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FÖRORD 
 

Detta examensarbete utgör den avslutande delen av mitt dubbeldiplomprogram mellan 

Kungliga Tekniska Högskolan och Ecole Centrale de Lyon (Frankrike).  Arbetet är utfört 

vid avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH i samarbete med Riksbyggen. 

Först och främst vill jag framföra ett stort tack till mina handledare Karolina Brick och 

Tove Malmqvist för all hjälp på vägen. Karolina har varit behjälplig på alla möjliga sätt 

och mitt arbete inspireras mycket av Toves föregående forskning.  

Jag vill tacka Charlotta Szczepanowski och igen Tove Malmqvist som har litat på mig och 

har föreslagit till mig ett väldigt intressant arbete.  

Jag vill vidare tacka Tove Malmqvist, Mauritz Glaumann och Stefan Olsson som har 

bjudit mig in på sina projektmöten och har ägnat tid åt att hjälpa mig. 

Jag vill tacka Dan Idehed, Benny Lieberth och Kjell Berndtsson hos Riksbyggen som har 

hjälpt mig för att förstå hur Riksbyggens ombyggnationsprocess fungerar. Micaela Tiestö 

och styrelsen av Bostadsrättsföreningen Uppsalahus nr 21 som har välkomnat min 

närvaro i sina möten.  

Framför allt riktas tack till Yan för alla trevliga tillfällen och som har gjort mig resa till 

Kina under mina lunchraster.  

Svenska är mitt andraspråk och därför har jag behövt hjälp för att rätta den här 

rapporten. Jag vill följaktligen tacka Richard Nordberg, Karolina Brick, Johan, Damon och 

Mate. Trots deras ansträngningar finns flera märkliga formuleringar kvar i rapporten. 

Dessutom vill jag tacka Mara, Hazhir och Yang som har gjort mig inse hur det är 

fantastiskt att kunna ett andraspråk. 

Slutligen vill jag tacka min familj som tyvärr inte kan förstå ett ord av min rapport därför 

har jag skrivit en förenklad sammanfattning på franska i slutet av rapporten.  
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ABSTRACT 
 

How the renovation of the vast Swedish existing building stock with renovation needs 

will be performed is considered as decisive in order to achieve the target set by the 

Swedish government of reducing the energy use by 20 percent by 2020. Consequently, 

the challenge of the building sector consists in reducing the energy use in the existing 

building stock but at the same time ensuring that the indoor environmental quality is 

improved and the cultural values are maintained.  

 

So far, there have been a few renovation projects which strongly have reduced the 

energy use and at the same time have taken into account the environmental aspects and 

the cultural values. The main reasons are that there have been few incentives and a lack 

of routines in order to steer efficiently a “sustainable renovation”. 

 

The participants in a Nordic project on sustainable renovation thought that it would be a 

strong advantage to link the concept of sustainable renovation to the Miljöbyggnad 

certification system. Indeed it is trusted by the Swedish building and construction 

sectors and can provide sustainability targets in order to steer renovation processes.  

 

The objective of the master thesis is to show how the Miljöbyggnad certification system 

could be integrated in practice in the renovation process of Riksbyggen, an organization 

which administers housing associations (Bostadsrättsföreningar) and build houses. The 

method used consists in interviewing different employees who work with renovation 

and studying the management system of Riksbyggen in order to be able to suggest 

appropriate steps in their process which enable the integration of the Miljöbyggnad 

certification system. These steps were discussed within Riksbyggen and with 

researchers. Finally, the master thesis results in a procedure which step by step 

describes how the Miljöbyggnad certification system could be integrated in the early 

stages of the current renovation process of Riksbyggen. The proposal focuses on the 

early stages and is composed of different steps including carrying out a survey in order 

to investigate how the residents perceive their indoor environment and selecting targets 

for the project. The master thesis appreciates the extra time and the extra competences 

which would be required by such integration. Moreover, the report indicates how 

Riksbyggen could work further in order to apply in practice these steps and suggests 

how the Miljöbyggnad certification system could be integrated in the other stages.  

 

As opposed to new production, where the certification in itself is often the main driving 

force for using the Miljöbyggnad certification system, the official certification after a 

renovation is optional. The proposal focuses rather on supporting the environmental 

management during a renovation project thanks to the Miljöbyggnad certification 

system. The main advantages which appear are that the certification gives a framework 
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in order to steer the whole renovation process and that it provides a good support in 

order to assess an existing building.  

 

Nevertheless, the master thesis shows that there are also some difficulties in order to 

integrate the certification. Therefore, the report indicates how these difficulties could be 

overcome and in which direction the Miljöbyggnad certification system could be 

developed further in order to meet the needs of the housing companies. Indeed, it could 

be difficult to select a package of renovation measures which aims to reach a better 

rating according to the certification because it sometimes might not be reasonable. 

However, it is possible to plan the renovation project in order to improve the rating for 

the three following categories: energy, indoor environment and materials or for some 

indicators. Moreover, the survey which investigates how the residents perceive their 

indoor environment should become an important part of the process and the results of 

the survey could be used in order to communicate about successful renovation projects.  
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SAMMANFATTNING 
 

Hur det svenska byggnadsbeståndet som står inför ett stort ombyggnationsbehov ska 

byggas om betraktas som avgörande för att uppnå svenska regeringens mål att minska 

energianvändningen med 20 procent 2020. Fastighetsbranschens utmaning är 

följaktligen att minska energianvändningen i de befintliga byggnaderna och samtidigt att 

säkerställa att inomhuskomforten förbättras och att de kulturella värdena säkras.  

Hittills har få ombyggnationsprojekt funnits som har minskat energianvändningen 

kraftigt och som samtidigt har beaktat de miljömässiga aspekterna och de kulturella 

värdena. De främsta anledningarna är att det finns få incitament och att rutiner saknas 

för att styra ombyggnationsprojekten på ett hållbart sätt. 

För att göra ombyggnationsprojekten mer hållbara, föreslog deltagarna i projektet 

MERCOREN (Methods and concepts for sustainable renovation) att det svenska 

miljöbedömningsverktyget Miljöbyggnad skulle integreras i ombyggnationsprojekten i 

Sverige. Verktyget är välkänt inom den svenska marknaden och det skulle hjälpa att 

upprätta miljömål för att styra ombyggnadsprocessen.   

Examensarbetets ämne är att föreslå hur det skulle kunna fungera i praktiken inom 

Riksbyggen, en organisation som förvaltar och bygger bostadsrätter. Metoden som 

används består i att göra intervjuer och att studera Riksbyggens ledningssystem för att 

kunna föreslå nya steg i ombyggnadsprocessen som möjliggör att integrera 

Miljöbyggnad. De föreslagna stegen diskuterades inom Riksbyggen samt med erfarna 

forskare.  Resultatet blir ett slutgiltigt förslag som stegvis presenterar hur Miljöbyggnad 

skulle kunna integreras i de tidiga skedena av Riksbyggens nuvarande 

ombyggnadsprocess. Förslaget fokuserar på de tidiga skedena och består av olika steg 

inklusive att genomföra en enkät för att undersöka de boendes upplevelser och att ta 

fram en miljöplan. Arbetet utredde vilken extra arbetstid och vilka nya kunskaper som 

krävs för en sådan integrering. Dessutom anges hur Riksbyggen bör fortsätta att arbeta 

för att få in de föreslagna stegen och hur Miljöbyggnad skulle kunna integreras i de 

andra skedena.  

I motsats till nyproduktion där certifieringen i sig ofta är huvuddrivkraften för att 

använda Miljöbyggnad, betraktas den officiella certifieringen efter en ombyggnad som 

valfri. Förslaget fokuserar snarare på att understödja miljöstyrning under en 

ombyggnad med hjälp av Miljöbyggnad.   

Huvudfördelarna som syntes tack vare integrering av Miljöbyggnad är att det ger en bra 

röd tråd för att miljöstyra hela ombyggnadsprocessen och att det bidrar med ett bra 

underlag för att undersöka en befintlig byggnad.   

Däremot visar arbetet att några hinder ligger i vägen för att integrera Miljöbyggnad. 

Därför föreslår examensarbetet hur dessa svårigheter skulle kunna övervinnas och i 
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vilken riktning Miljöbyggnad borde utvecklas för att motsvara de behov som finns inom 

bostadsrättsföreningarna. Det är nämligen svårt att välja ut ett åtgärdspaket med 

Miljöbyggnad när man fokuserar på betyget för hela byggnaden eftersom det ibland inte 

är rimligt att ha som mål att höja betyget. Däremot är det möjligt att projektera för att 

höja betyget för de tre områdena energi, innemiljö och material eller för vissa 

indikatorer. Dessutom ses enkäten angående de boendes upplevelser som viktig att 

integrera i processen och också att den bör användas för att kommunicera om en 

framgångsrik ombyggnad.  
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1. INLEDNING 
 

Detta inledande kapitel behandlar bakgrunden till detta examensarbete, därefter 

presenteras problembeskrivning, syfte och avgränsningar.  

 

1.1 BAKGRUND 
 

För att bekämpa klimatförändringar diskuteras bebyggelsens miljöpåverkan ofta.  

Faktum är att verksamheten inom bygg- och fastighetsbranschen står för cirka 40 % av 

samhällets totala energianvändning och står för en stor del av växthusgaser och    -

utsläpp (Europeiska Kommissionen, 2010).  

Det finns en stor nödvändighet att spara energi i de befintliga byggnaderna eftersom 

byggnadsbeståndet förnyas med en låg takt i Europa: från 1 % till 1,5 % per år (Building 

Performance Institute Europe, 2011).  

De europeiska regeringarna har insett utmaningarna som finns inom detta område och 

de har definierat direktiv på europeisk nivå samt på nationell nivå för att uppmuntra 

fastighetsägare och fastighetsförvaltare att bygga eller bygga om på ett hållbart sätt.   

På europeisk nivå utfärdades det gällande direktivet 2002 och det uppger att en stor 

ombyggnad måste öka energibesparingar om det är möjligt tekniskt, funktionellt och 

ekonomiskt (Europeiska Kommissionen, 2002). Dessutom har det här direktivet styrkts 

med de följande kraven: de nyproducerade och de renoverade byggnaderna måste ha en 

hög energiprestanda och en stor andel av energitillförseln måste vara förnybar efter 

2020 (Europeiska Kommissionen, 2010). Dessutom har de flesta regeringar sin egen 

politik och de har definierat sina egna mål som är relevanta för deras lands läge.  

I Sverige är regeringens mål att minska energianvändningen med 20 procent genom 

tack vare bebyggelsens energieffektivisering innan 2020 och med 50 procent före 2050 

om man jämför med energianvändningen som gällde 1995 (SOU, 2005). Dessutom finns 

det mål som berör alla branscher. Till exempel borde en minskning med 40 % av 

växthusgaser uppnås till 2020 och minst 50 % av energianvändning borde komma från 

förnybara resurser (Sveriges Regering, 2009). Dessutom har den svenska regeringen 

upprättat ett miljökvalitetsmål God bebyggd miljö som syftar bland annat till att uppnå 

ett bra inomhusklimat i de befintliga byggnaderna. Detta undermål var följden av 

Boverkets projekt BETSI (Byggnaders Energianvändning Tekniska Status och Innemiljö) 

2010 som påpekade att det är nödvändigt att beakta inomhusklimatet när man planerar 

att bygga om en befintlig byggnad.  

Målen är ambitiösa och idag finns det ett stor ombyggnadsbehov i många befintliga 

byggnader eftersom de flesta byggdes för mer än 30 år sedan. Exempelvis i Sverige står 

de flesta flerbostadshusen som byggdes under miljonprogrammet inför en stor 
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ombyggnad idag. Begreppet miljonprogram är följden av ett beslut som Riksdagen 

fattade 1964 om att en miljon bostäder skulle byggas fram till och med 1975 för att lösa 

bostadsbristen. Därför har verksamheten för ombyggnation ökat och nu i Sverige är 56 

procent av investeringar i bygg- och fastighetsbranschen avsatta för ombyggnad 

(Sveriges Byggindustrier, 2005).  

 

1.2. PROBLEMBESKRIVNING 
 

Trots den ökande uppmärksamheten för de befintliga byggnaderna finns det få verktyg, 

reglementen och ekonomiska incitament för att uppnå målen som presenteras ovan. På 

liknande sätt saknas rutiner för att genomföra miljövänliga ombyggnationer i bygg- och 

fastighetssektorn. De flesta aktuella verktygen och reglementena avser nämligen 

nyproducerade byggnader.  

För att fylla bristen på rutiner och verktyg brist, pågår några forskningsprojekt. Mitt 

examensarbete ingår i forskningsprojektet ”Miljöstyrning av renoveringsprocessen” 

finansierat av Formas vid KTH. Projektets idé är att utveckla verktyg och processer för 

miljöstyrning vid byggnadsrenovering i samverkan med företag. Mitt examensarbete har 

ägt rum hos Riksbyggen, ett av de samverkande förvaltningsföretagen. Det kan betraktas 

som en fallstudie inom detta forskningsprojekt eftersom mitt examensarbete skall ge 

input om vilka möjligheter och vilka hinder som finns för att miljöstyra i Riksbyggens 

ombyggnadsprocess.  

Att integrera miljöstyrning i en ombyggnadsprocess är komplext eftersom 

ombyggnadsprocessen själv är komplex av två huvudanledningar. Först behöver 

dokumentation av byggnadens kvaliteter och brister upprättas. Sedan komplicerar de 

boendes tillvaro processen eftersom deras åsikter måste beaktas och de är ofta inte 

beredda att investera en stor summa pengar. Utöver det bör nya bostäder skaffas 

tillfälligt åt dem i fall av en stor ombyggnation.  

 

1.3. MÅL OCH SYFTE 
 

För att miljöstyra ombyggnadsprocessen skulle Riksbyggen vilja använda certifieringen 

Miljöbyggnad. Denna certifiering används i dagsläget hos Riksbyggen för att miljöstyra 

nyproduktionen av bostäder.  

Målet med detta examensarbete är att föreslå hur Miljöbyggnad kan integreras i 

Riksbyggens ombyggnadsprocess, särskilt för bostadsrättföreningarna som är 

Riksbyggens huvudkunder. För att integrera Miljöbyggnad bör undersökas vilka steg i 

den aktuella ombyggnadsprocessen som behöver förändras. Därför skall 
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examensarbetet upprätta förändrade steg som bör ha diskuterats för att uppnå ett 

lämpligt förslag. Det slutgiltiga förslaget skall bestå av en skiss som stegvis beskriver 

processen för att integrera Miljöbyggnad.  

Ett ytterligare syfte med skissen är att forskningsprojektet ”Miljöstyrning av 

renoveringsprocessen” och de samverkande företagen kan inspireras av den. Dessutom 

visar examensarbetet vilka fördelar som finns att använda ett befintligt 

miljöbedömningsverktyg för att miljöstyra ett projekt inom en organisation såsom 

Riksbyggen och diskuterar vilka hinder som behöver övervinnas för att integrera ett 

befintligt verktyg inom en organisation.  

 

1.4 FRÅGESTÄLLNING 
 

Arbetet söker att finna svar på nedan formulerade frågor:  

 Hur ser Riksbyggens ombyggnadsprocess ut idag?  

 Vilka steg bör förändras eller läggas till i ombyggnadsprocessen för att kunna 

integrera Miljöbyggnad? Vem kan vara ansvarig för att tillämpa dessa steg? 

 Hur bör Riksbyggen arbeta vidare?  
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2. METOD 
 

I detta kapitel beskrivs den metod som användes för att genomföra examensarbetet.  

ETAPP 1 

Arbetet initierades med att en litteraturstudie som analyserar hur miljöstyrning har 

genomförts inom bygg- och fastighetsbranschen och vilka verktyg som har använts för 

att underlätta miljöstyrningen.  Användningen av verktyget Miljöbyggnad studerades 

noggrannare eftersom det är ämnet av examensarbetet. Dessutom studerades litteratur 

som reflekterar om hur energi- och miljöfrågor kan integreras i ett 

ombyggnationsprojekt i allmänhet.  Litteratur hittades genom de sökverktyg som finns i 

KTHs bibliotek och tack vare rekommendationer från Tove Malmqvist, min handledare. 

Denna litteraturstudie möjliggjorde att få sammanhang i examensarbetet. Dessutom 

bidrog mitt deltagande i möten av forskningsprojektet Miljöstyrning i 

renoveringsprocess till att få sammanhang i examensarbetet.  

 

ETAPP 2 

Sedan fokuserade examensarbetet på Riksbyggens miljöarbete och organisation. 

Dessutom studerades hur deras ombyggnadsprocess ser ut och vilka förväntningar som 

finns bland deras huvudkunder, bostadsrättsföreningarna. Jag tyckte att dessa uppgifter 

var viktiga för att kunna föreslå hur Miljöbyggnad kan integreras på ett lämpligt sätt.  

För att veta mer om det miljöarbete som genomförs hos Riksbyggen intervjuades 

hållbarhetsspecialisten, Karolina Brick och miljösamordnaren, Charlotta Brolin.  

Organisationen studerades först genom det organisationsschema som finns på 

Riksbyggens intranät och organisationen studerades djupare genom intervjuer som 

genomfördes senare.  

