög watt med energieffektiva armaturer, som totalt 

ger mer ljus med samma mängd energi. För kategorin Ene 2 ska belysning delmätas och i Ene 

4 behandlas styrkan som utomhusbelysningen ska ha, i övrigt ska de nationella standarderna 

följas. 

21. Vilka krav finns för energisimulering i LEED och BREEAM? 

LEED ger olika alternativ för att uppfylla kraven för energisimulering av byggnaden. 

Energisimuleringen av byggnaden görs oftast i ett datorprogram eftersom det är väldigt 

omfattande beräkningar. Det finns olika program som används för att göra en simulering. I 

Sverige används bland annat IES och IDA ICE tillsammans med data från A90.1. Fler 

godkända simuleringsprogram finns på U.S Department of Energy.
31

 LEED använder sig av 

en referensbyggnad som baseras på A:90.1:G för att veta prestandan av den projekterade 
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byggnaden. Båda byggnaderna är uppbyggda likadant men referensbyggnadens prestanda 

utgår från bilaga G och projekterad byggnad utifrån den projekterade konstruktionen. Något 

som skiljer sig mellan dessa simuleringar är att referensbyggnaden har ett medelvärde från att 

byggnaden roteras fyra gånger och att data som används från A:90.1 utgår ifrån klimatzon 6 

som gäller för Sverige. Genom att använda ett medelvärde av referensbyggnaden gynnas en 

byggnad som placeras energieffektivt och resulterar i att det blir poängfördel vid certifiering.  

Byggnadsvärdena jämförs sedan mellan de båda simuleringarna. För byggnadens 

energiförbrukningskostnad räknas alla energikostnader som förknippas med byggprojektet in. 

Prestandavärderingsmetoden i A:90.1:G är ett effektivt sätt att värdera energiprestanda i en 

byggnad och som jämför kostnaden och fördelar med olika energieffektiva strategier. Trots 

det måste en riktig energisimulering fortfarande göras. Varefter designen utvecklas ska alla 

uppdateringar och förslag på projekterad byggnad även göras på referensbyggnaden, 

exempelvis ändring av byggnadens orientering, väggarea, fönsterarea, ventilationssystem med 

mera, som berör energianvändningen. Med prestandavärderingsmetoden ökar möjligheten för 

projektgruppen att identifiera de interaktiva effekterna genom energieffektiviseringsmätningar 

över alla byggnadens system. Exempelvis då belysningen byts ut till lågenergilampor, vilket 

medför ett ökat behov av uppvärmning och minskat kylbehov.  

Om inte en datorsimulering passar att göras för en lämplig modellering av design, material 

eller utrustning finns det ett alternativ som heter exceptionell beräkningsmodell som kan 

göras vid ett godkännande från fall till fall av LEED. Vid användande av denna metod måste 

dokumentation göras över de antagningar som gjorts för både referensbyggnad och 

projekterad byggnad. Även teoretisk eller erfarenhetsmässig information som styrker 

antaganden ska finnas med. 

För att bestämma energiprestandan i BREEAM används en dynamisk simuleringsmodell eller 

checklistor. Exempel på program som använder dynamiskt simuleringsmodell är IDA ICE, 

IES och TAS. Dessa simuleringsprogram gör beräkningar för byggnadsstommens 

energilagring, över tiden. Byggnadens energisimuleringar jämförs sedan mot de nationella 

standarderna som finns i landet. För Sverige är det BBR och SS-EN från SIS (Swedish 

Standards Institute) som gäller för energiområdet. Den procentuella förbättringen baseras på 

att byggnaden har tilldelas en procentsats som senare används för att uppnå olika 

certifieringsnivåer. Om inte en datorsimulering är möjlig eller inte behövs, finns checklistor 

att följa. Att använda checklistor är dock inget fördelaktigt alternativ då de inte ger möjlighet 

till lika många poäng som en datorsimulering. 

För oss i Sverige är det lättare att uppfylla kraven i LEED eftersom vi har en hög standard på 

svenska byggnader, som resulterar i att poäng tilldelas genom väldigt enkla åtgärder i början 

för bedömningen av energieffektiviseringen. I BREEAM följes de nationella kraven som de 

sedan utgår ifrån, vilket gör att det krävs mer energieffektivisering för att få poäng. Det kan 

vara därför BREEAM delar ut poäng redan från första procenten, medan certifieringen LEED 

kräver 12% för att ge poäng. 



59 
 

22. Ska informationen presenteras i kronor/dollar eller i kWh i kapitlet om energi? 

I LEED används byggnadens energiförbrukningskostnad när byggnadsvärdena jämförs mellan 

simuleringarna av referensbyggnaden och projektbyggnaden,. Där räknas alla energikostnader 

in som förknippas med byggprojektet. De generella energikostnaderna för processen antas 

vara 25 % av den totala energikostnaden för referensbyggnaden. Om byggnadens 

processkostnad skulle vara lägre än 25 % av referensbyggnadens energikostnad, måste 

bekräftande dokumentation lämnas in till LEED om att tillförd processenergi är korrekt. Den 

årliga energikostnaden ska vara uttryckt i dollar och användas för att beräkna den procentuella 

förbättringen av energianvändningen.  

I BREEAM vill de ha uppgifter presenterade som energi eller koldioxid, beroende på vad som 

ska beräknas i kapitlet om Ene. Men de tar inte hänsyn till kostnaden för energin vilket LEED 

gör. När beräkningar görs över hur energieffektiv byggnaden är jämfört med nationella 

byggnadskraven används en enkel formel, (CSBEPI-BEPI)/CSBEPI för att få ut den 

procentuella energiförbättringen. CSBEPI står för den befintliga byggnadsstandardens 

energiprestandaindex och BEPI står för den aktuella byggnadens energiprestandaindex.   

23. Tar de hänsyn till ursprungsenergin av inköpt energi? 

LEED anser att vid kombinerad värme- och kraftproduktion räknas den termiska energin in, 

men att det som utvinns som elektricitet anses som fritt. Även förnyelsebar energi på plats 

eller återvunnen energi som skett på platsen anses som gratisenergi i 

prestandaberäkningsmetoder och inkluderas inte i konstruktionens energikostnad. Av den 

energi som inte anses som förnyelsebar vid certifiering av byggnaden nämns inget om var den 

energin måste komma ifrån. Poängtilldelningen baseras istället på den totala reduktionen av 

koldioxidutsläpp från byggnaden.  

BREEAM godkänner biobränslen som kommer från andra generationens drivmedel, 

exempelvis biobränsle producerad från komposterbart avfall, exempelvis biogas eller lokala 

återvinningsbara biobränslen som träflis och träpellets. I övrigt är all LZC godkänd för 

poängtilldelning. För en del av energianvändningen som inte är från förnyelsebar energikälla 

finns inget krav på var den energin kommer ifrån. 

24. Tar LEED & BREEAM hänsyn till fönster- och väggareor? 

LEED kräver genom specifikation i A:90.1 att fönsterarean måste vara mindre än 40% av 

totala väggarean. U-värden och solvärmelasttal m.m. finns definierade i A:90.1 tabellvis, 

bland annat i 5.5-6 och bilaga A.  

Fönster och ytterväggar i BREEAM ska följa Green Guide under kategorin Mat 1 och 6 för 

väggar, där poäng tilldelas projektet beroende på hur bra värdena är. Bedömningen av fönster 

och väggar finns även med i checklistan A7, se Bilaga 7. 

25. Vad säger LEED och BREEAM om ventilation? 

I LEED utvärderas ventilation som använder sig av naturliga ventilationsbesparingar från fall 

till fall eftersom A:90.1:G inte behandlar naturlig ventilation. För att kunna utvärdera 

byggnaden måste tillräckligt med information finnas tillgänglig med detaljerade projektkrav. 

Det ska finnas tydliga areabeskrivningar över vad som kvalificeras som naturlig ventilation 
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och där alla termostater, fläktar, infiltrationer och andra areor med schemalagd naturlig 

ventilation finns med. Även vilka modelleringsantaganden som gjorts för att visa att den 

naturliga ventilationen fungerar ändamålsenligt, eftersom det tydligt ska framgå att 

driftschemat för naturlig ventilation är anpassad till användarnas beteendemönster.  För 

simuleringarna gäller det att driftschemat är likadant i både referensbyggnaden och 

projektbyggnaden.  

LEED använder sig av A:90.1:6 som beskriver kraven för värme, ventilation och 

luftkonditionering för byggnader, där det bland annat tas upp effektivitet, 

temperaturförhållanden, lastberäkningar och automatisk avstängning. Kravet på mängden 

utomhusluft som distribueras av systemet är att den ska vara lägre än eller motsvara ungefär 

0.5 l/s.  

BREEAM behandlar ventilation inom olika områden, där exempelvis Hea 7 behandlar 

potential för naturlig ventilation och Hea 8 behandlar luftkvaliteten inomhus. Där skrives att 

byggnaden ska följa landets bästa ventilationsstandarder. Här används Boverkets byggregler 

kapitel 6:2 Luft, där det beskrivs hur olika system ska fungera, bl.a. luftdistribution och 

ventilationsflöden. Byggnaders lägsta uteluftsflöde anges till 0.35 l/s per kvadratmeter 

golvarea vid närvaro och 0.1 l/s per kvadratmeter golvarea när ingen vistas i byggnaden. 

Alternativt att tillförseln av frisk luft ska vara mellan 10 och 15 l/s per person i kontor och 

minst 8 l/s per person i andra utrymmen.
32

 

26. Vad säger LEED och BREEAM om kraft- och värmeanläggningar? 

I LEED gynnas kraftvärmeproducerande system som genererar både värme och el. 

Traditionella kraft- eller värmeproducerande system har inte samma verkningsgrad som 

kraftvärmeverk. Detta eftersom en större del av den potentiella energi som finns lagrad i 

energikällan går förlorad i anläggningar som endast utvinner en typ av energi. Kombinerade 

system är mycket mer effektiva än separata kraftverk och värmeverk vilket gynnas av LEED 

genom att genererad elektricitet anses som gratis då byggnaden certifieras.   

För att uppfylla dokumentationskraven för LEED ska en redovisning finnas över vilka 

förnyelsebara energikällor som finns och vad den årliga energiproduktionen är. 

Dokumentation över den reservkraft som kan användas ska finnas med. Även beräkningar på 

vad de förnyelsebara energikällorna genererar och dokumentation på vilka stimulansåtgärder 

som ges till de förnyelsebara energikällorna. 

Spillvärme som kommer från förbränningsanläggning kan i BREEAM endast anses som 

lågkoldioxid då alla andra LZC-teknologier har blivit övervägda och inte anses passa efter 

genomförandestudien. Sen ska antingen den lokala myndigheten eller region där 

förbränningsanläggningen är placerad bevisa att den möter de årliga avfallsåtervinningsmålen 

och politiska åtgärder för avfallshantering. Alternativt att den angränsande anläggning eller 

anläggning på området ska vara ihopkopplad med byggnaden via en privat ledning, som 

bevisligen avlägsnar återanvändningsbara och återvinningsbart avfall före bränning. 

Eftersom BREEAM inte godkänner system med bränslen från första generationens 

biobränslen, utan godkänner bara från andra generationens biobränslen gäller det att kraft- 
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eller värmeproduktion kommer från sådana källor för att få energin tillgodoräknad som 

förnyelsebar energi för certifieringspoäng. Gemensamma anläggningar inom och på 

angränsande områden kan användas som medel för att visa att byggnaden överensstämmer 

med användandet av förnyelsebar teknologi. Eftersom BREEAM eftersträvar anläggningar 

inom och på angränsande område med LZC-teknologier, är inte extern förnyelsebar energi 

accepterad som LZC-teknologi för poängtilldelning i underkategori Ene 5. Överbliven 

LZC-elektricitet som har producerats på plats och exporteras till elnätet kan medräknas i 

beräkningarna som om de var använda i byggnaden.  