För att studera Riksbyggens ombyggnadsprocess studerades Riksbyggens 

ledningssystem som är tillgängligt på Riksbyggens intranät. Ledningssystemet består av 

en skiss för varje typ av process och för varje skede finns de dokument och mallar som 

kan användas. Figur 1 presenterar de dokument som hittades angående 

ombyggnadsprocessen och som studerades. Dessutom studerades hur Riksbyggens 

byggprocess för nyproduktioner där Miljöbyggnad har integrerats ser ut tack vare de 

dokument (Bilaga 4 och Bilaga 11) som överfördes av Christina Westerlund, 

projektledare för nybyggnationer. Miljöbyggnad skulle nämligen kunna integreras på ett 

liknande sätt i ett ombyggnadsprojekt.  
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För att förstå de förväntningar som finns inom Riksbyggens bostadsrättsföreningar 

studerades grundligt rapporten Riksbyggen Renoveringsverkstad av Klintberg (2013) 

eftersom Klintberg (2013) genomförde en detaljerad studie om hur 

bostadsrättsföreningarna fattar beslut för att genomföra energibesparande åtgärder och 

om hur Riksbyggen skulle kunna underlätta deras beslutfattande. Dessutom läste jag 

Riksbyggens tidning Öppet hus för att vara mer insatt i de ämnen som är av intresse för 

en bostadsrättsförening.  

ETAPP 3 

Denna etapp syftar till att fördjupa etapp 2 genom intervjuer inom organisationen. 

Under etapp 2 fokuserade arbetet på källor som kan studeras själva eftersom mina 

kunskaper och mitt ordförråd inom området var för begränsade för att genomföra 

konstruktiva intervjuer. Konstruktiva intervjuer var viktiga för examensarbetet i 

synnerhet för att förstå hur ombyggnadsprocessen ser ut i praktiken eftersom den 

process som presenteras av ledningssystemet på intranät skulle inte fullständigt 

motsvara verkligheten. Därför intervjuades två anställda som arbetar med 

ombyggnadsprojekt. Rollerna som alltid deltar i ett ombyggnadsprojekt och 

identifierades under etapp 2 är rollen projektledare och rollen energiingenjör. Däremot 

arbetar dessa roller med nyproduktioner i Stockholms region, därför intervjuades med 

hjälp av en videokonferens en projektledare och en energiingenjör som arbetar i 

Göteborg eftersom de huvudsakligen arbetar med ombyggnadsprojekt. De valdes ut 

Planeringsskede 
Ombyggnadsaffären, Affärsområde Fastighetsförvaltning och Affärsområde 
Bostad i samarbete (2011). Per Sernefalk 
Projektstartmöte ombyggnad (2009) 
Hållbarhetsmål för byggprojekt i Riksbyggen, Charlotte Ahlstrand 
Miljömål i byggprojekt – Rutin (2012). Charlotte Ahlstrand  
SundaHus  – Rutin, Miljögranskning av byggmaterial och produkter (2012). 
Charlotte Ahlstrand 
 
Projekteringsskede 
Administrativa föreskrifter Konsult 
RB-avtal ombyggnad ABT 06 
Beredning ansökan inför beslut FL AOledning  (2012) Eva Willcox 
ABT 06 Nybyggnad/ombyggnad  
Upphandling av entreprenader ny affärsmodell (2012) Louisa Elmgren 
Projektplan miljö och kvalitet rutin (2012) Charlotte Ahlstrand 
 
Utföra 
Byggmöten (2012) Charlotte Ahlstrand 
Dagordning byggmöte 
 
Utvärdera 
Styrelseenkätsundersökning vid ombyggnadprojekt (2011) 
Enkätmall styrelse ombyggnad (1998) Allan Sörensen 
Introduktionsbrev styrelseenkät 

Figur 1: Källor från Riksbyggens ledningssystem: ”Så här arbetar vi” angående 
ombyggnadsprocessen 
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eftersom de hade haft kontakter med min handledare och deras ombyggnadsprojekt står 

för den större omsättningen för ombyggnationer inom Riksbyggen. För att göra 

intervjun mer konstruktivt intervjuades projektledaren och energiingenjören samtidigt. 

Frågor (bilaga 1) förbereddes för att kunna underlätta diskussionen och syftade till att få 

bekräftelse angående processen som beskrivs på intranät och känna till hur de olika 

rollerna samarbetar. Vissa ytterligare frågor syftade till att identifiera hur processen 

skulle kunna förbättras med hjälp av Miljöbyggnad. Dessutom frågades hur miljöfrågor 

hanteras i dagsläget eftersom det finns få uppgifter i ledningssystemet. För att 

komplettera intervjun angående detta mejlades Göteborgs miljösamordnare med frågor. 

Jag deltog i ett ombyggnationsråd där samlades viktiga aktörer som arbetar med 

ombyggnadsprojekt och syftade till att utveckla Riksbyggens ombyggnadsaffärer. 

Diskussionerna som pågick under ombyggnationsrådet visade att ombyggnadsprojekten 

som hade pågått i Göteborg skulle betraktas som förebilder för de andra 

marknadsområdena. Därför fokuserade examensarbetet på den process som används i 

Göteborg och inga intervjuer genomfördes i andra regioner.  

För att föreslå hur Miljöbyggnad kan integreras på ett sätt som passar Riksbyggens 

vision träffades Mårten Rydell som är ansvarig för att utveckla ombyggnationsaffärer 

inom Riksbyggen.  

Dessutom studerades möjligheten att integrera Miljöbyggnad i de energitjänster som 

föreslås av Riksbyggen och syftar till att energieffektivisera Riksbyggens 

bostadsrättsföreningar. Riksbyggens energichef är ansvarig för att utveckla dessa 

tjänster och träffades. Mötet möjliggjorde också att förstå hur energitjänsterna och 

ombyggnadsprojekten håller ihop och skall utvecklas.   

ETAPP 4 

Etapp 4 syftar till att föreslå ett utkast om hur Miljöbyggnad kan integreras i 

Riksbyggens ombyggnadsprocess. Förslaget byggdes upp huvudsakligen tack vare 

litteraturstudien och idéerna av forskarna som arbetar med projektet Miljöstyrning i 

renoveringsprocess: Under forskningsmötena diskuterade forskarna om hur ett 

ombyggnadsprojekt skulle kunna miljöstyras och de föreslog olika möjligheter som 

passar olika typer av fastighetsbolag.  Jag behöll vissa av deras förslag som skulle kunna 

passa Riksbyggens ombyggnadsprocess och vision. Dessutom utvecklades förslaget för 

att fylla vissa brister som hade påpekats av projektledaren och energiingenjören från 

Göteborg under intervjun.  

Ett grovt förslag presenterades till Göteborgs energiingenjör och projektledare, 

forskarna på KTH, Riksbyggens hållbarhetsavdelning och Tord af Klintberg, en forskare 

som känner väl till Riksbyggens organisation. Målet med förslagets presentation var att 

säkerställa att de föreslagna stegen var lämpliga samt att uppmuntra interlokutörerna 

att föreslå förbättringsvägar. Dessa interlokutörer valdes ut eftersom de är iblandade på 

olika sätt i Riksbyggens ombyggnadsprocess och de skulle följaktligen kunna ha olika 

åsikter och önskemål angående förslaget. Dessutom underlättade de föregående 
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kontakterna med dem diskussionerna och fyra presentationer passade examensarbetets 

schema. Det förslag som presenterades hade inte upprättats i detalj eftersom det 

troligen skulle ändras tack vare feedback och det var viktigt att snabbt kunna ha en 

diskussion om vad som skulle fungera eller inte med ett konkret förslag som underlag. 

Presentationen bestod av två delar: först presenterades alla steg med hjälp av bilder och 

sedan diskuterades varje steg.  Den metod som användes för att kunna beakta de olika 

åsikterna var att upprätta ett nytt grovt förslag efter varje möte som beaktade de råd 

som hade getts av interlokutören som träffades. Därmed kunde ett förbättrande förslag 

presenteras till den nästa interlokutören och så vidare. De argumenten som förklarar 

varför de steg som föreslås passar bäst anges i kapitlet 5. 

ETAPP 5 

Under etapp 4 fästades vikt vid förslagets innehåll medan under etapp 5 reflekterades 

hur förslaget skulle beskrivas på ett lämpligt sätt för att kunna prövas i ett pilotprojekt 

och sedan spriddas över hela landet.  

Först beskrivs förslaget för att kunna integreras i Riksbyggens ledningssystem. Därför 

består det förslag som beskrivs i kapitlet 5 av olika steg. För varje steg anges stegets 

motsvarighet i Riksbyggens ledningssystem och vilka dokument som är tillgängliga. 

Syftet var att stegens beskrivning skall läsas av Riksbyggens anställa som arbetar med 

ombyggnadsprojekt och att vissa dokument skall kunna laddas ner via intranät.  

Sedan skulle hållbarshetschefen vilja kunna uppskatta förslagets kostnad för att kunna 

föreslå det inom organisationen. För att uppskatta kostnaden uppskattades den tid som 

behövs för att genomföra varje steg som ingår i förslaget. Därmed kan den extra 

kostnaden uppskattas eftersom den kan beräknas med hjälp av kostnaden för en 

arbetstimme. Kostnaden kan följaktligen variera beroende på om Riksbyggen använder 

sina interna kompetenser eller anlitar konsulter men skillnaden studerades inte.  

Under presentationer som genomfördes under etapp 4, insågs att det är lättare för 

Riksbyggens anställda att förstå vad som innebär förslaget om de kan se ett exempel av 

förslagets resultat : exempelvis hur en miljöplan skulle kunna se ut. Därför skapades 

exempel (Bilaga 5, Bilaga 10 och Bilaga 11) för att illustrera förslaget.  

Dessutom behövdes ytterligare uppgifter för att konkretisera vissa steg, därför frågades 

anställda som ofta har kontakt med bostadsrättsföreningar.  

Resultaten av denna etapp redovisas i kapitlet 5.  

  



15 
 

ETAPP 6 

Från början var idén att pröva förslaget eftersom utan framgångsrika pilotprojekt skulle 

förslaget aldrig användas inom Riksbyggen. Därför kontaktades Göteborgs chef i början 

av examensarbetet eftersom de flesta ombyggnadsprojekten genomförs i Göteborg. De 

steg som var av intresse för att pröva förslaget (Figur 2) presenterades för chefen men 

inga av Göteborgs ombyggnadsprojekt passade eftersom tiden för att genomföra dessa 

steg var längre än examensarbetets tid.  

 

 

 

 

 

Därför delades förslaget upp i tre huvuddelar som skulle kunna prövas separat. En del 

kunde prövas utan att ett ombyggnadsprojekt var igång och kunde följaktligen prövas i 

vilken bostadsrättsförening som helst. Dessutom behövde styrelsen vara inblandad för 

att genomföra denna del av förslaget: Det var ett bra sätt att se vilka förväntningar som 

finns inom en styrelse och om förslaget passar dem eftersom under etapp 4 och 5 

diskuterades förslaget inom Riksbyggen och målet är att tillfredsställa 

bostadsrättsföreningarna.  

En bostadsrättsförening valdes i Uppsala eftersom styrelsen och Riksbyggens 

energiingenjör som är ansvarig för denna förening var öppna och villiga för att hjälpa till 

examensarbetet. Dessutom övervägde styrelsen att bygga om sina byggnader och 

därmed skulle examensarbetets resultat kunna hjälpa till efteråt.  

Vikt fästades vid att involvera alla medlemmar från styrelsen för att kunna få fler 

feedback. Därför berodde förslagets genomförande på deras månadsmöte och tog för 

lång tid för att kunna redovisas i rapporten. Däremot anpassades vissa steg i kapitlet 5 

efter erfarenheten av denna fallstudie. Anpassningarna anges i kapitlet 5.  

ETAPP 7 

Syftet med etapp 7 var att lämna rekommendationer till fortsatt arbete hos Riksbyggen 

och att klarlägga vad som hade gjorts och vad som behöver göras i en nära framtid: 

Möjliga sätt för att förbättra och utveckla förslaget reflekteras och ett förslag för att 

integrera certifieringen Miljöbyggnad ännu mer i Riksbyggens ombyggnadsprocess 

anges i kapitlet 6.  

  

• Uppdragsbekräftelse av styrelsen 
• Första möte av projektteamet 
• Första möte mellan styrelsen och 
projektledare 
• Inventeringen av byggnaden 
• Möte för att besluta om projektering 

Figur 2: De steg som jag skulle vilja delta i 
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3. SAMMANHANG 
 

I detta kapitel går jag igenom viktiga begrepp för mitt examensarbete med hjälp av 

relevant litteratur på området. Nyckelbegreppen är miljöstyrning i bygg- och 

fastighetsbranschen samt miljöbedömningsverktyg inom byggbranschen.  

 

3.1 MILJÖSTYRNING I BYGG- OCH FASTIGHETSBRANSCHEN 

  
Till att börja med går jag igenom miljöledningssystem och miljöbedömningsmetoder 

som finns inom bygg- och fastighetsbranschen. Miljöstyrning är inget speciellt för dessa 

branscher utan kan tillämpas för alla typer av företag och organisationer. Därför måste 

begreppen som först diskuteras betraktas i ett vidare perspektiv. 

 

3.1.1 MILJÖLEDNINGSSYSTEM 

 

3.1.1.1 Begrepp 
 

Miljöstyrning är ett sätt att organisera arbetet inom ett företag och man kan följaktligen 

diskutera den i olika perspektiv. Jag valde att beskriva en form av miljöstyrning där 

miljöledningssystemet ISO 14001 (ISO, 1996) används. Orsaken var att användningen av 

standarden ISO 14001 är väl utbredd idag. Dessutom innebär mitt examensarbete att 

använda ett verktyg för att styra miljöfrågor inom en organisation även om det är 

avgränsat till en viss process. 

Till att börja med tolkade Ahlström (2001) standarden ISO 14001 som en arbetsmodell 

som innehåller rutiner och instruktioner som syftar till att säkerställa att den 

miljöpolicy som organisationen har fastställt blir uppfylld. Enligt Ahlström (2001) 

består modellen av fem steg: 

1. Åtagande och miljöpolicy 

2. Planering 

3. Implementering 

4. Mätningar och utvärdering 

5. Granskning och förbättring 

 

En betydelsefull röd tråd i miljöledningssystemet är att fixa mål som successivt 

möjliggör att förbättra miljöarbetet (Malmqvist, 2004). Enligt stegen som presenteras 

ovanför, definieras målen i steg två och de utvärderas i steg fem. 
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En vanlig kritik angående standarden ISO 14001 är att den innehåller krav på hur 

miljöstyrning bör bedrivas men det finns inga gränsvärden för miljöförbättringarna som 

krävs. Följden blir att standarden ISO 14001 inte säkerställer en hög miljöprestanda 

(Ammenberg och Hjelm, 2002). Dessutom beklagar Bonetti (2007) att man fäster för 

stor vikt vid konformiteten och formaliseringen av metoder samt vid avvikelserna 

mellan målsättningarna och resultaten. Han tycker att organisationens struktur behöver 

ifrågasättas på en mer global nivå.  

 

I ljuset av begreppet som presenteras ovan, förklaras i de kommande avsnitten hur 

standarden ISO 14001 har tillämpat i bygg- och fastighetsbranschen. Diskussionen delas 

i två delar eftersom de två branscherna arbetar olika med miljöfrågor. Byggbranschen 

använder nämligen miljöbedömningsmetoder för att komplettera 

miljöledningssystemet.  

 

3.1.1.2 Miljöledningssystem i fastighetsbranschen  
 

Allt fler fastighetsföretag har börjat arbeta mer systematiskt än tidigare med 

miljöfrågor. 2011 hade tre fjärdedelar eller fler av företagen upprättat en miljöpolicy 

(Baumann et al, 2011).  

Malmqvist (2004) studerade hur miljöarbetet styrdes i nio fastighetsförvaltande 

organisationer.  

Den schematiska bilden (Figur 3) visar hur de flesta organisationerna var organiserade 

(Malmqvist, 2004).  

 

 

 
Figur 3: Schematisk bild över hur de flesta organisationerna var organiserade (Malmqvist, 2004) 

Enligt Figur 3 organiserade miljöarbetet i de studerade organisationerna med en 

miljöchef på huvudkontor. Dessutom fanns i de större organisationerna 

miljösamordnare på regional nivå. Miljöchefen och miljösamordnarna var också ofta 

ansvariga för kvalitetsarbetet. 

Teknik Ledning 

Region1 

Förvaltningsområde 
1 

Förvaltningsområde 
2 

Region 2 Region 3 Region 4 

Staber 
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En viktig del av miljöarbetet enligt standarden ISO 14001 är miljöaspekterna som väljs 

ut och målen som sätts.  

 

Inom organisationerna som studerades av Malmqvist (2004), värderades 

energianvändning för uppvärmning, materialanvändning, inbyggda miljö- och 

hälsofarliga material och produkter, elanvändning, avfall och transporter som viktigast 

att arbeta med. Bland organisationerna fanns vissa som definierade både övergripande 

mål och detaljerade mål på företagsnivå och de andra som definierade övergripande mål 

på företagsnivå och detaljerade mål på avdelningsnivå. Vidare märkte Malmqvist (2004) 

att målen ofta valdes på grund av omvärldsfrågor och ekonomiska incitament medan en 

utredning av organisationens nuläge skulle behövas för att få bättre underlag. Detta 

visar en nackdel med standarden ISO 14001.  

Som sista punkt upplevde de miljösamordnare som Malmqvist (2004) intervjuade att 

det var svårare att motivera och informera personalen än att motivera och informera 

hyresgästerna.   

 

 

3.1.1.3 Miljöledningssystem i byggbranschen  

 

På liknande sätt är standarden ISO 14001 utbredd i byggbranschen. Till exempel var det 

omkring 90 procent av svenska företag i byggnadsindustrin som implementerade eller 

tänkte implementera ett miljöledningssystem 2006 (CMB, 2007). 

Däremot stöter användningen av ett miljöledningssystem i byggbranschen på några 

särskilda svårigheter. För det första beror miljöprestanda av ett projekt mycket på vad 

som kunden vill och ett fastighetsbolag kan påverka hans beslut på ett begränsat sätt 

(Lam et al, 2010). För det andra finns en brist på kunskap omkring hållbarhetsbegreppet 

i byggnadssektorn enligt samma källa.  

Följden blir att optimal miljöprestanda inte säkerställs av ett miljöledningssystem. 

Därför behövs andra verktyg för att förbättra miljöarbetet i byggbranschen.  

Jonathan Ball (2001) presenterar miljöbedömningsverktygen som ett annat sätt att 

hantera miljöfrågorna medan Lam et al (2010) anser att miljöbedömningsverktygen bör 

komplettera ett miljöledningssystem. I Frankrike påbjuder miljöbedömningsverktyget 

användningen av standarden ISO 14001 (Association HQE, 2013) för att certifiera en 

byggnad. 

Äntligen även om anknytningen mellan standarden ISO 14001 och 

miljöbedömningsverktygen inte är tydlig underlättar dessa verktyg beslutfattandet 

under ett byggprojekt. De är högaktuella idag i byggbranschen och till exempel 

integrerade Riksbyggen miljöbedömningsverktyget Miljöbyggnad i sin byggprocess för 

nyproducerade byggnader.  
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3.1.2 VERKTYG FÖR MILJÖBEDÖMNING AV BYGGNADER 
 

Det här avsnittet belyser först begreppet miljöbedömningsverktyg och sedan 

presenterar Miljöbyggnad, ett miljöbedömningsverktyg utifrån svenska förhållanden. 

 

 

 

3.1.2.1 Begrepp 
 

Diverse former av miljöbedömningsverktyg har utvecklats under senare år.  

Å ena sidan finns verktyg som byggs upp på LCA-metodik, exempelvis Ecoeffect 

(Glaumann, 1999) i Sverige samt ELODIE (Lasvaux, 2011) i Frankrike.  

Å andra sidan finns kriteriesystem som Miljöbyggnad (Sweden Green Building Council, 

2011). Eftersom Miljöbyggnad är ämnet för mitt examensarbete, förklaras detta system 

ytterligare.  

Kriteriesystemen redovisar miljöuppgifter med hjälp av miljöindikatorer som bedömer 

olika miljöaspekter av en byggnad eller ett byggprojekt. På så sätt liknar de 

miljöledningssystemet ISO 14001 som också baseras på indikatorer. De miljöaspekter 

som beaktas varierar beroende på det verktyg som används: Vissa verktyg bedömer 

bara en miljöaspekt, exempelvis energi, medan andra verktyg är övergripande 

(Malmqvist, 2008). På liknande sätt är redovisningarna av byggnadens prestanda olika: 

vissa hänför en poängställning för varje indikator medan andra ger ett betyg. Dessa 

skillnader illustreras i det kommande avsnittet där en jämförelse av fyra 

miljöbedömningsverktyg utförs.  

Miljöbedömningsverktygens fördelar är erkända. För det första ger de ett strukturerat 

hjälpmedel för att införa mål i en utformningsprocess (Crawley och Aho, 2010). För det 

andra kommuniceras byggnadens gröna mervärde lättare och därmed främjas hållbara 

byggnader inom marknaden (Malmqvist och Noring, 2009).  För det tredje påpekar 

bedömningen av en befintlig byggnad, de aspekter som behöver förbättras och därmed 

kan det bidra till ett ombyggnadsprojekt som motsvarar de boendes behov och medför 

med förbättringar ur miljösynpunkt.  
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3.1.2.2 Miljöbyggnad, miljöbedömningsverktyg utifrån svenska 

förhållanden 

 

Miljöbyggnad studerades djupare eftersom Riksbyggens hållbarhetsavdelning valde 

detta verktyg för att miljöstyra Riksbyggens processer i synnerhet den 

ombyggnadsprocess som är ämnet av examensarbetet.  

 

INTRODUKTION 

Miljöbyggnad beskrivs utifrån de uppgifter som finns på websidan av Sweden Green 

Building Council som är ansvarig för att förvalta systemet.  

 

Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader – bostäder, lokaler 

och handelsbyggnader. 

En byggnad kan uppnå betyget Guld, Silver, Brons eller Klassad. Klassad innebär att 

bedömningen har utförts och att byggnaden inte uppfyller grundkraven. Slutbetyget 

guld kan endast erhållas vid genomförande av brukarenkät. 

 

Miljöbyggnad omfattar de tre områdena energi, innemiljö och material och fokuserar på 

byggnadens prestanda.  

 

 
Figur 4: Betygsverktyg vid ombyggnad (SGBC, 2012) 

Figur 4 visar att slutbetyget erhållas genom en aggregeringsprincip: Systemet är 

nämligen uppbyggt av olika nivåer: Varje område belyser vissa miljöaspekter och dessa 

miljöaspekter påvisas genom en eller flera indikatorer. Dessa indikatorer bedöms tack 

vare klassningskriterier som är de gränsvärden som används för att hänvisa 
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byggnadsegenskaper till ett visst betyg. Kjällén (2010) presenterade mer ingående 

aggregeringsprincipen i tabell 1. För att göra aggregeringen finns en aggregeringsfil på 

websidan av Sweden Green Building Council (2012).  

 
Tabell 1: Aggregeringsprincipen i Miljöbyggnad (Kjällén, 2010) 

 
 

För at bedöma en byggnad används en manual som förklarar vad som bör göras och 

mätas för att bedöma de olika kriterierna för de olika indikatorerna. Till manualen finns 

några dokument tillgängliga med beräkningsstöd exempelvis.   

 

MILJÖBYGGNAD: ETT LÄMPLIGT VERKTYG FÖR DEN SVENSKA MARKNADEN 

Miljöbyggnad är en produkt av Bygga-bo-dialogen som var ett samarbete mellan 

forskare, experter, företag, kommuner och Sveriges regering med syftet att skapa en 

utveckling mot en hållbar bygg- och fastighetssektor. Dialogen upphördes 2010. Målet 

var att skapa ett nationellt klassningssystem som kan ha en bred tillämpning (Boverket, 

2008). 

 

Enligt Malmqvist et al (2010) har erfarenheten av de andra miljöbedömningsverktygen 

möjliggjort att utveckla ett lämpligt verktyg för den svenska marknaden.  

Den första lärdomen har varit att indikatorer som baseras på tillvägagångssättet eller på 

tekniska innovativa lösningar inte säkerställer att förbättra byggnadens miljöprestanda.  

I stället kan miljöprestandaindikatorer leda till långsiktiga lösningar för att uppnå en 

hög prestanda. Därför baseras Miljöbyggnad huvudsakligen på prestandaindikatorer 

förutom vissa indikatorer. Dessutom för att uppnå det högsta betyget kräver Sweden 

Green Building Council (2011) att byggnadens direkta prestanda mäts genom en enkät 

för de boende. Exempelvis måste enkätresultaten visa att minst 80 % av svarande 

brukare anser luftkvaliteten vara mycket bra, bra eller acceptabel. 

Enkätundersökningen krävs för fem andra indikatorer. En enkätundersökning är mer 

krävande men enkätresultaten är ofta mer betydelsefulla än vissa indikatorer eftersom 

enkäten mäter byggnadens direkta prestanda i stället av byggnadens potentiella 

prestanda.     

Den andra lärdomen har varit att färre indikatorer bör användas om man vill att 

verktyget används i stor utsträckning. Resultatet har blivit att bara miljöindikatorer 
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valdes ut istället av miljö- och hållbarhetsindikatorer i verktyget Miljöbyggnad och 

därmed har certifieringskostnaden varit lägre.  

Den tredje lärdomen har avsett betygssystemet: I de första verktygen har poängen från 

alla indikatorer lagts till för att räkna ut ett betyg. Man har följaktligen kunnat ersätta en 

svag prestanda på vissa indikatorer med en högprestanda på andra indikatorer. Dessa 

verktyg har möjliggjort att välja ut de indikatorer som man vill arbeta med. Å andra 

sidan byggdes systemet Miljöbyggnad upp med få indikatorer och för att få verktygets 

bästa betyg måste alla indikatorer ha en högprestanda. Syftet var att hjälpa användaren 

att prioritera vad som är de viktigaste frågorna (Malmqvist et al, 2010). 

 

 

3.2 OMBYGGNATION OCH MILJÖSTYRNING 
 

Ett ombyggnadsprojekt innebär en invecklad process. Detta kan förklara varför det finns 

få erfarenheter av miljöstyrning i ombyggnadsprojekt idag. Stefan Olsson genomförde 

intervjuer i sju fastighetsföretag 2013 med de anställda som arbetade med miljöfrågor. 

Han frågade om hur deras miljöstyrning i ombyggnadsprocessen ser ut idag och svaren 

visar att de organisationer som intervjuades hade antingen en ostrukturerad 

miljöstyrning eller ingen miljöstyrning alls.  

Examensarbetet studerades när en miljöstyrning skulle kunna inträffa i processen och 

hur vissa miljöbedömningsverktyg har anpassats till de utmaningar som finns med 

ombyggnadsprojekt.  

 

3.2.1 OMBYGGNADSPROCESS 
 

Boverket (2010) definierar en ombyggnad som ”en ändring av en byggnad som innebär 

att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt 

förnyas”. Ofta är drivkraften att få bättre inomhuskomfort (Meijer, 2009) emellertid kan 

ekonomiska aspekter sätta sig mot denna kraft. På så sätt är en ombyggnad en invecklad 

process där sociala, ekonomiska och tekniska aspekter spelar in.  

 

För att föreslå hur man skulle kunna miljöstyra ett ombyggnadsprojekt, behöver man väl 

känna de skeden som finns i ett ombyggnadsprojekt, vad de innebär och de aktörer som 

är inblandade. Figur 5 presenterar de allmänna skedena.  

Beroende på hur man vill fördela ansvaret mellan byggherre och entreprenör skiljer 

man mellan olika entreprenadformer. Examensarbetet stödjer sig på beskrivning av 

SABO (2013) för att förklara de tre vanligaste entreprenadformerna: delad entreprenad, 

generalentreprenad och totalentreprenad. Vid delad entreprenad upphandlar 

byggherren de olika delentreprenaderna (byggnadsentreprenad, VVS-entreprenad, 
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elentreprenad etc). Vid generalentreprenad upphandlar byggherren hela entreprenaden 

av en generalentreprenör som i sin tur handlar upp olika underentreprenader. 

Byggherren svarar för projekteringen. 

Vid totalentreprenad träffar byggherren avtal med endast en entreprenör som 

projekterar och utför byggnaden i överensstämmelse med funktionskrav eller ett 

program som byggherren tillhandahåller. Totalentreprenören anlitar vanligen i sin tur 

konsulter och underentreprenörer. 

 
Figur 5: Ombyggnadsprocessens viktigaste skeden (Nordstrand, 2003) 

I allmänhet har ett ombyggnadsprojekt samma skeden som ett nytt projekt men den 

större skillnaden är att de första skedena tar längre tid att genomföra eftersom den 

befintliga byggnaden bör undersökas, fastighetens historiska data bör studeras och de 

användares behov måste identifieras (Nordling och Reppen, 2000).  

Det är under de tidiga skedena, programs- och projekteringsskedena, som man fattar 

beslut om hur byggnaden skall åtgärdas. Åtgärderna som väljs ut påverkar byggnadens 

miljöpåverkan under hela byggnadens livslängd. Därför är det intressant att använda 

analytiska verktyg som kan underlätta att skapa förståelse för olika designalternativs 

miljöpåverkan över livscykeln (ENSLIC, 2010). Exempelvis kan användningen av ett 

miljöbedömningsverktyg underlätta beslutsfattandet i ett ombyggnadsprojekt 

(Thuvander et al, 2012). Crawley och Aho (2010) tycker att det är en bra utgångspunkt 

för att uppskatta miljö- och energiprestanda av befintliga byggnader. Därmed kan en 

miljöplan där mål för projektet definieras. Målen kan upprättas lättare tack vare 

miljöbedömningsverktygen. Miljöplanen möjliggör också att utvärdera hur miljömålen 

har uppfyllts efter ombyggnadsprojektet.   

Däremot används de flesta miljöbedömningsverktygen för att bedöma nyproducerade 

byggnader i dagsläget (Carassus, 2007). Men på grund av det akuta 

ombyggnadsbehovet, har vissa miljöbedömningsverktyg utvecklats särskilda versioner 

för att anpassa sig till de nya utmaningarna som finns inom området.  

 

3.2.2 OMBYGGNATION OCH MILJÖBEDÖMNINGSVERKTYG 
 

Det här avsnittet ger först en översikt om hur tre miljöbedömningsverktyg, BREEAM, 

LEED och Miljöbyggnad har utvecklats och använts för att miljöstyra ombyggnationer.  

Som sista punkt diskuteras hur dessa verktyg skulle kunna förbättras.  
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BREEAM 

Building Research Etablishment utvecklade den nya versionen BREEAM Domestic 

Refurbishment (BREEAM, 2013) vars syfte har varit att förbättra hållbarhets- och 

miljöprestanda av bostadshus. Denna version utvecklades med att anpassa Code for 

Sustainable Homes och BREEAM för ombyggnadsprojekt (CIBSE Technical Symposium, 

2011). En första pilotversion släpptes 2010 vars nyckelskillnader var: 

 Att erkänna att ytvatten, transport och ekologi kan påverkas på ett begränsat sätt 

 Att erkänna att byggnadsbeståndet har varierande baslinjer från 1900 till 2002 

 Att skaffa högre differentiering för kriterier för att känna igen de små 

förändringarna av en ombyggnad 

 Att skaffa flexibilitet för indikatorerna Dagsljus och Ljud eftersom de är svåra att 

förbättra. Till exempel bedömer indikatorn Dagsljus att dagsljusnivån inte får 

minskas på grund av ombyggnationen. 

 Att betrakta anpassningar till klimatförändringar såsom översvämningar och 

överhettning 

Pilotversionen prövades i 13 projekt och CIBSE Technical Symposium (2011) uppgav 

pilotprojektens lärdomar: 

 Det finns ett behov att erkänna materials operativa fördelar tillsammans med 

deras miljöpåverkan 

 När man bedömer energieffektiviseringen av en ombyggnad, bör man betrakta 

utgångspunkten.  

 Det finns utmaningar för att göra byggnadsbeståndet framkomligt och för att det 

kan återhämta sig efter en översvämning eller en överhettning.  

 Att erkänna att det finns ett brett sortiment av ombyggnadsprojekt från 

elementära till avancerade projekt 

I maj 2012 hade nio bostadhus certifierats enligt BREEAM Domestic Refurbishment.  

 

LEED 

 

US Green Building Council har inte utvecklat ett speciellt verktyg för 

ombyggnadsprojekt: När en omfattande ombyggnation genomförs föreslås samma 

version som används för en nybyggnation.  

Det finns några framgångsrika pilotprojekt där LEED har använts för att genomföra en 

ombyggnation. Exempelvis finns ett hus i Southampton, New York, som renoverades 

enligt LEED for Homes (Stott, 2010). Utöver det uppnådde ombyggnationen av ”Friends 

Center”, ett universitetsområde i Philadelphia, certifieringen LEED Platinium enligt 

LEED New Construction och en livscykelanalys visade att projektet var mer lönsamt på 

lång sikt än ett vanligt ombyggnadsprojekt (Blankin och Kenney, 2010).  
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MILJÖBYGGNAD  

 

Miljöbyggnad utvecklades för att vara anpassad till de befintliga byggnaderna 

(Malmqvist et al, 2010). Detta har inneburit att det inte finns indikatorer som bedömer 

byggnadsmaterialens miljöpåverkan till följd av deras produktion eller byggnadens läge 

eftersom dessa indikatorer inte är relevanta för en befintlig byggnad. Däremot finns det 

både en version för nyproducerade byggnader och en version för befintliga byggnader. 

Versionernas skillnader gäller mest vissa energiindikatorer eftersom de flesta befintliga 

byggnaderna inte kan uppnå samma energiprestanda som de nyproducerade 

byggnaderna. Dessutom byttes indikatorerna Dokumentation av byggvaror och 

Utfasning av farliga ämnen ut mot Sanering av farliga ämnen för de befintliga 

byggnaderna. 