27. Får energi som producerats på området exporteras och vad händer med poängen? 

LEED gynnar kombinerade kraftvärmesystem som är mycket mer effektiva än separata 

kraftverk och värmeverk, genom att genererad elektricitet och värme som produceras i 

byggnaden anses gratis då byggnaden certifieras. Istället är det inkommande energikälla som 

räknas för kraftvärmeproduktionen. Med sänkt energikonsumtion och högre effektivitet ger 

det möjlighet till fler poäng. Vid försäljning av energin till elnätet får inte extra avgift tas ut 

bara för att energin kommer från förnyelsebar teknologi. 

Överbliven LZC-elektricitet i BREEAM, som har producerats på plats och sen exporteras till 

elnätet, kan medräknas i beräkningarna som om de var använda i byggnaden. Genom att den 

förnyelsebara energin som skickas ut på nätet kan räknas som använd i byggnaden är det 

möjlighet att få högre poäng för certifiering. 

28. Vad skriver LEED och BREEAM om driftkörningseffektivisering? 

Reducerad efterfrågan och ökad effektivitet är bland de mest kostnadseffektiva sätten att möta 

största delen eller all efterfrågan på förnyelsebar energi för byggnader.  

LEED har ett skallkrav som handlar om att minska energianvändningen och att genom 

energieffektivisering av byggnaden och systemet, reducera miljö- och ekonomiska 

påfrestningen som hör ihop med överdriven energianvändning. Då byggnaden uppfyllt 

skallkraven finns även en poängkategori som behandlar förbättrad driftkörning, för att 

förbättra driften av utrustningen och systemen. Med bra driftkörning av byggnaden ökas 

effektivitet och livslängd på utrustningen, vilket resulterar i att energi och pengar sparas.  

BREEAM har i kapitel Man 1 en genomgång av driftkörning och effektivisering för 

byggnaden som bör följas för att byggnaden ska fungera som den ska. Genomgången används 

för att bekräfta att byggnaden opererar och att all service fungerar som planerat enligt 

projekteringsgruppen. Värdena som används kommer bland annat från energikategorierna Ene 

2 och 3 som handlar om delmätning av större energikonsumerande poster. 

29. Hur stor del ska vara förnyelsebart och hur långt kontrakt måste tecknas?  

För poängtilldelning i LEED ska andelen förnyelsebar energi som användas i byggnaden vara 

från minst 35% förnyelsebar energi eller grön el från området eller med ett köpekontrakt från 

en leverantör med samma mängd under minst en två års period. Denna inköpta energi ska 

vara av certifierad förnyelsebar energi från antingen Green-e eller motsvarande 

energiproduktion, som får ansökas för fall till fall. 
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I BREEAM kan hyresgästerna i byggnaden ha ett kontrakt med en energidistributör som 

levererar elektricitet till byggnaden från enbart förnyelsebara energikällor. Kontraktet måste 

gälla minst tre år från att byggnaden börjar användas, och vara från godkänd förnyelsebar 

energikälla. Om byggnaden använder en lokal LZC-energiteknologi som har blivit installerad 

efter rekommendationerna i genomförbarhetsstudie och sänkt koldioxidutsläppen med 10, 15 

och 20 procent tilldelas ytterligare poäng till byggnaden.  

30. Vad är skillnaden mellan referensbyggnaderna i LEED & BREEAM? 

Referensbyggnaden som används i LEED, är utgångspunkten för jämförelsen för kategorin 

EA. Energianvändning som ingår för att bygga upp referensbyggnaden är belysning, 

uppvärmning, kylning, fläktar, pumpar och ventilation. För att överhuvudtaget kunna 

klassificeras som certifierad och få poäng måste man klara av kraven för den amerikanska 

referensbyggnaden (baseline building) och skallkrav i LEED. Desto större förbättring av 

projektets byggnad, jämfört med referensbyggnaden, desto fler poäng tilldelas projektet. 

De olika komponenterna som finns i en byggnad och de krav som ställs på utrustningen är 

definierat i A:90.1. Exempel finns på förhållningsregler som ska följas för designmodell, 

kompletteringar, ändringar, scheman, byggnadsskal, belysning, värme och kylsystem. 

ASHRAE används senare för att beräkna den procentuella besparingen den projekterade 

byggnaden kommer göra. Denna referensbyggnad används sedan som en modell av 

byggnaden som ska simuleras och jämförs med projektbyggnaden. Resultatet av jämförelsen 

ger en bild över hur den planerade byggnaden fungerar och vilka krav den motsvarar för 

certifieringen. Grundförutsättningen för de båda byggnaderna är likadana, men med olika 

specifikationer på komponenterna som används. 

BREEAM använder sig av nationella standarder, vilket medför att det inte finns någon 

generell byggnad. Om inte referensbyggnad byggs upp för att följa Alternativ 2 under Ene 1. I 

huvudsak använder BREEAM istället jämförelsen mellan den förbättring som gjorts mot de 

svenska eller europeiska kraven. I Sverige finns byggnadskrav i boverkets byggregler, BBR. 

Dessa krav är strängare än de som anges i A:90.1 och medför att en BREEAM-byggnad har 

svårare att uppnå höga poäng jämfört med underkategorin om energireducering i LEED.   

31. Kan man använda samma simuleringsprogram för LEED & BREEAM?    

LEED skriver att godkända energisimuleringsprogram ska användas, som exempelvis DOE-2, 

DOE EnergyPlus, Trane®Trace™700 för att utvärdera byggnadens energiprestanda. I Sverige 

används IDA ICE som är godkänt men en uppdatering kommer att komma som är mer 

anpassad till LEED.  