Däremot visar Figur 6 och Tabell 2 att vissa indikatorer inte påverkas av de vanligaste 

renoveringsåtgärderna (Energy Saving Trust, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

1. Energianvändning 

2. Värmeeffektbehov 

3. Solvärmelast 

4. Energislag 

5. Ljudmiljö 

6. Radon 

7. Ventilationsstandard 

8. Kvävedioxid 

9. Fuktsäkerhet 

10. Termiskt klimat vinter 

11. Termiskt klimat sommar 

12. Dagsljus 

13. Legionella 

16. Sanering av farliga ämnen 

Figur 6: Lista av Miljöbyggnads indikatorer för 
befintliga byggnader för att kunna läsa Tabell 2 
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Tabell 2: Miljöbyggnads indikatorer som påverkas av de vanligaste renoveringsåtgärderna 

 Indikatorer för befintliga byggnader 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 
1.Isolering av 
bottenbjälklag 

× ×       × (×)     

2.Isolering av 
källarväggar 

× ×       ×      

3.Isolering av 
vindsbjälklag 

× ×       × (×)     

4.Isolering av fasad × ×        (×) (×)    
5.Fönsterbyte × × ×  ×     × ×    
6.Ytterdörrsbyte × ×   ×     (×)     
7.Byte till FTX ×     ×* ×*   (×)     
8.Elsnål belysning och 
apparater 

×              

9.Automatisering ×         (×)     
10.Snålspolande 
armaturer 

×              

11.Avloppsåtervinning ×              
12.Solceller ×   ×           
13.Elval    ×           
14.Inst av sjö-
/bergvärme 

×   ×           

15.Solfångare ×   ×           
16.Värmeval    ×           
TOTAL 14 6 1 5 2 1 1 0 3 1 1 0 0 0 

 

* Byte till FTX påverkar indikatorerna Radon och Ventilation om det inte fanns något 

ventilationssystem innan.  

Enligt Tabell 2 påverkas vissa indikatorer såsom Energianvändningen av flera åtgärder 

medan andra indikatorer såsom Kvävedioxid eller Dagsljus är svåra att åtgärda för 

befintliga byggnader.  

För att certifiera en byggnad efter en ombyggnad måste både versionen för 

nyproducerade byggnader och versionen för befintliga byggnader användas (Sweden 

Green Building Council, 2011). Faktum är att det är kriterier för nyproducerade 

byggnader som gäller för byggnadens delar som byggs om. 

 

Thuvander et al(2012) visar att deltagarna i ett ombyggnadsprojekt föredrar att 

använda ett program som fokuserar på byggnaden än ett program som fokuserar på 

processen för att uppnå ett långsiktigt resultat. Därför lämpar sig certifieringen 

Miljöbyggnad eftersom den fokuserar på byggnadens miljöprestanda.  
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Flera pilotprojekt har genomförts där Miljöbyggnad har använts för att miljöstyra 

ombyggnadsprocessen: Kjällén (2011) införde Miljöbyggnad i ett ombyggnadsprojekt på 

ett flerbostadshusområde i Linköping och det hjälpte projektteamet att projektera. 

Dessutom tillämpade Brown et al (2012) Miljöbyggnad i tre fallstudier, där olika 

åtgärdspaket förslogs och analyserades.  Enligt deras studie möjliggör användningen av 

Miljöbyggnad att inomhuskomforten beaktas när man fattar beslut eftersom man 

fokuserar vanligtvis bara på energibesparingarna och de ekonomiska aspekterna. 

Däremot påpekar Brown et al (2012) att byggnadsbetyget enligt Miljöbyggnad påverkas 

mycket av fönsters egenskaper. En betygshöjning innebär följaktligen ofta en hög 

investering eftersom ett fönsterbyte innebär en stor summa pengar.  

 

UTVECKLING AV VERKTYG FÖR OMBYGGNADSPROCESS 

 

Eftersom de befintliga verktygen har använts i liten utsträckning, har flera 

forskningsprojekt pågått för att underlätta beslutfattandet under en 

ombyggnadsprocess. I Sverige genomfördes två forskningsprojekt, Renobuild och Rebo, 

som fokuserade på strategier och verktyg för en hållbar renovering. Projektresultaten 

visar att andra robusta metoder bör utvecklas (Thuvander et als, 2012). Enligt samma 

källa bör dessa metoder möjliggöra att först genomföra den initiala 

byggnadsundersökningen och att beskriva byggnadens värde. Dessutom påpekar de att 

arkitektoniska, sociala och kulturella värden behöver beaktas på ett enklare sätt.  

 

Sedan föreslog Thuvander et al (2012) att en inramning som inkluderar olika verktyg 

skulle kunna användas. Ombyggnadsprojekten har nämligen olika behov beroende på 

byggnaden som byggs om och olika aspekter bör beaktas. Det skulle följaktligen vara 

intressant att kunna ha en sådan flexibilitet tack vare användningen av olika verktyg. 

Med andra ord behövs en processmetodik som anger de analytiska verktygen som kan 

användas i de olika skedena och hur de kan integreras.  

 

 

3.2.3 MILJÖARBETE HOS RIKSBYGGEN  

 

MILJÖORGANISATION HOS RIKSBYGGEN 

De begrepp som förklarades i de föregående avsnitten möjliggör att förstå vilken 

miljöstyrning som finns hos Riksbyggen och att få sammanhang i mitt examensarbete. 

Därför förklaras i detta avsnitt Riksbyggens miljöorganisation.  

Först undersöktes vilka roller som arbetar med miljöfrågor hos Riksbyggen idag för att 

veta vilka roller som skulle kunna vara inblandad för att miljöstyra en 

ombyggnadsprocess.  
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Riksbyggen har två avdelningar som arbetar med miljö (Figur 7). Avdelningen Kvalitet 

och Miljöledning arbetar huvudsakligen för att förbättra de nuvarande processerna 

medan Hållbarhetsavdelningen arbetar på längre sikt och exempelvis deltar i flera 

forskningsprojekt. Mitt examensarbete tillhör Hållbarhetsavdelningen eftersom arbetet 

avser de framtida ombyggnadsprocesserna och ingår i ett forskningsprojekt. Därför 

beskrivs hållbarhetsavdelningens mål och arbete i detalj jämfört med avdelningen 

Kvalitet och Miljöledning.  

 

 

Figur 7: Riksbyggens organisation för hållbarhets- och miljöfrågor 

I korthet liknar avdelningen Kvalitet och Miljöledning (Figur 8) de nio 

fastighetsförvaltande organisationerna som studerades av Malmqvist (2004). 

Avdelningsmålet är att initiera och medverka till att förankra, implementera och 

förbättra arbetet med gemensamma arbetssätt (Brick, 2013) och lokala rutiner genom 

utbildning, information och personligt stöd. Riksbyggen är certifierade enligt ISO 9001 

och ISO 14001 och de använder följaktligen dessa standarder för att följa upp och 

förbättra sitt arbete.  

 

 

Figur 8: Avdelningen Kvalitet och Miljöledning 

Riksbyggen 

Koncernstöd 
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Miljöledning 

Anders Cornik 

... 

AO Bostad 
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Miljö- och 
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Centrala Resurser  
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Regionala Resurser 

Miljösamordnare  
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Hållbarhetsavdelningen består av hållbarshetschefen Charlotta Szczepanowski och 

hållbarshetspecialisten Karolina Brick.  

Riksbyggens strategiska plan syftar till en hållbar tillväxt (Riksbyggen Strategisk plan, 

2013-2017) och sju åtaganden har definierats inför framtiden (Figur 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt examensarbete bör huvudsakligen hjälpa till att uppnå åtagande 3 och åtagande 5. 

Hållbaretsavdelningen har tagit fram konkreta aktiviteter kopplade till respektive 

åtagande. Till exempel certifieras alla nyproducerade byggnader enligt Miljöbyggnad, 

nivå SILVER.  

Som tidigare nämnts deltar Hållbarhetsavdelningen i flera forskningsprojekt på KTH. 

Två projekt berör mitt examensarbete:  

 Projektet Miljöstyrning i renoveringsprocessen har uppdraget att hjälpa 

byggföretagen att styra deras renoveringsprojekt på ett miljömässigt hållbart 

sätt. 

 Syftet med projektet Riksbyggens Renoveringsverkstad är att ta fram goda 

exempel på renoveringsinsatser för BRF-områden. Ett ytterligare mål är att 

arbeta fram processer och förslag som ska kunna implementeras i Riksbyggens 

styrdokument.   

Dessutom manifesteras miljöarbetet exempelvis i att: 

 Riksbyggen har tagit fram ”Riksbyggens enkla miljöidéer” för att underlätta 

kundansvariges miljöarbete i styrelserna. 

 Fastighetsskötare har utbildats i energibesparing. 

 

  

1. Vi hjälper våra medlemmar till en hållbar livsstil. 

2. Vi har ett tjänsteprogram som stödjer våra kunder mot en hållbar 

utveckling. 

3. Våra bostadsprojekt är föredömen för hållbara boendemiljöer.  

4. Vi har en målstyrd verksamhet med tydliga incitament att arbeta 

med hållbart. 

5. Vi har skapat förutsättningar och verktyg för att arbeta mer 

hållbart. 

6. Alla inom Riksbyggen bidrar till att vi arbetar mer hållbar 

7. Vårt hållbarhetsarbete är känt bland kunder, medlemmar och 

medarbetare 

Figur 9: Riksbyggens sju åtaganden inför framtiden (Planeten ska med!, 2011) 
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MILJÖSTYRNING I RIKSBYGGENS BYGGPROCESS 

För att föreslå hur Riksbyggens ombyggnadsprocess skulle kunna miljöstyras med hjälp 

av Miljöbyggnad behöver man känna till hur miljöstyrning ser ut i Riksbyggens 

nybyggnadsprocess eftersom projektledare kan arbeta med både ny- eller 

ombyggnationer och behöver följaktligen liknande rutiner. Miljöstyrning som används 

idag beskrivs i Figur 10. En konsult anlitas som arbetar som en energi- och 

miljösamordnare för att stödja projektledaren under projektet. Energi- och 

miljösamordnaren baseras sitt arbete på en tabell (Bilaga 13) för att ta fram 

dokumentationen som behövs. Denna tabell skapades av en projektledare med hjälp av 

Miljöbyggnad för att underlätta certifieringen.  

För att integrera Miljöbyggnad inom organisationen anordnades utbildningar i 

Stockholm, Malmö och Göteborg där de anställda var inbjudna 2011. Utbildningarna 

föreslogs igen 2013 eftersom fler anställda hade förnyats och vissa anställda hade inte 

deltagit i den första utbildningen.  Utbildningarna leddes av externa konsulter. 

 

Figur 10: Miljöstyrning i nybyggnadsprojekt (Riksbyggens ledningssytem) 
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4. RIKSBYGGENS OMBYGGNATIONER 
 

I det här kapitlet presenteras först Riksbyggens huvudkunder, bostadsrättsföreningarna 

och sedan Riksbyggens organisation för ombyggnadsprocessen. Efter detta beskrivs de 

tidiga skedena av Riksbyggens ombyggnadsprocess samt hur miljöfrågor kommer in i 

processen idag.  

  

4.1 RIKSBYGGENS HUVUDKUNDER, BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARNA 
 

Att arbeta med en bostadsrättsförening innebär vissa specifika krav. För att kunna förstå 

processen som används hos Riksbyggen, bör man veta hur besluten fattas och 

föreningarnas inställning beträffande en ombyggnad.  

 

Tord af Klindberg (Riksbyggen Renoveringsverkstad, 2013) beskriver en 

bostadsrättsförening som en organisation som äger och förvaltar ett flerbostadshus eller 

en grupp av hus. I en bostadsrättsförening äger alla medlemmar hela fastigheten 

tillsammans och varje bostadsrättsinnehavare har en besittningsrätt till den bostad som 

denne köpt samt äger en del av den totala fastigheten.  

Bostadsrättsföreningen fattar sina viktigaste beslut under en stämma där styrelsen väljs 

samt det sker en ekonomisk redovisning varje år. Större ekonomiska investeringar 

brukar förberedas av styrelsen, men tas av stämman. Styrelsen som väljs av stämman 

årsvis har ansvar för fastighetens skötsel och löpande ekonomi. 

 

På grund av sin särskilda organisation, har de flesta bostadsrättsföreningarna ett mindre 

vinstkrav jämfört med fastighetsbolagen. Därför kan de vara intresserade av åtgärder 

som är självfinansierade eller åtgärder som ökar lägenheterna värde. Däremot bör 

ekonomiska incitament och framgångsexempel ofta användas för att motivera 

styrelserna att investera i energibesparingsåtgärder (Gerdin och Hammarberg, 2010). 

Gerdin och Hammarberg (2010) studerade också bostadsrättsföreningars inställning till 

miljöfrågor och deras slutsats blev att de flesta styrelserna anser sig medvetna om miljö- 

och energifrågor men dock vill de inte betala extra för sitt engagemang.   

 

Riksbyggen anlitas av många bostadsrättsföreningar som vill ha tillgång till en 

professionell kompetens angående ekonomisk och teknisk förvaltning. En Kundansvarig 

som arbetar för Riksbyggen deltar i styrelsemöten för att förmedla mellan styrelsen och 

övriga delar av Riksbyggen.  
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Riksbyggens byggnadsbestånd olika baslinjer beroende på när det byggdes: exempelvis 

har de bostadsrättsföreningar som byggdes under 70-talet har 167 kWh/   som 

medelvärde för energiprestanda medan de som byggdes under 80-talet har 137 

kWh/   som medelvärde för energiprestanda (Riksbyggen, 2013).  

4.2 RIKSBYGGENS ORGANISATION FÖR OMBYGGNATION 
 

Riksbyggen är operativt uppdelat i ett affärsområde för Bostad och ett för Förvaltning. 

Bostadsdelen har som uppgift att genomföra större nybyggnads- eller 

ombyggnadsprojekt. Förvaltning sköter den dagliga förvaltningen av 

bostadsrättsföreningar. Förvaltning är uppdelat i sex olika regioner som i sin tur är 

delade i olika marknadsområde. Bostad är uppdelad i fyra regioner med olika 

marknadsområde. 

 

Som jag antytt i det förra avsnittet, är den kundansvarige den förmedlade länken mellan 

styrelserna och Riksbyggen. Följden blir att det ofta är den Kundansvarige som känner 

till de potentiella ombyggnadsbehoven. 

Den Kundansvarige tillhör förvaltningsavdelningen i Riksbyggens organisation. Däremot 

är det bostadsavdelningen som har kunskaper för att genomföra större 

ombyggnadsprojekt. Därför behöver de två avdelningarna samarbeta för att utveckla 

ombyggnadsaffärer och de har upprättat ett dokument (Ombyggnadsaffären, 

Affärsområde Fastighetsförvaltning och Affärsområde Bostad i samarbete, 2011) som 

reglerar samarbetet mellan förvaltningsavdelningen och bostadsavdelningen för ett 

ombyggnadsprojekt där Riksbyggen är förvaltare.  

 

De aktörer som är inblandade i ombyggnadsprocessen tillhör följaktligen antingen till 

Bostadsavdelningen eller till Förvaltningsavdelningen. Tabell 3 illustrerar rollernas 

tillhörighet. Dessutom används ofta externa kompetenser i processen.  

Tabell 3: Rollernas tillhörighet 

Affärsområde Bostad Affärsområde Förvaltning 
- Projektledare 
- Ombyggnadschef 

- Miljösamordnare 
- Energiingenjör 
- Kundansvarig 
- Ekonom 

 

Riksbyggens ombyggnadsprojekt genomförs vid totalentreprenad (Riksbyggensavtalet). 

Detta innebär att Riksbyggen genomför både projekteringen och byggandet under 

ledning av en egen projektledare.  
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4.3 FÖRSTA SKEDEN AV RIKSBYGGENS OMBYGGNADSPROCESS 
 

Som tidigare nämnt är de första skedena de viktigaste för att kunna integrera 

miljöfrågor i processen. Därför beskrivs Riksbyggen första skeden i detalj i detta avsnitt. 

De delas upp i tre olika steg där olika aktörer är inblandade (Figur 11). Dessutom visar 

Figur 12 när beslut fattas. Tanken med beskrivningen är att få en idé om när och hur 

miljöfrågor kan integreras.   

 

Stegen har utvecklats enligt studien av Riksbyggens interna dokument, en intervju med 

Göteborgs ombyggnadschef och en energiingenjör (Bilaga 1) samt tack vare min 

delaktighet i olika möte på Riksbyggens huvudkontor. De vidimerades av min 

handledare hos Riksbyggen. Dessutom utgör intervjuerna utförda av Stefan Olsson 

(2013) ett bra underlag.   

 
Figur 11: Aktörer i de tidiga skedena 

 

Figur 12: Den beslutande processen i de tidiga skedena (det är i de röda pilarna som beslut fattas) 
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STEG 1: UTVECKLA ERBJUDANDEN 

Först identifieras bostadsrättsföreningarna som står inför ett stort ombyggnadsprojekt. 

Det vanligaste sättet är att den kundansvarige upptäcker ett ombyggnadsbehov inom en 

förening och kommunicerar det till Bostadsavdelningen. Dessutom deltar Göteborgs 

ombyggnadschef i konferenser och träffar potentiella kunder för att presentera 

Riksbyggens tjänster. Om en styrelse vill att Riksbyggen börjar undersöka sina 

byggnader, skriver styrelsen på en uppdragsbekräftelse som är utgångspunkten för steg 

2.  

 

STEG 2: PLANERA  

Om byggprocessen genomförs som totalentreprenad, den vanligaste formen hos 

Riksbyggen, väljs en projektledare som ska vara ansvarig för hela projektet. I Göteborg 

finns projektledare som är specialiserade inom ombyggnad men de flesta projektledarna 

genomför ofta både ombyggnads- och nybyggnadsprojekt.  

Först undersöker projektledaren föreningens byggnader. Följden blir att 

undersökningens kvalitet beror mycket på dennes kunskaper och erfarenhet. 