Kravet på simuleringsprogram i BREEAM är att det uppfyller kraven för dynamisk 

simuleringsmodell som behandlar energisimuleringar. Vad som krävs av programmet finns 

definierat i checklista A10 där programmet som minimum ska uppfylla kraven på minsta 

kapacitet, designfunktioner och testkörningar. Exempel på godkända modelleringsverktyg är 

ASHRAE Standard 90.1 – 2007, TAS, IES och IDA ICE. ASHRAE är inte ett program men 

ett verktyg som används för uppbyggnad. 
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32. Är det stor skillnad mellan bonuspoängen i LEED & BREEAM? 

För kategorin EA i LEED finns tre möjligheter till exceptionella poäng. Första möjligheten 

finns i EAc1 Alternativ 1 där det framgår att vid en förbättring som är större än 50 % för nya 

byggnader och 46 % för renoveringar kan en extra poäng tilldelas, som kallas exceptionell 

prestanda.  

För EAc2 kan ytterligare en poäng tilldelas för exceptionell prestanda då projektet visar att 

det finns mer än 15% förnyelsebar energi på området, jämfört med den årliga energikostnaden 

för byggnaden.  

I EAc3 kan en innovationspoäng ges för projekt där en heltäckande lösning av byggnadsskalet 

skett. Projektet måste uppvisa vilka standarder och protokoll som använts till skalet. 

Under EAc6 kan poäng tilldelas som exemplarisk prestanda då projektet får all sin 

tillgodosedda elektricitet från förnyelsebara källa.  

Kriteriet i BREEAM för exceptionell nivå och för att få innovationspoäng tilldelat är att 

byggnaden först ska ha tilldelats femton poäng från Ene 1. Sen kan ett innovationspoäng 

tilldelas byggnaden då den bevisligen är en koldioxidneutral byggnad utifrån efterfrågan på 

serviceenergi. Sen kan ytterligare ett innovationspoäng tilldelas projektbyggnaden om den är 

konstruerad som en faktiskt nollkoldioxidbyggnad utifrån byggnadens efterfrågan av service 

och driftenergi. Sen kan ett poäng kan tilldelas energiområdet då första poängen i Ene 5 

uppfyllts, som handlar om genomförandestudie om lämplig LZC-teknologi. Då första 

poängen uppfyllts tilldelas ytterligare två poäng om byggnaden uppfyller kraven på 10% 

respektive 15% förbättring av byggnadens koldioxidutsläpp. Om byggnaden sedan kommer 

upp över 20% tilldelas en exceptionell poäng, vilket gör att om byggnaden klarar den 

exceptionella poängen tilldelas totalt fyra poäng för Ene 5 kategorin. 

33. Vilka är kraven på förnyelsebar energin för att godkännas i LEED och BREEAM?  

Krav på förnyelsebar energi i LEED är att minst ett tvåårskontrakt skrivits på, som intygar att 

minst 35 % av byggnadens elektricitet årligen kommer från förnyelsebar källa. De godkända 

förnyelsebara energikällorna kommer bland annat från vind, sol, biomassa och geotermisk 

energi. (För detaljerad information får kapitel EAc6 läsas ovan.) I Sverige har 

energiproducenter av förnyelsebar energi inte möjlighet att certifieras på ett bra sätt, på grund 

av att regler och krav i USA skiljer sig från de i Sverige plus att Green-e bara finns i USA. 

Resultatet av det är att denna kategori om grön el inte kan uppfyllas för svenska byggnader 

om energileverantören ska vara licensierad. Ett alternativ är att köpa energi från ett företag 

som säljer förnyelsebar energi och sedan skicka en förfrågan till LEED som bedöms från fall 

till fall om energin motsvarar kraven i Green-e. Ett alternativ är att köpa amerikanska 

förnyelsebara energicertifikat (REC) som motsvarar den mängd energi som används. En 

möjlighet är också att förnyelsebar energi som produceras på platsen blir godkänd, men då 

måste en särskild ansökan skickas till LEED för godkännande.  För projekt med 

fjärrvärmesystem ska den tekniska guiden för fjärrvärme användas, Treatment of District or 

Campus Therma Energy in LEED V2.
17
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I BREEAM ska en genomförbarhetsstudie genomföras om kriteriet som handlar om reduktion 

av koldioxidutsläpp ska uppfyllas. Då ska den bäst lämpade LZC-energikällan för byggnaden 

identifieras. LZC-teknologi definieras under Ene 5 där förnyelsebara energikällor i princip är 

de samma som för LEED. Det som skiljer sig är vilken typ av vattenkraft och vilken källa för 

biomassa som är godkänd. För den första poängen ska en genomförbarhetsstudie ha 

genomförts eller att hyresgästerna i byggnaden har ett kontrakt med en energidistributör som 

levererar elektricitet till byggnaden från enbart förnyelsebara energikällor under minst tre år. I 

BREEAM är det reduktionen av byggnadens koldioxidutsläpp som bedöms för högre poäng 

under kategorin som handlar om LZC. Reduktionen som då ska ske ligger på 10,15 och 20% 

minskning av koldioxidutsläpp. Överbliven LZC-elektricitet som producerats på området kan 

exporteras till elnätet och medräknas som om det var använt i byggnaden. 

34. Vad gäller för separata energimätare i LEED och BREEAM? 

LEED har ett avsnitt som handlar om mätning och verifiering av byggnadens system för att 

minska energikonsumtionen. Kraven för att tilldela poäng för denna kategori är att efter 

uppförandet av byggnaden måste mätning och verifiering ske av byggnaden under minst ett 

år. Med hjälp av verifiering och mätningarna görs sedan justeringar och åtgärder för att 

optimera byggnaden, även för att kontrollera att all utrustningen körs och fungerar som den 

ska.  

Beroende på byggnaden finns två alternativ av mätningar som ska följas, där ett ska användas. 

Det är antingen alternativ B eller D i IPMVP volym III som ska överensstämma med den 

verifiering och mätning som görs. Alternativ B är enklare och använder sig av färre 

mätstationer och mer individuella avskärmningar kan göras. Alternativ D är mer omfattande 

och passar då det är många energibesparande åtgärder som görs. Exempelvis då 

datorsimuleringar behöver göras för att få med prestandan av treglasfönster, infiltration av luft 

och höga värmeövergångstal.  