Exempelvis är vissa projektledare inte vana vid en miljöinventering. Check-listor för att 

undersöka byggnadens installationer (Bilaga 6) och klimatskal (Bilaga 7) och för att göra 

en miljöinventering (Bilaga 8) har utvecklats i Göteborg för att underlätta 

undersökningsarbetet men de är inte utspridda i alla marknadsområde. Dessutom kan 

en intern energiingenjör hjälpa till. Ytterligare externa konsulter kan anlitas för att 

värdera åtgärden i ett längre tidsperspektiv. Ekonomianalysen genomförs med hjälp av 

konsulter och Riksbyggens ekonomer. Sedan har projektteamet underlag för att fatta 

beslut om vilka åtgärder som skall göras i samråd med styrelsen.   

Det här steget kan vara från sex månader till tio år.  

 

STEG 3: PROJEKTERA 

 

För att projektera de åtgärder som valdes ut under planeringsskedet, behövs det ofta 

mer kunskaper. Därför finns ofta en intern energiingenjör eller/och externa konsulter 

inblandade. De undersöker och beskriver i detalj de åtgärder som förslogs efter den 

första undersökningen. De använder inget ”urvalsverktyg” för att välja ut de lämpligaste 

åtgärderna och deras arbete grundar sig på deras erfarenhet. De flesta åtgärder som 

väljs ut idag handlar oftast att återställa byggnaden till ursprungligt skick men 

Riksbyggens ambition är att deras bostadsrättföreningar blir medvetna om att det är 

möjligt att göra bättre än återställa deras byggnad. Dessutom är föreningens ekonomi 

avgörande och bör beaktas från början.  

Slutligen redovisas åtgärdsförslaget till styrelsen och sedan undertecknar styrelsen 

”Riksbyggens avtal”. I fall av en stor investering fattas beslutet den stämma som består 

av de boende. Ibland undertecknas Riksbyggens avtal efter planeringen. 
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De Energibesparingar som redovisas beräknas ofta av leverantörer.  

Det här steget kan vara från en månad till sex månader. 

 

Under stegen som presenteras ovan, är dialogen kontinuerlig mellan styrelsen och 

Riksbyggens projektteam. När projektet är mer bestämt, informeras alla hyresgäster till 

exempel med hjälp av ett brev.  

 

4.4 HUR MILJÖFRÅGOR KOMMER IN I PROCESSEN IDAG?  
 

Ett vanligt sätt att få in miljöfrågor i en byggprocess är att använda en miljöplan. 

Däremot används en miljöplan sällan i Riksbyggens ombyggnadsprocess. Bara i vissa 

stora ombyggnader har en miljöplan upprättades och miljöfrågor hanterades som under 

en nybyggnation (Miljömål i byggprojekt, Bilaga 4).   

Det är vanligen projektledaren som bör ta initiativet att få in miljöfrågor i processen 

idag. Projektledaren är nämligen ansvarig för att genomföra den första inventeringen 

och han uppger vilka aspekter som bör undersökas vidare. Risken är att vissa 

miljöaspekter, exempelvis radon och de farliga ämnen, undersöks för snabbt och inte 

beaktas. För att övervinna detta utvecklades en check-lista av ett projektteam i Göteborg 

för att inventera de farliga ämnena i en befintlig byggnad men denna check-lista har inte 

varit spridd över hela landet (Idehed, 2014). I vissa fall kan en extern konsult anlitas om 

ett problem upptäcks och projektledaren känner sig osäker på hur problemet bör 

behandlas.  

Riksbyggen har följaktligen en förbättringspotential i ombyggnadsprocessen angående 

miljöfrågor. Därför hade de ett pilotprojekt där en exjobbare integrerade certifieringen 

Miljöbyggnad (Kjällén, 2011). Resultatet var att certifieringen hjälpte projektteamet att 

projektera. Examensarbetet kan följaktligen betraktas som en fortsättning av dessa 

föregående arbeten.  
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5. HUR SKULLE MILJÖBYGGNAD KUNNA INTEGRERAS? 
 

Det här kapitlet presenterar de föreslagna stegen för att integrera Miljöbyggnad. 

Planeringsskedet påverkas mest av förslaget därför presenteras och bestyrkas detta 

skede steg efter steg. De anledningar som förklarar varför examensarbetet fokuserade 

på planeringsskedet i stället på de andra skedena klarläggas i början av kapitlet. Till slut 

redovisas kompetenskraven för att diskutera vem som skulle kunna genomföra de 

förslagna stegen. Den totala arbetsinsatsen i tid anges. 

5.1 INTRODUKTION 
 

Riksbyggens hållbarhetsavdelning skulle vilja certifiera sina bostadsrättsföreningar 

efter en ombyggnation. Det första alternativet som följaktligen tänktes för att integrera 

Miljöbyggnad var att upprätta de steg som behövs för att få certifieringen efter en 

ombyggnation. Det gäller exempelvis att samla vissa bevisdokument för att säkerställa 

byggnadens prestanda efter en ombyggnad. 

Däremot visade examensarbetet som genomfördes av Kjällen (2011) att Miljöbyggnad 

bör integreras redan i planeringsskedet för att påverka byggnadens miljöprestanda och 

för att få certifieringen. Dessutom visade ENSLIC (2010) att ett verktyg kan underlätta 

att skapa förståelse för olika designalternativ i början av ett byggprojekt.  

Därmed övertygas Riksbyggens hållbarhetsspecialist att Miljöbyggnad först bör 

integreras och blir rutinerad i planeringsskedet innan att satsa på en certifiering. Därför 

fokuserade examensarbetet på planeringsskedet och på de steg som behövs för att få 

den officiella certifieringen betraktades som en andra integreringsnivå av Miljöbyggnad 

och rekommenderas som ett fortsatt arbete. 

 

5.2 PLANERINGSSKEDETS PRESENTATION STEG EFTER STEG 
 

Hela planeringsskedet förutom de administrativa arbetsuppgifterna beskrivs i detta 

avsnitt. Idén är att få en helhetssyn om hur ett planeringsskede där verktyget 

Miljöbyggnad är integrerat skulle kunna fungera. Det föreslagna planeringsskedet består 

av tre huvuddelar i processen: enkätens genomförande, byggnadens inventering och 

bedömning samt miljöplanens framställning. Figur 13 visar hur de skulle kunna 

integreras i föreningsstyrelsens beslutande process och sedan presenteras de tre 

delarna och deras olika steg i detalj. Eftersom de planeringsskeden som genomförs idag 

av Riksbyggen är olika beroende på projektledaren som är ansvarig (Idehed, 2013) är 

det omöjligt att jämföra det föreslagna planeringsskedet med det nuvarande 
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planeringsskedet. Idén är att föreslå en process som kan användas av flera 

projektledare.  

 

 
Figur 13: Planeringsskedets översikt 

 

Dessutom finns en tabell för varje understeg som innehåller bland annat de följande 

uppgifterna: de roller som behövs för att genomföra steget och den extra arbetstid som 

krävs. 

Riksbyggens roll som har de kompetenser som krävs för att genomföra steget valdes ut 

enligt Riksbyggens rollbeskrivningar (Bilaga 12).  

Jag uppskattade den extra arbetstiden med hjälp av fallstudien som jag genomförde i 

Uppsala och enligt min erfarenhet.  

Dessutom finns uppgifter om de dokument som skulle kunna stödja steget och om 

stegets motsvarighet med Riksbyggens ledningssystem i fall Riksbyggen skulle vilja 

integrera Miljöbyggnad i sina ombyggnadsprocesser. Jag reflekterade själva om detta.   

 

5.2.1 ENKÄTENS GENOMFÖRANDE 

 

När en bostadsrättsförening står inför ett ombyggnadsbehov kan Riksbyggen föreslå en 

enkätundersökning för alla boende angående deras upplevelse i deras boendemiljö. 

Målet är att ta fram ett bra underlag för ett eventuellt ombyggnadsprojekt. En enkät är 

nämligen ett bra sätt att verifiera att brukarna inte upplever förnimbara 

innemiljöproblem i större utsträckning än normalt (Boverket, 2008). Enkätens 

genomförande kan antingen föreslås som en tilläggstjänst eller kan ingå i 

ombyggnationen som föreslås av Riksbyggen (Klintberg, 2013). De steg som behövs för 

att genomföra enkäten presenteras i Figur 14 och de beskrivs sedan.  

Ombyggnadsbehov 

1. Enkätens genomförande 

med hjälp av MB 

Uppdragsbekräftelse av styrelsen 

2. Byggnadens inventering och 
bedömning enligt MB 

3. Miljöplanens framställning med 
hjälp av MB 

 Projekteringsskede 

Planeringsskede 
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Ett alternativ skulle vara att knacka dörr och att fråga de boende om de upplever 

innemiljöproblem men det har fanns mindre erfarenhet omkring detta så jag föredrog 

använda en enkät som säkerställer att få användbara svar.   

 

 

Figur 14: Enkätens genomförande 

 

STEG 1: ATT FÖRESLÅ ENKÄTEN TILL STYRELSEN 

Först måste Riksbyggen presentera för styrelsen vad en enkätundersökning innebär och 

varför den kan bidra till en bättre tjänst. De föreslagna frågorna och enkätens mall 

(Bilaga 5) baseras delvis på de enkätfrågor som måste användas för att uppnå 

certifieringen Miljöbyggnad nivå GULD (SGBC, 2011). Dessa frågor möjliggör nämligen 

att undersöka de boendes upplevelse och ger ett övergripande underlag (Boverket, 

2008). Ett alternativ skulle ha varit att använda en mer detaljerade enkät som föreslogs 

av Boverket (2008) men Riksbyggens hållbarhetsavdelning tyckte att en kortfattad 

enkät passade bättre Riksbyggens behov.   Dessutom läggas till tre frågor om ekonomi 

eftersom det spelar en viktig roll för att fatta beslut under ett ombyggnadsprojekt 

(Klintberg, 2013) och dessutom tyckte styrelsen av Uppsala hus 21 att dessa frågor var 

av intresse för föreningen.   

Ett alternativ var att ha frågor som bara anser inomhuskomforten för att undvika att de 

boende associerar en förbättring av inomhuskomforten med en månadsavgiftens 

höjning (Malmqvist, 2013) men detta alternativ studerades inte under examensarbetet.  

Styrelsen har möjligheten att diskutera de frågor som är förslagna eftersom de skall 

betala för denna tjänst.  

Dessutom kan Riksbyggen redovisa exempel av föregående framgångsrika 

enkätundersökningar. Denna metod används redan hos Riksbyggen för att uppmuntra 

Ombyggnadsbehov 

1.  Att föreslå Enkäten till styrelsen 
Kundansvarig 

2. Att dela ut och tolka enkäten 
Miljösamordnare eller Kundansvarig 

3. Redovisning av enkätens resultat 
Miljösamordnare eller Kundansvarig 
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bostadsrättföreningarna att satsa på energibesparande åtgärder med goda exempel av 

energibesparande åtgärder som genomfördes i andra bostadsrättsföreningar. Dessa 

goda exempel utvecklades av Klintberg (2013) i samarbete med Riksbyggens energichef.   

 

 

 Steg 1 
Kompetenskrav Ingen särskild utbildning eller erfarenhet 

krävs 
Rollerna som skulle behövas för att 
genomföra steget 

Kundansvarig eftersom han sitter i varje 
styrelsens månadsmöten (Tiestö, 2013) 

Arbetsuppgifter - Skriva ut enkätens mall (10 min) 
- Presentera enkäten för styrelsen (30 

min) 
- Underteckna avtalet 

Total extra tid 1 timme 
Extra utrustning Ingen 
Tillgängliga Dokument - Enkätens mall (Bilaga 5 ) 

- Enkätens avtal (finns ej) 
Förutsättningar Ombyggnadsbehov i föreningen 

Styrelsens delaktighet Ja 
Motsvarighet med Riksbyggens 
ledningssystem (« Så här arbetar 
vi ») 

Sälja ombyggnation (det motsvarar namnet 
som används i Riksbyggens ledningssystem 
men det kan tyvärr inte illustreras på grund 
av konfidentiella skäl)  

 

 

STEG 2: ATT DELA UT OCH TOLKA ENKÄTEN  

Riksbyggen anpassar enkätens mall till föreningens behov, sedan delas enkäten ut med 

ett förfrankerat kuvert vars adress är Riksbyggens kontor. Denna lösning prövades i 

Uppsala hus 21 och svarsfrekvensen var 45 %.  Uppsalas styrelse var överens för att 

själva dela ut enkäten för att minska kostnaden.  

Ett alternativ skulle vara att infoga enkäten i föreningstidningen eller på föreningens 

websida men vissa bostadsrättsföreningar har ingen tidning och ingen websida 

(Staffanson och Nilson, 2013). Ett annat alternativ skulle vara att mejla de boende men 

vissa gamla boende har ingen mejladress (Staffanson och Nilson, 2013).   

  



40 
 

 Steg 2 
Kompetenskrav Ingen särskild utbildning eller erfarenhet 

krävs 
Rollerna som skulle behövas för att 
genomföra steget 

Kundansvarig eller Miljösamordnare (se 
diskussion senare) 

Arbetsuppgifter - Anpassa enkäten (1 timme) 
- Skriva ut enkäten (10 min) 
- Dela ut enkäten (2-3 timmar) 
- Tolka enkäten och förbereda en 

presentation (6 timmar) 
Total extra tid 10 timmar 
Extra utrustning Ingen 
Tillgängliga Dokument Inga 
Förutsättningar Enkätens avtal undertecknades (Steg 1) 
Styrelsens delaktighet Nej  
Motsvarighet med Riksbyggen 
ledningssystem (« Så här arbetar 
vi ») 

Sälja ombyggnation 

 

 

STEG 3: REDOVISNING AV ENKÄTENS RESULTAT 

Riksbyggen redovisar enkätens resultat till styrelsen. Riksbyggen presenterar vad 

Riksbyggens avtal innebär för ombyggnation eftersom det är ett bra tillfälle för att 

föreslå ett ombyggnadsprojekt (Klintberg, 2013). Dessutom kan förklaras vad en 

bedömning enligt Miljöbyggnad bidrar till eftersom styrelsen av Uppsala hus 21 inte 

kände till certifieringen Miljöbyggnad till exempel.   

 Steg 3 
Kompetenskrav Ingen särskild utbildning eller erfarenhet 

krävs 
Rollerna som skulle behövas för att 
genomföra steget 

Kundansvarig eller Miljösamordnare (se 
diskussion senare) 

Arbetsuppgifter - Presentera (1 timme) 
Total extra tid 1 timme 
Extra utrustning Ingen 
Tillgängliga Dokument Inga 
Förutsättningar Tolkning av enkäten (Steg 2) 
Styrelsens delaktighet Ja  
Motsvarighet med Riksbyggen 
ledningssystem (« Så här arbetar 
vi ») 

Sälja ombyggnation 
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5.2.2 BYGGNADENS INVENTERING OCH BEDÖMNING 
 

De följande stegen (Figur 15) kan börja efter en uppdragbekräftelse av styrelsen: Den 

nuvarande inventeringen börjar nämligen efter detta idag och pågår under 

planeringsskedet (Idehed, 2013). Byggnadens inventering kompletteras med att sedan 

bedöma byggnadens prestanda med hjälp av Miljöbyggnad.   

Ett alternativ skulle vara att bara genomföra byggnadens inventering eller att bara 

bedöma byggnaden enligt Miljöbyggnad men inventeringen och bedömningen 

kompletterar varandra: en bedömning enligt Miljöbyggnad tar inte hänsyn till 

installationer medan deras skick bör revideras innan ett ombyggnadsprojekt (Wallin, 

2013). Detta kan undersökas under en inventering och vissa problem kan upptäckas. En 

inventering möjliggör inte att få en helhetssyn på byggnadens prestanda som däremot 

skulle vara intressant att få för att planera ett ombyggnadsprojekt (SABO, 2012). Därför 

kompletteras byggnadens inventering med byggnadens bedömning enligt Miljöbyggnad 

eftersom det inte innebär mycket ytterligare arbete (SABO, 2012).  

 

 

Figur 15: Byggnadens inventering och bedömning 

 

  

Styrelsens uppdragsbekräftelse - Planeringsskedet påbörjar  
Kundansvarig 

4.  Att presentera de miljömässiga stegen på interna mötet 
Miljösamordnare 

5. Att presentera de miljömässiga stegen för styrelsen   
Projektledare 

6. Energi- och miljö inventering 
Projektledare eller/och Energiingenjör 

7. Byggnadens bedömning enligt MBs indikatorer   

Miljösamordnare 

Rapport för styrelsen om inventeringen och byggnadens bedömning 
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STEG 4: ATT PRESENTERA DE MILJÖMÄSSIGA STEGEN TILL PROJEKTTEAMET 

Riksbyggen presenterar inom projektteamet vad som ingår i planeringsskedet i 

synnerhet de steg som presenteras senare. Projektteamet består ofta minst av en 

projektledare och en energiingenjör och detta startmöte finns redan idag (Idehed, 2013) 

därför innebär detta steg små förändringar i processen och säkerställer ett bra förlopp.  

 

 Steg 4 
Kompetenskrav Ingen särskild utbildning eller erfarenhet 

krävs 
Rollerna som skulle behövas för att 
genomföra steget 

Miljösamordnare (se diskussion senare) 
 

Arbetsuppgifter - Informera projektteamet (1 timme) 
Total extra tid 1 timme 
Extra utrustning Ingen 
Tillgängliga Dokument Presentationens mall (finns ej) 
Förutsättningar (förväntad) Uppdragbekräftelse  
Styrelsens delaktighet Nej 
Motsvarighet med Riksbyggen 
ledningssystem (« Så här arbetar 
vi ») 

Planeringsskede: 
Steg 1 ”Startmöte internt-tillsättande av 
projektteam”  

  

STEG 5: ATT PRESENTERA DE MILJÖMÄSSIGA STEGEN FÖR STYRELSEN 

Riksbyggen presenterar för styrelsen vad som ingår i planeringsskedet i synnerhet de 

steg som presenteras nedan. Detta möte finns redan idag (Idehed, 2013) därför innebär 

detta steg små förändringar i processen och säkerställer ett bra förlopp. 

 

 
Steg 5 

Kompetenskrav Ingen särskild utbildning eller erfarenhet 
krävs  

Rollerna som skulle behövas för att 
genomföra steget 

Projektledare (se diskussion senare) 

Arbetsuppgifter - Informera styrelsen (1 timme) 
Total extra tid 1 timme 
Extra utrustning - 
Tillgängliga Dokument Presentationens mall (finns ej) 
Förutsättningar (förväntad) Uppdragbekräftelse 
Styrelsens delaktighet Ja 
Motsvarighet med Riksbyggen 
ledningssystem (« Så här arbetar 
vi ») 

Planeringsskede 
Steg 2 ”Startmöte kund” 
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STEG 6: ENERGI- OCH MILJÖINVENTERING 

Inventeringen bör ske i ett antal av föreningens byggnader samt ett antal lägenheter 

tack vare check-listor och undersökningens resultat bör sammanfattas i en rapport. 

Detta prövades i ett pilotprojekt av Riksbyggen i Göteborg 2013 och bidrog med 

användbara uppgifter angående byggnaderna. Det tillfredsställde föreningsstyrelsen 

(Idehed, 2014). Därför är idén att spridda dokumenten och den metod som användes 

över hela landet.   

Energiingenjören som deltog i pilotprojekten i Göteborg förklarade den extra utrustning 

som användes under inventeringen (Lieberth, 2014). Denna utrustning anges i tabellen.  

Kompetenskraven och tiden för att genomföra en energi- och miljö inventering av en 

befintlig byggnad angavs under en undervisning på KTH av Wallin (2013) som har en 

lång erfarenhet som konsult inom installationer.  

Riksbyggen skulle kunna anlita en konsult för att genomföra inventeringen men det är 

bättre om de kompetenser som krävs finns inom organisationen (Szczepanowski, 2014) 

 

 Steg 6 
Kompetenskrav - Energiberäkningar  

- Användning av en Radonmätare 
- Fuktinventering  
- Legionella  
- Inventering av farliga ämnen  
- VVS- kompetens 

(Wallin, 2013) 
Rollerna som skulle behövas för att 
genomföra steget 

Projektledaren och/eller Energiingenjören 
(se diskussion senare) 

Arbetsuppgifter Inventering av: 
- Installationer 
- Termografering av fasader 
- Klimatskal 
- Miljö och hälsofarliga ämnen 
- Fukt 
- Radon 

(Wallin, 2013) 
Total extra tid 12 timmar (Projektledare + Energiingenjör) 

(Wallin, 2013) 
Extra utrustning - Radonmätare (Indikator Radon) 

- Vattentemperaturmätare (Indikator 
Legionella) 

- Kamera Termografi 
- Flödesmätare (för frånluftflöden) 
- Varmtrådsmätare (för 

inomhustemperaturen) 
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- Loggar för loggning av temperaturen 
Tillgängliga Dokument - Checklista installationer (Bilaga 6) 

- Checklista klimatskal (Bilaga 7) 
- Protokoll lägenhet (Bilaga 8) 
- Checklista Miljöbyggnad (finns ej) 

Förutsättningar Styrelsens uppdragbekräftelse 
Styrelsens delaktighet Delvis. Riksbyggen kan ha tillgång till 

föreningens byggnader och till de uppgifter 
som behövs. 

 

 STEG 7: BYGGNADENS BEDÖMNING ENLIGT MILJÖBYGGNADS INDIKATORER 

Crawley och Aho (2010) tycker att ett miljöbedömningsverktyg är en bra utgångspunkt 

för att uppskatta miljö- och energiprestanda av befintliga byggnader därför föreslås att 

Riksbyggen skulle bedöma varje indikator som finns i certifieringen Miljöbyggnad för 

befintliga byggnader för byggnaden som ska byggas om (Sweden Green Building Council, 

2012). Indikatorernas bedömning kan baseras delvis på de uppgifter som samlades 

under steg 6 enligt bedömningskriterierna (SGBC, 2012). Steget avslutas med 

framställningen av den tabell som presenteras Figur 16.  

Under examensarbetet diskuteras med forskarna på KTH om det var relevant att 

bedöma alla indikatorer som finns i verktyget Miljöbyggnad eftersom vissa indikatorer 

såsom Ljud, Kvävedioxid och Dagsljus kan enbart påverkas på ett begränsat sätt under 

en ombyggnation. Däremot tar deras bedömning inte mycket tid och de möjliggör att få 

en helhetssyn på byggnaden. Därför blir slutsatsen att alla indikatorer bör bedömas.   

 

 Steg 7 
Kompetenskrav - Vara certifierad i Miljöbyggnad 
Rollerna som skulle behövas för att 
genomföra steget 

Miljösamordnare i samarbete med 
Projektledaren och/eller Energiingenjören som 
har inventerat byggnaden under steg 6. (se 
diskussion senare) 

Arbetsuppgifter Arbetsuppgifter och tid för varje indikator 
undersöktes av SABO(2012). Se bilaga 9 

Total extra tid 8 timmar enligt min erfarenhet för att bedöma 
byggnaden i Uppsala 

Extra utrustning -  
Tillgängliga Dokument - Bedömningskriterier för befintliga 

byggnader, Manual 2.1 (SGBC, 2012).  
- Rapport om energi- och miljöinventering 

(steg 6) 

Förutsättningar Styrelsens uppdragbekräftelse 
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Styrelsens delaktighet Delvis.  
Motsvarighet med Riksbyggen 
ledningssystem (« Så här arbetar vi ») 

Planeringsskede 
Steg 6 ”Planera och ta fram programbeskrivning 
inkl. Kostnadsindikation” 

 

 

Figur 16: Bedömning enligt Miljöbyggnad 

Byggnadens inventering och bedömning avslutas med att presentera rapporten för 

styrelsen.   

 

5.2.3 MILJÖPLANENS FRAMSTÄLLNING 
 

Efter byggnadens inventering brukar Riksbyggens projektteam upprätta ett preliminärt 

åtgärdspaket med kostnadsindikation (Idehed och Lieberth, 2013). Detta skulle kunna 

kompletteras med en miljöplan. Riksbyggens nyproduktionsprojekt har nämligen 

använt en miljöplan (Bilaga 4) sedan 2012 och projekten har blivit mer hållbara 

(Ahlstrand, 2014) därför skulle Riksbyggens hållbarhetsavdelning vilja inrätta en 

miljöplan i Riksbyggens ombyggnadsprojekt. Miljöplanen skulle tas fram med hjälp av 

Miljöbyggnad eftersom det klarlägger rimliga mål som kan vara kopplade med 

aktiviteter för att höja byggnadens prestanda (Szcezpanowski, 2013). Dessutom kan 

användningen av ett miljöbedömningsverktyg underlätta beslutsfattandet i ett 

ombyggnadsprojekt (Thuvander et al, 2012). 

De steg som presenteras i Figur 17 avslutar planeringsskedet.  
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Figur 17: Miljöplanens framställning 

 

STEG 8: VAL AV MÅL FÖR PROJEKTET OCH UTKAST AV MILJÖPLANEN 

Riksbyggen väljer ett projektmål för varje av Miljöbyggnads indikator som behöver 

förbättras.  Ett alternativ skulle vara att satsa på ett bättre slutbetyg för hela byggnaden, 

exempelvis nivå SILVER men betyget kan förbli samma om föreningen huvudsakligen 

satsar på energieffektiviseringsåtgärder: Brown (2012) studerade 

energieffektiviseringsprojekt där betyget för hela byggnaden förblev samma. Det kan 

vara svårt att kommunicera till en styrelse och även till ett projektteam (Szczepanowski, 

2013). Därför föreslår examensarbetet att inte bry sig om betyget för hela byggnaden.   

Ett dokument skapades under examensarbetet som ger en lista över alla Miljöbyggnads 

tillgängliga mål för ett flerbostadshus enligt bedömningskriterier för befintliga 

byggnader (Bilaga 10). Alternativet var att använda bedömningskriterier för 

nyproducerade byggnader som bör användas efter en ombyggnation. Däremot måste 

energianvändningen vara under 67,5 kWh/   för att uppnå nivå SILVER (SGBC, 2012) 

och Riksbyggens hållbarhetschef ansåg detta kriterium som för krävande.  

Idén är att projektteamet väljer ut mål från denna lista (Bilaga 10). Denna idé kommer 

från arbetet som genomfördes av konsulter från WSP.  De skapade 

”hållbarhetsmanualen” som innehåller en faktabas som innehåller lagar, regler och 

indikatorer. Detta ger vägledning för att sätta mål (WSP, 2014). Riksbyggen skulle vilja 

fortsätta att arbeta med Miljöbyggnad därför examensarbetet upprättade en lista med 

bara Miljöbyggnads indikatorer. Det skulle ändå vara intressant för Riksbyggen att ha en 

liknande lista som innehåller de lagar och regler som berör flerbostadshusen.  

Valet av mål görs i förhållande till enkäten, byggnadens bedömning enligt Miljöbyggnad, 

byggnadens inventering samt föreningens inställning och ekonomi. Alternativet skulle 

8. Val av mål för projektet, utkast av en miljöplan och val av ett preliminärt 
åtgärdspaket med en kostnadsindikation 

Projektledare, Energiingenjör och Miljösamordnare 

9. Redovisning för styrelsen - Diskussion 

Projektledare 

Projekteringsskedet kan påbörja 
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vara att höja bedömningsbetyget av varje indikator men i vissa fall kan exempelvis 

indikatorn Dagsljus omöjligt att åtgärdas så det är bättre om projektteamet bestämmer.  

Samtidigt bör projektteamet planera ett åtgärdspaket med kostnadsindikation. Detta 

kan påverka miljöplanen eller/och påverkas av miljöplanen.    

Sedan kan Riksbyggen göra miljöplanens utkast (se exempel Bilaga 11). 

 

 Steg 8 
Kompetenskrav Erfarenhet för att uppskatta vilka mål som 

kan uppnås med hänsyn till föreningens 
ekonomi och de tekniska möjligheterna 

Rollerna som skulle behövas för att 
genomföra steget 

Miljösamordnare i samarbete med 
Projektledaren och Energiingenjören 

Arbetsuppgifter - Val av ett mål för varje indikator som 
behöver förbättras (30 min) 

- Val av målen som prioriteras (en 
timme) 

- Utkast av en miljöplan (15 min) 
Total extra tid 6 timmar (Miljösamordnare + Projektledare 

+ Energiingenjör) 
Extra utrustning Ingen 
Tillgängliga Dokument - Miljöbyggnads tillgängliga mål (Bilaga 

10) 
- Miljöplanens mall (Bilaga 11) 

Förutsättningar Uppdragbekräftelse 
Styrelsens delaktighet Nej 
Motsvarighet med Riksbyggen 
ledningssystem (« Så här arbetar 
vi ») 

Planeringsskede 
Steg 6 ”Planera och ta fram 
programbeskrivning inkl. Kostnads 
indikation” 

 

STEG 9: REDOVISNING AV MILJÖPLANEN FÖR STYRELSEN 

Riksbyggen presenterar miljöplanens utkast som upprättades under steg 7. Miljöplanen 

kan förändras med hänsyn till styrelsens feedback. Det föreslagna åtgärdspaketet och en 

kostnadsindikation kan redovisas samtidigt.  
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 Steg 9 
Kompetenskrav Inget 
Rollerna som skulle behövas för att 
genomföra steget 

Projektledaren 

Arbetsuppgifter Redovisa och att diskutera miljöplanen (30 
min) 

Total extra tid 2 timmar 
Extra utrustning Ingen 
Tillgängliga Dokument Utkast av miljöplanen som har upprättats 

under steg 7 
Förutsättningar  
Styrelsens delaktighet Ja 
Motsvarighet med Riksbyggen 
ledningssystem (« Så här arbetar 
vi ») 

Planeringsskede 
Steg 7 ”Besluta om projektering” 

 

5.2.4 MILJÖPLANENS BIDRAG I DE KOMMANDE SKEDENA 
 

UNDER PROJEKTERINGSSKEDET 

Miljöplanen kan användas som ett underlag för att projektera (SABO, 2012). Den 

presenteras för alla projektörer.  

UNDER UTVÄRDERINGSSKEDET 

De miljömål som definierades i miljöplanen kan användas för att utvärdera 

ombyggnadsprojektet (SABO, 2012) och därmed kan projektledaren analysera varför 

vissa mål inte har uppnåtts. Utvärderingen och analysen sparas för att kunna användas i 

Riksbyggens kommande projekt. 

Dessutom har styrelsen byggnadens bedömning enligt Miljöbyggnad och den kan 

användas när en lägenhet säljs.  

 

5.3 VILKEN ORGANISATION FÖR ATT GENOMFÖRA PLANERINGSSKEDET? 
 

I detta avsnitt föreslås hur de roller som finns inom Riksbyggen kan samarbeta för att 

tillämpa de steg som presenteras ovanför.  

De roller som skulle genomföra de föreslagna stegen anges i de föregående tabellerna: 

Minst en projektledare och en energiingenjör är inblandade.  Dessutom skulle en 

kvalitets- och miljösamordnare hjälpa till under processen.  Nackdelar och fördelar med 

varje roll presenteras i tabell 4 och baseras på Riksbyggens rollbeskrivningar (Bilaga 

12) samt min uppfattning av organisationen.  
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Tabell 4: Nackdelar och Fördelar med olika roller för att tillämpa förslaget 

 Fördelar Nackdelar 

Miljösamordnare 
(Kvalitets- och 

miljöavdelning) 

• Har avsedd tid för 
miljösamordning  
•Miljökunskap: 
kemikaliehantering, energi, 
avfall, miljörisker samt 
miljölagstiftning 
• Motiverad med miljöfrågor 
• Få (7 i hela Sverige): lättare 
att anordna en utbildning för 
dem  

• Färre kompetenser inom 
energiberäkningar 
• Spridda: det finns inte en 
miljösamordnare i varje 
Marknadsområde 

Energiingenjör 

• Kunskap om olika 
installationssystem och 
energiförbrukning.  

 

• Många: svårt att utbilda 
alla. 
• Måste redan anpassa sig 
med de nya energitjänsterna 
och utvecklingen i deras 
område 
• Ingen avsedd tid 
• Mindre medveten om 
miljöfrågor 

Projektledare 

• Känner till alla aspekter av 
projektet, bra för att 
samordna 
• Har ofta kontakter med 
styrelsen 

• Många: svårt att utbilda 
alla. 
• Ingen avsedd tid 
• Mindre medveten om 
miljöfrågor 

 

Enkätens genomförande och miljöplanens framställning kan styras oberoende. Till följd 

av detta föreslås de följande organisationerna. 

ENKÄTENS ORGANISATION 

En miljösamordnare underrättar de kundansvarige om möjligheten att genomföra en 

enkät och uppmuntrar dem att föreslå enkäten till de föreningar som har ett 

ombyggnadsbehov. Detta kan ske på ett informellt eller formellt möte. 

Miljösamordnaren ger alla uppgifterna och resurserna för att genomföra enkäten till den 

kundansvarige. Den Kundansvarige är ansvarig för enkätens genomförande. Ett 

alternativt är att den kundansvarige introducerar Miljösamordnaren för styrelsen och 

att det är den miljösamordnare som genomför enkäten.  

INVENTERINGEN OCH MILJÖPLANENS ORGANISATION 

Om en förening ger ett uppdrag till Riksbyggen för ett ombyggnadsprojekt eller om ett 

uppdrag förväntas, bör en miljösamordnare underrättas. Följden blir att 

miljösamordnaren deltar i startmötet av projektteamet för att förklara de miljömässiga 
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stegen som gäller i processen. Projektledaren kan sedan förklara till styrelsen vad de 

miljömässiga stegen innebär.  

Miljösamordnaren förklarar för projektledaren och/eller energiingenjören vilka 

uppgifter som han behöver för att bedöma byggnaden enligt Miljöbyggnad. 

Projektledaren och/eller energiingenjören inventerar byggnaden och samtidigt samlas 

de uppgifter som behövs för att bedöma byggnaden enligt Miljöbyggnad. Därmed kan 

Miljösamordnaren bedöma varje indikator. En rapport skrivs angående byggnadens 

inventering och bedömning. Sedan samlas Projektteamet för att välja ett mål för de 

indikatorer som behöver förbättras. Följden blir att miljösamordnaren kan upprätta en 

miljöplan som skall presenteras av projektledaren under nästa styrelsemöte. Slutligen är 

miljösamordnaren ansvarig för att införa miljöplanen i projekteringsskedet och 

utvärderingsskedet. 

 

5.4 SAMMANFATTNING 
 

Detta avsnitt sammanfattar tiden, kompetenskraven och den utrustning som behövs för 

att genomföra det planeringsskede som beskrivs.  