BREEAM har två kategorier som uppmuntrar installationer av delmätningssystem som 

underlättar övervakningen av den energi som konsumeras i system med omfattande 

energianvändning och för områden med höga energilaster och hyresområden. De separata 

energimätarna ska vara placerade för att mäta rumsuppvärmning, varmvatten, belysning och 

andra större energikonsumerande objekt. 

Ett av kriterierna i kontorslokaler är att tillhandahålla delmätningar som täcker 

energiförsörjningen till varje hyresgäst där mätarna anger slutenergianvändningen. För ytor 

större än 500m
2
 behövs tillräckligt med delmätningar för övervakning av arean. För ytor 

mindre än 500m
2
 behöver inga delmätningar för varje enhet göras, inte heller om det bara 

finns en hyresgäst. 
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35. Vilken typ av biomassa är godkänd för LEED respektive BREEAM? 

De biomassor som är godkända i LEED består av biomassor från deponigas, avloppsvatten 

och rötkammare som producerat metan från avfallsbränslen. För att fast eller flytande 

biomassa ska vara godkänd, måste följande krav uppfyllas 

o Biobränslet är överskottsavfall eller biprodukt från en kommersiell eller 

industriell verksamhet. 

o Biobränslet utnyttjar biprodukter eller avfall som certifierats av ett annat 

klimatcertifieringsprogram där biomassan används till flera energiområden. 

Exempel är kombinerad användning av biomassa till kraftvärmeverk. 

o Biomassan som används kommer från träavfall, jordbruksgrödor, avfall från 

grödor, animaliskt och annat organiskt avfall. 

Sameldning av icke godtagbara biobränslen som är från deponeringsgas, 

avloppsvatten och rötkammare är tillåtet om ett av följande krav uppfylls. 

o Anläggningen har kontroll och spårningsverktyg för att rapportera eleffekten 

från anläggningen. 

o Biomassan är i gasform och mäts separat och att det finns kontrakt som 

intygar att godkända bränslen omvandlas till el. 

Biomassor som inte är godkända är förbränning av kommunalt hushållsavfall, massa från 

skogsbruk annat än fabriksrester, trä som är täckt med färg, plast eller laminat och trä som 

består av mer än 1 % av tryckimpregnerat trä som innehåller miljöfarliga ämnen. 

Förnyelsebar energi som produceras på plats och överskrider behovet för byggnaden kan 

säljas på marknaden till samma pris som motsvarar marknadspriset för icke förnyelsebar 

energi, ingen ytterligare avgift kan tas ut för att det är förnyelsebart.  LEED anser att vid 

kombinerad kraftvärmeproduktion räknas den termiska energin in men att det som utvinns 

som elektricitet anses som fritt. 

Godkända biomassor i BREEAM för kombinerad kraftvärmeproduktion består av biomassa, 

naturgas, rötgas och andra biogaser. Energikällan ska uppfylla minimikraven som ställs från 

direktiven för europeisk kraftvärmeproduktion eller nationella standarder. Svensk bioenergis 

godkända biomassor består bland annat av träbränsle, returlutar, agrara (energiskog och 

energigräs) bränslen eller åkergrödor, torv, sorterat avfall, rötgas från reningsverk och 

deponigas. 

36. Vilka begräsningar finns för värme- och kylinstallationer? 

LEED använder sig av A:90.1:6 och även bilaga G för definition för värme, ventilation och 

luftkonditionering.  

Bergvärmesystem i LEED som använder vatten eller ångkällor från djupa borrhål är godkänt 

för poängkategorin EAc2. Men bergvärme som använder kompressionssystem med ånga för 

att utvinna geotermisk energi är inte godkända för poängen i EAc2. De anses inte vara 

tillräckligt effektiva. Istället får de tillgodoräknas under EAp2 och EAc1 för att öka andelen 

förnyelsebar energi. 
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Fjärrvärme och kyla godkänns inte i LEED som förnyelsebar källa då den inte anses komma 

från enbart förnyelsebara källor. I Sverige använder vi mycket biobränsle men ibland kommer 

spetslaster av fossila bränslen in. Inte heller förbränningen av hushållssopor anses vara 

förnyelsebart enligt LEED. 

BREEAM kräver att källan för värmepumpar ska komma från antingen mark, luft, vatten eller 

geotermisk källa för att godkännas. När spillvärme kommer från en process på området kan 

det anses som lågkoldioxid, för poängkategorin Ene5. Förutsättningen är att den genererande 

källan ingår i den bedömda byggnaden. 

Spillvärme från avfallsförbränning kan anses som lågkoldioxid om alla andra LZC-

teknologier har blivit övervägda och inte anses passa efter genomförandestudien. Den kan 

godkännas då förbränningsanläggningen möter de årliga målen för avfallsåtervinning och 

avfallshantering för bränning.  

BREEAM godkänner inte system från första generationens biobränslen. Istället är det andra 

generationens biobränslen som godkänns av BREEAM för fjärrvärme och -kyla. Även 

tillvaratagandet av spillvärme från olika storskaliga kraftproduktioner, som ofta resulterar i 

mycket överbliven värme, är godkänt. 

Kraven i BREEAM på bergvärmepumpar är att de uppfyller minimistandarder som är 

definierade av EU´s kraftvärmeproduktionsdirektiv eller enligt de nationella standarderna.  

37. Finns utbildningskrav och effektivisering av byggnaden för bättre effektivitet? 

Både LEED och BREEAM strävar efter att byggnaden ska konstrueras på ett energieffektivt 

sätt för att prestera bra. För att kontrollera och förbättra driftsystemen i byggnaden ska det 

vara möjligt att med mätningar verifiera att byggnaden fungerar som det är konstruerat. För 

att byggnaden ska kunna underhållas och drivas på ett effektivt sätt ska en användarmanual 

för byggnaden finnas och utbildning av driftpersonalen ska ha skett. Båda 

certifieringsverktygen använder sig av användarmanual, men i LEED är det ett skallkrav och 

för BREEAM ska det uppfyllas för att få betyget Bra. 

38. Global värmepotential (GWP) och ozonnedbrytande potential (ODP) i köldmedier. 

För byggnader i LEED med olika typer av system är det generellt viktigt att inte använda 

köldmedier som påverkar ozonskiktet med hög ODP som exempelvis freoner CFC 

(Cloroflorocarbon), HCFC (HydroCloroFlouroCarbon) och halogener. I köldmediesystem ska 

ämnen ha så låg global uppvärmningspotential GWP (Global Warming Potential) som möjligt 

för att minska klimatpåverkan. För system med naturligt köldmedium som kommer från 

exempelvis vatten, koldioxid, ammoniak som används i värme-, kyl- och 

ventilationsanläggningar är kategorin EAc4 uppfylld och poäng tilldelas. Om det finns en 

komfortanläggning i befintliga byggnader som ska renoveras, ska en utfasningsplan finnas för 

projekt om köldmediet inte uppfyller ställda krav. Då köldmediet inte är godkänt ska en 

undersökning göras för att ta reda på om avbetalningstiden för att byta system är under tio år. 

Om det inte är fallet görs ett alternativt tillmötesgående hur man reducerar användandet och 

utfasningen. Då återbetalningstiden är under tio år måste ett byte ske av systemet. För att 

kontrollera att systemet uppfyller ställda krav finns en beräkningsmetod som används till att 
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beräkna medelvärdet för köldmediesystemets atmosfäriska påverkan som ska ligga under 100, 

se Bilaga 5.  

I BREEAM behandlas köldmediers GWP och byggnadsservice under Pol 1. Kravet är att 

antingen ska det inte finnas några köldmedier eller att köldmediets ODP är lika med noll och 

GWP är under fem. (Se Bilaga 6 för exempel på vanliga värden på köldmedier.) 

Bedömningen om ett köldmedie får användas eller inte är enklare att urskilja i BREEAM 

eftersom de där har satt fasta värden som köldmedierna måste ligga under. LEED använder 

istället en formel som räknar fram ett värde som baseras på både ODP och GWP. Det 

resulterar i att det inte är lika tydligt vilka medier som godkänns, förutom de medier som ska 

fasas ut enligt Montrealprotokollet. 
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Diskussion 

Syftet med arbetet har varit att undersöka skillnaden mellan de olika miljöklassningssystemen 

LEED och BREEAM utifrån energiaspekten i nyproducerade kontor.  

Det är svårt att göra en jämförelse mellan systemen genom att bara fördjupa sig inom 

energikategorin i respektive system. Om byggnaden gör stora energibesparande åtgärder med 

exempelvis förnyelsebar energi, ytterskal, styrning eller ventilation berörs även andra 

kategorier, förutom energikategorin. För att arbetet inte skulle bli för stort och omfattande har 

det avgränsats till kategorierna om energi i LEED och BREEAM. 

I både LEED och BREEAM ska antingen uppställda värden för vissa underkategorier ha 

uppnåtts eller så ska en procentsats av uppställda värden ha uppfyllts för att ge poäng. När en 

jämförelse mellan systemen görs, är uppfattningen att BREEAM är ett enklare 

certifieringssystem, eftersom det utgår från kraven i BBR. Exempelvis räknas reduceringen av 

koldioxid och energieffektivisering ut procentuellt. För köldmedier i BREEAM är det bara att 

jämföra att värdena understiger de uppställda gränsvärdena på GWP och ODP för att se om 

det är godkänt.  

LEED däremot beräknar energieffektivisering utifrån reducering av kostnaden i dollar, 

jämfört med referensbyggnaden. Genom att uttrycka den förnyelsebara energin i procent av 

byggnadens totala årliga energikostnad erhålls en grund för poängtilldelning. För att använda 

förnyelsebar energi som kommer utifrån området ska ett kontrakt skrivas med en certifierad 

producent av förnyelsebar energi för att tilldelas poäng. I Sverige är det inte möjligt eftersom 

det inte finns några som är certifierade producenter enligt Green-e, som är en amerikansk 

företeelse. Därför behövs en särskild ansökan för individuell bedömning som måste skickas in 

för att få det godkänt, där godkännande ges från fall till fall. Alternativet är att köpa 

förnyelsebara energicertifikat (REC) från den amerikanska marknaden eller från svenska 

producenter som fått det godkänt från LEED. För att bestämma om köldmedier är godkända i 

LEED, används formler för att beräkna om köldmediet underskrider ett fast värde.  

Dessa olika tillvägagångssätt i de olika certifieringssystemen gör att BREEAM känns mer 

rakt på och att den information som behöver användas är mer precis. Det gör att det är lättare 

att få en uppfattning om hur bra byggnaden egentligen är mot de krav som finns i landet och 

inte att det beror på priset av inköpt energi i dollar, vilket kan vara vilseledande. Andra 

fördelar i BREEAM är att SI används och inte PI, samt att det är europeiska krav som ställs 

vilka finns tillgängliga i SIS (Svenska Standard Institutet) som ändå måste följas. 

En styrka med LEED är att de internationella företag som är intresserade av en okänd 

marknad vet vad som måste till för att uppfylla kraven eftersom certifieringen utgår från en 

standard och inte efter olika länders regelverk. För internationella företag får de en bra 

jämförelse över hur bra byggnaden är, utan att behöva sätta sig in i de olika ländernas 

regelverk.  

Byggnader som använder vattenkraft, fjärrvärme eller bergvärme har problem att certifieras 

enligt LEED. Många av svenska vattenkraftverk är större än 5MW eller använder uppdämda 

dammar för vattenförvaring. För fjärrvärme är problemet bland annat att källan inte kan 
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säkras, eftersom olika källor för fjärrvärme används. Även att producenterna inte redovisar 

kostnaden för köpt energikälla. För bergvärme är problemet att den använder kompressorer 

för att komprimera köldmediet innan det skickas ner i hålet, vilket inte är godkänt i LEED.  