Planeringsskedets genomförande innebär minst 42 arbetstimmar enligt min 

uppskattning: 12 arbetstimmar avser enkätens genomförande, 22 arbetstimmar avser 

byggnadens inventering och bedömning och 8 arbetstimmar avser miljöplanens 

framställning. Dessutom måste läggas till timmar för att beräkna en kostnadsindikation 

och för att göra det administrativa arbetet. Det går inte att jämföra denna tid med en 

ombyggnadsprocess utan miljöstyrning eftersom Riksbyggen inte har någon modell för 

att genomföra en ombyggnation och tiden varierar mycket (Idehed, 2014).  

Tabell 5 bedömer Riksbyggens kompetenser för att genomföra de olika 

arbetsuppgifterna som föreslås. Bedömningen gjordes i förhållande till mina 

diskussioner med vissa av Riksbyggens energiingenjörer (Nilson, Lieberth och Tiestö, 

2013) 

Tabell 5: Planeringsskedets kompetenskrav 

Arbetsuppgifter Riksbyggens kompetens 

Energiberäkningar Mycket god 
Inventering av installationer Mycket god 
Inventering av klimatskal God 

Radonmätning Ojämn över landet 
Fuktinventering Ojämn över landet 
Legionella Ojämn över landet 
Farliga ämnen Ojämn över landet 
Bedömning enligt Miljöbyggnad Begränsad 
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Efter tabell 5 skulle Riksbyggen behöva anordna utbildningar för att höja sina 

kompetenser inom Radonmätning, Fuktinventering, Legionella, Farliga ämnen och 

Miljöbyggnad. 

 Dessutom behövs en speciell utrustning för att inventera en byggnad: 

- Radonmätare 

- Vattentemperaturmätare (Legionella) 

- Kamera Termografi 

- Flödesmätare 

- Varmtrådsmätare för inomhustemperaturen 

- Loggar för loggning av temperaturen 

Utrustningen som finns i varje marknadsområde bör inventeras och sedan kompletteras.  
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6. FORTSATT ARBETE HOS RIKSBYGGEN 
 

Det här kapitlet rekommenderas hur Riksbyggen skulle kunna arbeta vidare för att 

integrera Miljöbyggnad i sin ombyggnadsprocess. Först rekommenderas hur det förslag 

som beskrivs tidigare skulle utvecklas och sedan föreslås en andra integreringsnivå.  

 

6.1 FÖRSLAGETS UTVECKLING 
 

Riksbyggen bör arbeta vidare för att använda Miljöbyggnad i flera ombyggnationer. Tre 

etapper rekommenderas (Figur 18) 

 

 

Figur 18: Fortsatt arbete 

 

ATT TILLÄMPA FÖRSLAGET PÅ FLERA PILOTPROJEKT 

Förslaget bör prövas på flera pilotprojekt för att förbättra vissa steg. Frågorna som 

behöver lyftas fram är de följande: 

Om enkäten: 

Hur stort är enkätdeltagandet? Vilka faktorer skulle kunna öka deltagandet?  

Beror enkätdeltagandet på enkätfrågorna? 

Är de boendes upplevelse samma? 

Att tillämpa förslaget på flera 
pilotprojekt 
2014-2015 

Att integrera förslaget i 
Riksbyggens ledningssystem 

2015 

Att utbilda Riksbyggens 
miljösamordnare eller att 

anlita en konsult 
2016 
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Vilket urval behövs för att få en helhetssyn på vad de boende upplever? 

Är styrelsen och projektteamet tillfredsställda med enkätresultatens bidrag? 

  

Om byggnadens undersökning: 

Hur förändras byggnadens undersökning när Miljöbyggnad används? 

Är det lätt att samarbeta mellan energiingenjören och miljösamordnaren för att bedöma 

Miljöbyggnads indikatorer?  

 

Om miljöplanen: 

Bidrar miljöplanen till att projektera? 

Bidrar miljöplanen till att utvärdera ombyggnationen?  

 

ATT INTEGRERA FÖRSLAGET I RIKSBYGGENS LEDNINGSSYSTEM 

Tack vare pilotprojekten skulle förslaget bli bättre praktiskt anpassat och sedan skulle 

det kunna integreras i Riksbyggens ledningssystem. Flera dokument bör upprättas eller 

anpassas och därefter vara tillgängliga i ledningssystemet. Listan nedan påminner vilka 

dokument som behövs för att tillämpa de förslagna stegen (Kapitel 5). 

- Presentation för att förklara enkäten (finns ej) 

- Enkätens mall (Bilaga 5) 

- Enkätens avtal (finns ej) 

- Goda exempel av enkätundersökningar (finns ej) 

- Bedömningskriterier för befintliga byggnader, Manual 2.1 (Sweden Green 

Building Council, 2012). Detta dokument skulle kunna förenklas och anpassas till 

Riksbyggens behov.  

- Miljöbyggnads tillgängliga mål som passar Riksbyggen (Bilaga 10) 

- Miljöplanens mall (finns ej) 

-  

ATT UTBILDA RIKSBYGGENS MILJÖSAMORDNARE ELLER ATT ANLITA EN KONSULT 

Sedan bör Riksbyggens miljösamordnare utbildas för att kunna miljösamordna de olika 

skedena enligt deras roller som beskrivs tidigare (Kapitel 5). De följande punkterna bör 

följaktligen ingå i utbildningen: Baskunskaper om Miljöbyggnad, Riksbyggens 

ombyggnadsaffärsmodell och processens tillvägagångsätt. Ett alternativ skulle vara att 

anlita en konsult som skulle vara ansvarig för miljösamordningen.  

Dessutom bör Riksbyggen försäkra sig om att alla projektledare har de kunskaper som 

krävs för att inventera fukt och farliga ämnen. Rutiner angående dessa aspekter bör 

troligen utvecklas.  
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6.2 EN ANDRA INTEGRERINGSNIVÅ FÖR MILJÖBYGGNAD 
 

För att fortsätta integrera Miljöbyggnad i ombyggnadsprocessen skulle Riksbyggen 

kunna föreslå en ny tjänst till bostadsrättsföreningarna: Riksbyggen skulle kunna hjälpa 

de villiga bostadsrättsföreningarna att dokumentera deras ombyggnationer för att 

sedan kunna certifiera deras byggnad av Sweden Green Building Council.    

Denna tjänst bör föreslås till föreningsstyrelsen i planeringsskedet. Dokumentation bör 

nämligen redan tas fram i projekteringsskedet ifall styrelsen skulle vara intresserad av 

en certifiering. Om styrelsen och projektteamet vill certifiera byggnaden enligt kriterier 

för befintliga byggnader bör byggnaden registreras till Sweden Green Building Council 

två år efter ombyggnationen. Styrelsen kan följaktligen välja efter ombyggnationens 

utvärdering om de vill satsa på en certifiering. Därmed skulle styrelsen veta om 

byggnadens slutgiltiga prestanda och om de har budgeten för att certifiera byggnaden.  

BYGGNADENS DOKUMENTATION FÖR EN EVENTUELL CERTIFIERING  

Byggnadens dokumentation bör inspireras av hur dokumentationen genomförs för att 

certifiera Riksbyggens nyproducerade byggnader: Idén är att projektledaren utser en 

miljö- och energisamordnare bland projektteamet eller anlitar en konsult i början av 

projekteringsskedet (steg ”Genomföra internt startmöte” i projekteringsskedet, så här 

arbetar vi). Miljö- och energisamordnaren ansvarar för att bocka av en tabell (Bilaga 13) 

att uppgifter har inhämtats under processen. Tabellen (Bilaga 13) som visar vilka 

underlag som behöver tas fram för varje indikator enligt kriterier för nyproducerade 

byggnader, bör anpassas till kriterier för befintliga byggnader.  

CERTIFIERING 

Certifieringen genomförs två år efter ombyggnationen. Den ansvarige för certifieringen 

måste vara certifierad i Miljöbyggnad och bör använda dokumenten av Sweden Green 

Building Council angående Miljöbyggnad i synnerhet dokumentet Certifieringsprocessen 

i Miljöbyggnad (SGBC,2012).  

Kostnaden för dokumentationen och certifieringen under en ombyggnad motsvarar 

kostnaden för nyproducerade byggnader. I den nyproducerade bostadsrättföreningen 

Bogsprötet kostade certifieringen 4000 kronor (inklusive miljösamordning) per 

bostadsrätt och i BRF Akterspegeln kostade certifieringen 2500 kronor per bostadsrätt 

(Svensson, 2014). Inställningen av bostadsrättsinnehavare angående denna eventuella 

extra kostnad bör undersökas. 

En andra nivå för att göra ombyggnadsprojekten mer hållbara skulle vara att införa ett 

verktyg som beräknar den inbyggda miljöpåverkan av de alternativa åtgärdspaketen.  
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7. DISKUSSION 
 

Det planeringsskede som presenteras ovan är följd av diskussioner med vissa av 

Riksbyggens anställda, styrelseledamöter och erfarna forskare.  Diskussionerna urskilde 

vilka fördelar och hinder som finns för Riksbyggens bostadsrättföreningar att miljöstyra 

med hjälp av Miljöbyggnad. Fördelarna och hindren diskuteras i detta avsnitt och 

möjliggör att förstå bättre varför de föreslagna stegen passar Riksbyggen och deras 

bostadsrättföreningar. För vissa hinder preciseras vilken lösning som valdes ut och för 

de andra hindren lämnades rekommendationer om hur Riksbyggen skulle kunna 

övervinna dem och därmed använda Miljöbyggnad i flera ombyggnationer.  

 

7.1 FÖRDELAR ATT MILJÖSTYRA MED HJÄLP AV MILJÖBYGGNAD 
 

 Först ger Miljöbyggnad en struktur för att undersöka en byggnad och anger vilka 

aspekter som är viktiga att beakta. Därmed kan processens tidiga skeden 

organiseras tack vare Miljöbyggnads indikatorer och det säkerställer 

undersökningens kvalitet. Dessutom kan bostadsrättsföreningen ha byggnadens 

helhetssyn och den kan sedan användas antingen i deras underhållsplan eller för 

att dokumentera lägenheterna vid en försäljning.  

 

 Sedan kan Miljöbyggnad underlätta projekteringsskedet eftersom projektteamet 

kan ha en lämplig miljöplan och de har följaktligen mål för de viktigaste 

miljöaspekterna och de kan projektera enligt dem. 

 

 I utvärderingsskedet kan projektet utvärderas tack vare Miljöbyggnad: man kan 

granska vilka bedömningskriterier som har höjts och vilka mål som inte har 

uppnåtts. 

  

 En annan viktig fördel är att verktyget Miljöbyggnad ger underlag för att 

genomföra en enkät i början av projektet. De enkätfrågor som måste användas 

för att certifiera nyproduktioner Miljöbyggnad nivå GULD kan nämligen 

användas för att undersöka de boendes upplevelse innan en ombyggnad.  Vad de 

upplever är nämligen en relevant uppgift för att välja ut ett åtgärdspaket och 

enkätresultaten skulle följaktligen kunna underlätta beslutfattandet. Faktum är 

att en föreningsstyrelse ofta fattar beslut som skulle tillfredsställa de boende och 

därmed skulle enkätresultaten säkerställa deras beslut.  

För att sammanfatta har användningen av verktyget Miljöbyggnad två huvudfördelar: 

Det understödjer miljöstyrning under hela processen och det ger underlag för att 

genomföra en enkät.  



56 
 

7.2 HINDER FÖR ATT INTEGRERA MILJÖBYGGNAD 
 

 Det första hindret är att sälja tjänsten till de bostadsrättsföreningar som ofta inte 

är villiga att betala för miljöfrågor (Gerdin och Hammarberg, 2010). Arbetstidens 

uppskattning för att genomföra planeringsskedet där Miljöbyggnad är integrerad 

är längre (42 timmar) än utan integrering och det innebär en extra kostnad på 

kort sikt. 

 

 Föreningens intresse för att certifiera sin byggnad bör diskuteras. 

Huvudargumenten för certifieringen är att höja lägenheternas men risken är att 

de potentiella nya bostadsrättsinnehavarna inte känner till certifieringen. 

Dessutom fäster bostadsrättsinnehavarna ofta mer vikt vid månadsavgiften än 

vid lägenhetens värde eftersom de inte tänker sälja lägenheten inom en nära 

framtid. 

 

 Certifieringens process kan verka krånglig eftersom vissa aspekter måste 

bedömas enligt kriterier för nyproducerade byggnader medan andra aspekter 

måstes bedömas enligt kriterier för befintliga byggnader. Detta system kan vara 

förvirrande för både projektteamet och föreningsstyrelsen. 

 

 Användningen av Miljöbyggnad kan vara svår att kommunicera. Först är 

styrelsen ofta inte insatt i Miljöbyggnad och en presentation krävs.  

 

 

7.3 REKOMMENDATIONER 
 

Planeringsskedet skulle planeringsskedet kunna förbättras med hjälp av Miljöbyggnad. 

Detta skulle bidra till en bättre tjänst för bostadsrättföreningarna eftersom 

ombyggnadsprojekten skulle styras på ett bättre sätt och samtidigt inför förslaget 

rutiner inom Riksbyggen som gör arbetet mer effektivt.  

Om Miljöbyggnad används under ett ombyggnationsprojekt har projektteamet underlag 

för att undersöka byggnaden, för att genomföra en enkät och för att välja ut mål för 

projektet. Dessutom rekommenderas att fokusera på betyget för varje indikator istället 

för betyget för hela byggnaden eftersom det är mer tacksamt och användbart för att 

projektera. Utöver det bör miljösamordnare samarbeta med projektteamet för att 

upprätta en miljöplan som passar bostadsrättsföreningens ekonomi.   

Stegen för att certifiera byggnaden av Sweden Green Building Council ingår inte i 

förslaget men certifieringen skulle kunna föreslås till bostadsrättföreningarna. En kort 

beskrivning av dessa steg ingår i kapitlet Fortsatt arbete. Bidrag från regeringen som 

skulle vara kopplade till certifieringen skulle vara ett effektivt incitament. 
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För att locka fler kunder och därmed genomföra mer ombyggnationer bör Riksbyggen 

framhäva att de sätter de boende i centrum: deras erbjudande syftar inte till att bara 

spara energi men också att förbättra inomhuskomforten och de boendes hälsa. Genom 

att använda enkäten kan Riksbyggen kommunicera om andelen av nöjda boende före 

och efter en ombyggnad. 

Att certifiera byggnaden efter ombyggnad bör föreslås som valfritt i dagsläget. Om 

Miljöbyggnad anpassas till att bättre motsvara bostadsrättsföreningarnas behov, skulle 

certifieringen vara mer motiverad Några idéer om vad som bör beaktas för att upprätta 

en eventuell ny version beskrivs i det följande avsnittet.  
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8. SLUTSATSER 
 

Examensarbetet visar att det är möjligt att miljöstyra Riksbyggens ombyggnadsprocess 

med hjälp av Miljöbyggnad och föreslår ett sätt att miljöstyra planeringsskedet. 

Miljöstyrning skulle kunna integreras i den nuvarande processen utan stora 

förändringar i processen och detta passar Riksbyggens hållbarhetsavdelning som skulle 

vilja integrera Miljöbyggnad småningom. Den miljöstyrning som föreslogs möjliggör 

ändå att genomföra bättre ombyggnadsprojekt ur miljösynpunkt eftersom de boende 

konsulteras med hjälp av en enkät, byggnadens prestanda undersökas samt en miljöplan 

upprättas med syftet att styra hela ombyggnadsprocessen. De föreslagna stegen bör 

prövas i ett pilotprojekt för att kunna anpassas till praktiken.  

Examensarbetet påpekar att Riksbyggen skulle behöva utveckla vissa kompetenser för 

att kunna arbeta med de tre områdena som bedömas av Miljöbyggnad: Mycket goda 

kompetenser finns inom området energi men vissa kompetenser saknas inom områden 

innemiljö och material samt för att arbeta med Miljöbyggnad. Utbildningar bör 

följaktligen anordnas om Riksbyggen skulle vilja vara oberoende av konsulter.  

Förutom pilotprojektet och utbildningarna innebär integreringen av Miljöbyggnad en 

betydande insats för att kunna ske över hela landet. De anställda bör informeras och de 

dokument som stödjer den miljöstyrning som föreslogs bör vara tillgängliga i 

Riksbyggens ledningssystem. Exempelvis skulle enkätens mall, enkätens avtal, 

miljöplanens mall kunna ingå i ledningssystemet.  

Examensarbetet studerade på ett begränsat sätt hur processen bör förändras för att 

kunna certifiera en bostadsrättsförening av Sweden Green Building Council och detta 

skulle kunna studeras vidare.  
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGORNA 
 

Presentation 

1) Kan ni presentera lite själv? Vad brukar ni göra?  

2) Hur många BRF finns i Göteborg marknadsområde?  

3) Hur många BRF finns i väst Region? 

Ombyggnationsprojekt: allmänna frågor 

4)  Vad är rollen av marknadsområdet ombyggnad? Genomför ni alla ombyggnationsprojekt 

som finns i Region väst? 

5) Hur hanteras miljöfrågor idag?  

6) Hur utvärderar ni ett projekt och kundnöjdhet? 

7) Hur ombyggnationsprocesserna och de nya energitjänsterna hänger ihop? 