I BREEAM godkänns fjärrvärme som kommer från godkända förnyelsebara källor och som 

följer de nationella standarderna. Vattenkraft definieras som small då det är på eller nära 

platsen, vilket då anses som låg- eller nollkoldioxidteknologi (LZC). Bergvärme har inte 

några restriktioner utöver de som definieras av de nationella standarderna. 

Vid bedömning av energieffektivisering fungerar de båda systemen olika eftersom  BREEAM 

är baserad på de nationella standarderna och LEED på ASHRAE. Det skiljer sig även hur 

mycket poäng som tilldelas utifrån den procentuella reducering som skett av energibehovet. 

Energikategorins inverkan av certifieringen skiljer sig mellan de båda systemen. För LEED 

utgör energi och atmosfär (EA) 35% av den totala poängen.  

I BREEAM är det krångligare att räkna ut certifieringsbedömningen och energikategorin 

(Ene) har även en lägre inverkan på den totala bedömningen. Detta eftersom det är fler 

kategorier som bedöms och för att BREEAM inte väger energikategorin fullt lika viktigt som 

i LEED. I BREEAM är det egentligen vägningen som anger hur mycket en kategori är värd 

utifrån totala summan. För att beräkna vilken nivå som uppnåtts i BREEAM beräknas först 

andelen av den uppfyllda poängen jämfört med totalpoängen ur kategorin, sen vägs det mot 

ett individuellt vägningstal för varje underkategori. Energikategorin ger maximalt 24 poäng, 

men innebär 19 procent av den totala procentsatsen. 

Genom att LEED är mer generös med poängtilldelning än BREEAM då byggnaden är 

energieffektiv är det mer fördelaktigt att använda sig av LEED vid en certifiering då målet är 

att uppfylla en hög certifieringsnivå. Bakgrunden till att LEED ger mer poäng är de lägre 

kraven i A:90.1, jämfört med BBR som BREEAM utgår ifrån. Hänsyn behöver dock tas till 

att vissa av underkategorierna i LEED bedöms under andra kategorier i BREEAM än i 

energikategorin. Det innebär att fler poäng kan uppfyllas till totalpoängen då en bedömning 

av samma saker skulle skett som i LEED. Exempelvis finns kategorin ”Management” i 

BREEAM som innehåller en del av det som bedöms under EA i LEED. Detta arbete är 

avgränsat till Ene och EA vilket gör att poängbedömningen inte motsvarar en 

helhetsbedömning. Skillnaden är så pass stor att vid en övergripande jämförelse ger LEED 

poängfördel inom energiområdet. 
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Framtida studier 

Som en fortsättning på detta examensarbete skulle det vara intressant att göra en djupare 

jämförelse mellan amerikanska ASHRAE och svenska BBR och med standardvärden från 

exempelvis Svenska Standard Institutet, SIS. En annan fortsättning på arbetet vore att göra en 

energisimulering av en byggnad med LEED och BREEAM som referens, för att se vilken 

förbättring den skulle få i de båda systemen i en fullskalig datorsimulering. En tredje 

möjlighet är att göra liknande jämförelse mellan de andra kategorierna, exempelvis mellan 

vatten, material och inomhusmiljön. 

I och med att nya versioner av LEED och BREEAM kommer, som är mer anpassade till 

Europa respektive Sverige kan uppdateringar av arbetet göras och nya skillnader redogöras. I 

och med de nya versionerna som kommer av LEED kommer de att gå över till den nya 

ASHRAE standard 90.1 – 2010 där kraven på system och byggnadsmaterial är strängare.  
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Slutsats 

Detta arbete kan ses som en introduktion av energikategorierna i certifieringssystemen LEED 

och BREEAM. Det som har framkommit som resultat utav examensarbetet är att de båda 

certifieringssystemen har som mål att handleda användare, byggare och ägare av fastigheter  

att reducera både byggnadens energibehov samt användandet av fossila energikällor. 

Arbetssättet för att åstadkomma en minskning av energibehovet är likartat i de båda systemen.  

Det område som anses viktigast för båda systemen är reducerad energianvändning i 

fastigheten. Bedömningen av det reducerade energibehovet skiljer sig dem emellan genom att 

LEED bedömer energikostnadsbesparingarna i dollar som sedan jämförs mot en amerikansk 

referensbyggnad. Att använda en jämförelse utifrån hur många dollar som sparas, ger en 

felaktig bild över den verkliga reduceringen. Exempelvis kan pengar sparas genom 

fördelaktiga avtal hos energileverantören vilket minskar energikostnaden. Tillsammans med 

en växelkurs från kronor till dollar kan det här ge en antydan till att energikostnaderna 

reducerats, men detta ger en vilseledande bild av den verkliga energibesparingen. Denna 

energireducering borde ersättas med total energibesparing i kilowattimmar och inte bli 

omräknad till valuta.   

BREEAM bedömer istället reduceringen av energi utefter boverkets byggregler som ger en 

tydligare bild av att byggnaden presterar bättre än motsvarande krav för nationella byggnader. 

En ytterligare fördel med BREEAM är att endast en simuleringsmodell behöver göras och 

inte som i LEED där det krävs två. Ett bra sätt att bestämma byggnadens energiprestanda är 

med en simuleringsmodell, men det är ofta både kostsamt och tidskrävande. Det gör att det 

inte känns särskilt meningsfullt att göra två modeller av byggnaden, varav ena är för den 

amerikanska marknaden. 

Kraven för att benämna en energikälla som förnyelsebar är hårdare i LEED. För vattenkraft, 

bioenergi, berg- och fjärrvärme behöver vi i Sverige anpassa byggnaderna efter kraven i 

LEED. De höga kraven på vad som definieras som en förnyelsebara energikälla innebär att en 

väsentlig del av den svenska förnybara produktionen inte kan tillgodoräknas, trots att den är 

mer miljövänlig i jämförelse med de traditionella fossila bränslena. Det är bättre om den 

totala reduceringen av koldioxid är högre än att några procent, som definieras som 

förnyelsebart enligt LEED, används och att den resterande energin kommer från fossila 

bränslen. Det medför en risk att inköpt energi består av mer fossila energikällor bara för att 

uppfylla poängen för certifiering, för att bortse den bästa möjliga reducering av 

koldioxidutsläpp. 

Genom att fler fastigheter byggs efter de olika certifieringssystemen kommer marknaden bli 

mer medveten om kvaliteten som krävs för att uppfylla de olika certifieringsnivåerna. Med en 

certifiering uppvisar fastigheten att den är konstruerad för att klara de internationella och 

nationella kraven som ställs på energianvändning, materialval och inomhusmiljö. Det sker 

genom att bistå med viktig information och att hjälpa lokala och globala företag för att få en 

tydlig bild av hur energieffektiv en viss byggnad är. Det certifieringssystem som gör detta 

bäst utifrån jämförelserna av energikategorierna och samtidigt har en enkel och strukturerad 

arbetsprocess för brukarna är BREEAM. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1  

BREEAM problem G
o

d
k

ä
n

d
 

B
ra
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 b
ra

 

U
tm

ä
rk

t 

U
to

m
o
rd
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Man 1 Inkörning - - - 1 2 

Man 3 Byggnadens påverkan på området - - - 1 2 

Man 4 Byggnadsmanual  - 1 1 1 1 

Hea 4 Högfrekvent belysning 1 1 1 1 1 

Ene 1 Energieffektivitet/Reduktion av koldioxidutsläpp - - - 6 10 

Ene 2 Delmätnig av verklig energianvändning - - 1 1 1 

Ene 5 Låg eller noll koldioxidteknologier - - - 1 1 

Wat 1 Vattenanvändning - - 1 1 2 

Wat 2 Vattenmätare - - - 1 1 

Wst 3 Förvaring av återvinningsbart avfall - - - 1 1 

LE 4 Mildra byggnadens påverkan på områdets ekologi - - - 2 2 

Tabell över kategorier som har poängkrav då en viss nivå ska uppfyllas 
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Bilaga 2 

Projekt krav

Vilket 

miljöcertifieringsprogram

Ägarkrav

Krav från 

slutanvändare

Vilken nivå ska den 

projekterade byggnaden 

uppfylla

BREEAM

Regionala krav

Drift Transport
Hälsa och 

välbeffinande
Energi Vatten Material Avfall

Landanvändning 

& ekologi
Förorening Innovationer

Energieffektivitet

Energimätning av 

hållbart 

energianvändning

Energimätning för 

hög 

energibelastning 

och hyresområde

Utomhusbelysning

Låga eller inga 

koldioxidutsläpp

Hissar

Rulltrappor och 

rullband

Ene 1

15 poäng

Ene 2

1 poäng

Ene 3

1 poäng

Ene 4

1 poäng

Ene 5

3 poäng

Ene 8

2 poäng

Ene 9

1 poäng

Antal uppfyllda poäng

24

Summan x 

vägningstalet (19)

Antal poäng som finns tillgängliga 

för varje underkategori

Procentsatsen för 

Energikategorin

Underkategorier
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Bilaga 3 

Lokaler med annat uppvärmningssätt än elvärme 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika 

energianvändning [kWh per 

m2 Atemp och år] 

140 120 100 

+ tillägg då uteluftsflödet av utökade 

hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per 

m2 i temperaturreglerade utrymmen. 

Där qmedel är det genomsnittliga specifika 

uteluftsflödet under 

uppvärmningssäsongen och får högst 

tillgodoräknas upp till 1,00 [l/s per m2]. 

110(qmedel-

0,35) 

90(qmedel-

0,35) 

70(qmedel-0,35) 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient [W/m2 K] 

0,70 0,70 0,70 

 

Lokaler med elvärme 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika 

energianvändning [kWh per 

m2 Atemp och år] 

95 75 55 

+ tillägg då uteluftsflödet av 

utökade hygieniska skäl är 

större än 0,35 l/s per m2 i 

temperaturreglerade 

utrymmen.  

Där qmedel är det genomsnittliga 

specifika uteluftsflödet under 

uppvärmningssäsongen och får 

högst tillgodoräknas upp till 

1,00 [l/s per m2]. 

65(qmedel-0,35) 55(qmedel-0,35) 45(qmedel-0,35) 

Installerad eleffekt för 

uppvärmning [kW] 

5,5 5,0 4,5 

+ tillägg då Atemp är större än 

130 m2 

0,035(Atemp - 130) 0,030(Atemp - 130) 0,025(Atemp - 130) 

+ tillägg då uteluftsflödet av 

utökade kontinuerliga 

hygieniska skäl är större än 

0,35 l/s per m2 i 

temperaturreglerade 

utrymmen. Där q är det 

maximala specifika 

uteluftsflödet vid DVUT. 

0,030(q-0,35)Atemp 

 

 

0,026(q-0,35)Atemp 0,022(q-0,35)Atemp 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

 W/m2 K] 

0,60 0,60 0,60 

Boverkets byggregler 18 
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Bilaga 4 

 

 

Bilaga 5 
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Bilaga 6 

Köldmedium Typ av medie ODP GWP 

R11 CFC 1 4000 

R12 CFC 1 8500 

R22 CFC 1 11700 

R23 HFC 0 11700 

R32 HFC 0 650 

R134a HFC 0 1300 

R152a HFC 0 140 

R290 Propan 0 3 

R404A HFC 0 3260 

R407A HFC 0 1770 

R407C HFC 0 1600 

R410A HFC 0 1900 

R717 Ammoniak 0 0 

R718 Vatten 0 0 

R744 Koldioxid 0 1 
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Bilaga 7  

A7 
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Bilagan 7 är hämtad och reviderad från BREEAM Europe Commercial 2009 

 