8) Vad är efterfrågan för ombyggnationsprojekt/energitjänster?  

9) Hur länge är de olika skede?  

Energitjänsterna 

10) Är energitjänsterna rutinerad? 

11) Hur många gånger har ni gjort: 

- Energistatistik? 

- Energioptimering? 

- Energieffektivisering med energiåtgärder 

- Energieffektivisering med energiåtgärder och byggåtgärder?  

Hur länge är det?  

12) Har ni ett fastställt sätt för inventera en byggnad?  

13) ”Vi undersöker miljö och hälsofarliga ämnen, fuktproblem och radon” skrivs i 

energirapporten (planeringskede), hur hanteras det?  

Deltagare i planeringskede och projektering skede 

14) I ombyggnationsprojekt, vem är deltagaren i planeringskede och i projekteringsskede? 

Projektledare? Kundsansvarige? Miljösamordnare? Energiingenjör? Extern/intern kompetens?  

15) Vad är skillnaden mellan energijägare och energicontroller?  

16) Vad är erfarenheten av energijägare i energieffektivisering?  

17) Hur involveras BRFs innehavare förutom i stämmomöte? Vilka kommunikationsmedel finns?  

Åtgärder 

18) Hur valdes ni åtgärderna idag?  

19) Känner ni väl åtgärder och entreprenör för att bekämpa fuktighet/radon/farliga 

ämnen/legionella? 

20) Hur redovisar ni till styrelsen besparingarna/kostnaderna av energiåtgärder? 

21) Vad är inställningen av styrelsen när ni förslår åtgärder?  
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Kostnad 

22) Hur faktureras planeringskede i ombyggnationsprojekt?  

23) Hur faktureras de olika tjänsterna i ”Energiklivet”?  
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BILAGA 2: PRESENTATION 
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BILAGA 3: FRÅGOR ANGÅENDE FÖRSLAGET 
 

1) Vad tycker ni om mitt förslag i allmänhet?  

Enkät 

2) Vad tycker ni om min enkätmall?  

3) Gör ni en enkät efter ombyggnation? Är den konstruktiv? 

4) Styrelses åsikter föreställer främst innehavares åsikter? 

5) Vilken form passar bättre: 

- Knacka dörr?  

- Mejla?  

- Brev?  

- BRFs tidning?  

Excel-tabell som förbinder indikatorerna och åtgärderna 

6) Tycker ni att det är nyttig? 

Kunskaper i miljöinventering 

7) Finns redan idag?  

8) Kunde energijägarna vara intresserad av en utbildning i miljöinventering? 

9) Vem skulle kunna vara ansvarig för dessa nya steg?  
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BILAGA 4: RIKSBYGGENS MILJÖMÅL I BYGGPROJEKT – NUVARANDE RUTIN 

(FAKTISKA TEXTEN) 
 

Syfte 

I enlighet med Riksbyggens strategiska plan och ISO 14001 ska miljömål och handlingsplaner tas 

fram för att successivt minska den negativa miljöpåverkan i verksamheten. Syftet är också att 

skapa en tydlig plattform för miljökommunikation. 

Denna rutin beskriver processen för miljöstyrning i byggprojekt. Länkar till angränsande 

dokument och mallar finns allra sist i dokumentet. 

Omfattning 

Miljömål och målprogram (=miljöstyrning) ska upprättas i alla nybyggnadsprojekt, men även i 

ombyggnadsprojekt, om kunden så önskar.  

En mall för miljömål med exempel är framtagen och kan användas som hjälpmedel (länk sist i 

detta dokument)  

Miljöaspekter 

De betydande miljöaspekterna är: Energianvändning, Innemiljö, Material och farliga ämnen, 

Transporter och avfall. 

Riksbyggens betydande miljöaspekter ska alltid vara en del av miljömålen. Utöver dessa har ofta 

den aktuella Kommunen ett program för miljöanpassat byggande samt att det som ett resultat av 

en Miljökonsekvensbeskrivning framkommit aspekter som måste tas hänsyn till i projektet, 

andra krav i program eller exploateringsavtal, dessa ska föras in i målprogrammet.  

 

Klassningssystemet Miljöbyggnad ska användas i alla nybyggnadsprojekt som omfattas av 

Riksbyggenbostaden. Minst totalklassning Silver utifrån de satta kriterierna i detta system ska 

uppnås.  

 

När? 

Det är viktigt att redan i tidiga skeden (programhandling) bestämma vilken nivå projektet ska nå 

upp till miljömässigt. Tillsamman med Mål och Formprogram, Kommunala krav, identifierade 

kundkrav kan sedan projektledaren sätta de övergripande miljömålen för projektet. 

I Krav och Föreskrifter i Riksbyggenbostaden och ”Riksbyggens plan för Kvalitet och Miljö i 

byggprojekt” (projektplan) finns relevanta miljökrav för projekteringen av flerfamiljshus. För 

övriga projekt finns kraven ställda i ”Riksbyggens plan för Kvalitet och Miljö i byggprojekt” 

(projektplan) 

Verktyg för miljöstyrning 
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För att genomföra miljöstyrningen i ett byggprojekt finns ett antal ”verktyg” framtagna. Bilden 

nedan beskriver översiktligt miljöstyrningen från tidig projektering till uppföljning och 

verifiering. Där finns även de viktigaste verktygen ” på plats”. Se bilden nedan. 

 

 

Ansvar 

Ansvarig för att Miljömålen upprättas och följs upp är Projektledaren för projektet.  

Miljömålen ska laddas upp i avsedd mapp på Projektarkivet och varefter projekteringen 

fortlöper sker revideringar. 

Projektledaren kan besluta om hon/han vill att någon annan tar på sig arbetsuppgifterna som 

miljösamordnare (även kvalitet, arbetsmiljö) under projektering respektive byggskede. I större 

projekt är det lämpligt att anlita en kvalificerad samordnare för att avlasta projektledaren.  

Kontroll och uppföljning 

Projektering: 
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I samband med projekteringsstart bestäms hur ofta miljömålen ska följas upp. Förslagsvis sker 

det efter varje utfört projekteringsskede eller vid behov t ex ändringar. Det ska dokumenteras i 

protokoll från mötet. 

Upphandling: 

Vid upphandling av Entreprenör ska miljömålen bifogas och krav på upprättande av 

projektanpassad miljöplan framgå (enligt Projektplanen). I samband med upprättande av 

uppgörelseprotokoll säkerställs att Entreprenören upprättat en projektanpassad Projektplan 

där miljömålen finns tydligt uppställda.  

Byggskede: 

Kontroll/uppföljning av miljömålen sker enligt upprättad kontrollplan för projektet. Det ska 

dokumenteras i protokoll från mötet.  

Central uppföljning AoBostad och Företagsnivå: 

För att säkerställa att miljöprestanda från verksamheten samlas in och utvärderas inför 

Ledningens genomgång, ska miljömålen bifogas Affärsplanen för projektet i samband med beslut 

om säljstart. Innan dess ska dock övergripande mål satts upp förts in i Affärsplanen. 

Resultat från den preliminära klassningen (utifrån bygghandling) ska meddelas Affärsstöd 

KSO/MSO. 

2-års besiktning (ca) 

I projektets slutskede ska resultatet av miljöstyrningen i projektet följas upp. Här bör om möjligt 

Arkitekt, VVS, Konstruktör, miljö /energi samordnare, Projektledare, Förvaltning, Brf Styrelse 

ordf samt Entreprenörs representant vara med. Här ska resultat och eventuella korrigeringar av 

de projekterade målen enligt Miljöbyggnad, uppfyllelse av Riksbyggenbostadens krav samt 

kommunala krav redovisas. Förvaltning och Brf bör då få en god helhetsbild av projektets 

miljöstatus.  

 

Verifiering av Miljöbyggnad: 

Det kan utföras tidigast ett år efter färdigställande men inom två år och utförs av SGBC (Sweden 

green building council). 

Byggnaden har godkänd slutbesiktning. 

• Byggnaden har varit i bruk sedan minst ett år efter godkänd slutbesiktning. 

• Värden på köpt energi finns för minst ett år. 

För Guld ska en brukarenkät om inomhusmiljö ha utförts under en uppvärmningssäsong. 

Verifieringen måste utföras för att säkerställa att projekteringen har lyckats uppfylla respektive 

miljöklass.  
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Om verifiering inte utförs upphör den preliminära certifieringen (projekterade) efter 2 år från 

inflyttning. När verifieringen visat att byggnadens preliminära certifiering uppfyllerkraven 

utfärdas ett slutligt certifikat enligt den version av Miljöbyggnad (t.ex. Version 2.0, 2010) som 

den preliminära projekterats utifrån.  

Verifiering ska utföras av en av en utsedd granskare. Anmälan om verifiering görs till SGBC för 

mer information och kontaktuppgifter se www.sgbc.se 

Avvikelsehantering: 

Under projektering används avvikelsehanteringen i Riksbyggenbostaden (om Rbb projekt). I 

övriga delar hanteras miljöavvikelser enligt Projektplanen. Avvikelser angående material och 

byggprodukter hanteras enligt rutinen Materialval. 

Länkar: 

Miljö och hållbarhetsmål - mall 

materialval SundaHus - Rutin 

Externa länkar: 

Kretsloppsrådets anvisningar för avfallshantering 

SundaHus 

www.sgbc.se (Sweden green building council) 

  

http://www.sgbc.se/
http://rbintranet/Docs/ILS/Nya%20ILS/Styrande%20dokument%20i%20alla%20processer/2%20Utveckla%20erbjudanden/22%20utveckla%20nya%20bostadsprojekt/221%20affärsplan%20mark%20program/Hållbarhets%20mål_mall.doc
http://rbintranet/Docs/ILS/Nya%20ILS/Styrande%20dokument%20i%20alla%20processer/2%20Utveckla%20erbjudanden/22%20utveckla%20nya%20bostadsprojekt/222%20handla%20upp%20konsulter%20förprojektera/SUNDAHUS_RUTIN.doc
http://www.kretsloppsradet.com/home/page.asp?sid=5287&mid=2&PageId=45785
http://www.sundahus.se/home.aspx
http://www.sgbc.se/
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BILAGA 5: ENKÄTENS MALL 
 

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ 

Hej!  

Jag heter Claire och jag gör mitt exjobb hos Riksbyggen.  

Riksbyggen vill förbättra sin renoveringsprocess och mitt arbete är att 

prova om en enkät i förväg kan bidra till en bättre tjänst.  

Målet med enkäten är att ta fram ett underlag för att göra en 

miljövärdering av det hus ni bor i. Enkätresultatet är till nytta för att 

identifiera brister och kvaliteter hos er byggnad och därmed kommer 

Riksbyggen att kunna fokusera bättre på de relevanta aspekterna i fall 

av en renovering. Ert personliga svar är viktigt! 

Svaren kommer att sammanställas och redovisas för styrelsen. Dina 

uppgifter behandlas konfidentiellt.  

Försök att svara på alla frågor och lämna gärna kommentarer i slutet 

av enkäten.  

Vi anordnar en lottdragning bland alla svar 

och du kan vinna två biobiljetter! Om du vill delta i 

lottdragningen, ange ditt lägenhetsnummer: ....................................... 

Har du några frågor? Mejla till mirjolet@kth.se 

 

Fråga 1: Är du nöjd med månadsavgiften?  

□ Ja     □ För hög  

Fråga 2: Finns det påtagliga problem i din boendemiljö?  

□ Nej □ Ja, vad? ……………………………………………………..................................... 

....................................................................................................................... 

 

mailto:mirjolet@kth.se
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Om ja, vilken månadsavgiftshöjning är du beredd att betala för att lösa 

dem?    □ 0kr □ 100 kr    □ 200kr  □400kr  □800kr 

De följande frågorna avser vad du upplever i din boendemiljö. De 

kan identifiera problem som inte upptäcks vid en ”teknik” 

inventering, därför är dina svar jätteviktiga!  

Fråga 3: Hur tycker du att värmekomforten är i stort i din bostad 

under SOMMARHALVÅRET? 

 Mycket bra 
Ganska 

bra Acceptabel 
Ganska 

dålig 

Mycket 

dålig 

 
     

 

Fråga 4: Hur tycker du att värmekomforten är i stort i din bostad 

under VINTERHALVÅRET?  

 Mycket bra 
Ganska 

bra Acceptabel 
Ganska 

dålig 

Mycket 

dålig 

 
     

Fråga 5: Hur tycker du att luftkvaliteten är i stort i din bostad?  

 Mycket bra 
Ganska 

bra Acceptabel 
Ganska 

dålig 

Mycket 

dålig 

 
     

 

Fråga 6: Besväras du av mögellukt i din bostad?  

 

Ja, ofta 

(varje 

vecka) 

Ja, ibland Nej, sällan eller 
aldrig 
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Fråga 7: Hur tycker du att dagsljuset är i stort i din bostad?  

 Mycket bra 
Ganska 

bra Acceptabel 
Ganska 

dålig 

Mycket 

dålig 

 
     

Fråga 8: Hur tycker du att ljudmiljön är i stort i din bostad? Frågan 

gäller både ljud och ljudnivå.  

 Mycket bra 
Ganska 

bra Acceptabel 
Ganska 

dålig 

Mycket 

dålig 

 
     

 

Fråga 9: Har du under de tre senaste månaderna haft hälsobesvär och 

som du tror kan bero på innemiljön i din bostad?  

 

Ja, ofta 

(varje 

vecka) 

Ja, ibland Nej, sällan eller 
aldrig 

 
   

    

Fyra övriga frågor  

Fråga 10: På vilket våningsplan ligger din lägenhet?  

 Bottenvåning 

 1-2 trappor upp 

 3 trappor upp 

 

Fråga 11: Vilket nummer har er byggnad? ..... 
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Fråga 12: Hur gammal är du? 

 24 år eller yngre 

 25-34 år 

 35-44 år 

 45-54 år  

 55-64 år  

 65 år eller äldre 

 

 

 

 

Fråga 13: Vad tycker du är viktig att inventera i din boendemiljö?  

 Isolering av 

tak/fasad/fönster 

 Farliga ämnen 

 Värmeinjustering 

mellan lägenheterna 

 Styrsystem för 

gemensam 

belysning 

 Typ av lampor 

 Individuell 

energimätning 

 Ventilationssystem 

 Fuktsäkerhet 

 Trygghet 

 …………………….. 

 

 

 

 

 

Använd gärna det stämplade kuvertet för att svara.  

 

TACK och GOD JUL! 
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BILAGA 6: CHECKLISTA INSTALLATIONER (UTDRAG) 
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BILAGA 7: CHECKLISTA KLIMATSKAL (UTDRAG) 
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BILAGA 8: MILJÖINVENTERING, FÄLTPROTOKOLL 
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BILAGA 9: TIDSUPPSKATTNINGEN SOM GÄLLER FÖR ETT TIDSTYPISKT 3-VÅNINGSHUS FRÅN 

70-TALET FÖR ATT TA FRAM EN FÖRHANDSKLASSNING ENLIGT MILJÖBYGGNAD (MALMQVIST, 

2012). 
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BILAGA 10: URVAL AV MILJÖMÅL FÖR MILJÖPLANEN  
 

Möjliga krav/mål för varje indikator:  

1) Energianvändning 

 BRONS : den årliga energianvändningen är mindre än 171 kWh/   (BOA) 

 SILVER : den årliga energianvändningen är mindre än 135 kWh/   (BOA) 

 GULD : den årliga energianvändningen är mindre än 110 kWh/   (BOA) 

 

2) Värmeeffektbehov 

 BRONS: Värmeeffektbehovet är mindre än 70 W/   

 SILVER: Värmeeffektbehovet är mindre än 45 W/   

 GULD: Värmeeffektbehovet är mindre än 30 W/   

 

3) Solvärmelast (beroende av fönsters area) 

 BRONS: Solvärmelast är mindre än 38 W/m2 

 SILVER: Solvärmelast är mindre än 29 W/m2 

 GULD: Solvärmelast är mindre än 18 W/m2 

 

4) Energislag 

 BRONS : Mer än 50 % av den årliga totala energianvändningen i byggnaden är 

från Miljökategorierna 1,2 och 3.  

 SILVER : Mer än 10 % av den årliga totala energianvändningen i byggnaden är 

från Miljökategorierna 1 och mindre än 25% är från Miljökategori 4. 

Alternativt: Mer än 50 % av den årliga totala energianvändningen i byggnaden är från 

Miljökategorierna 2 och mindre än 25 % är från Miljökategori 4. 

 GULD : Mer än 20 % av den årliga totala energianvändningen i byggnaden är från 

Miljökategorierna 1 och mindre än 20 % är från Miljökategori 3 och 4. 

Alternativt: Mer än 50 % av den årliga totala energianvändningen i byggnaden är från 

Miljökategorierna 2 och mindre än 20 % är från Miljökategori 3 och 4. 

 

5) Ljudmiljö 

 BRONS: Ljudklass C på de fyra bedömda ljudparametrarna enligt SS 25267 eller 

SS 25268. 

 SILVER: Minst två av de bedömda ljudparametrarna i SS 25267 eller SS 25268 

ska uppfylla ljudklass B eller högre. Övriga ljudparametrar bedömda till minst 

ljudklass C.  

 GULD: Minst ljudklass B på fyra av de bedömda ljudparametrarna i SS 25267 

eller SS 25268.  

 

6) Radon 

 BRONS: Radonhalt i vistelserum är mellan 101 och 200 Bq/  . 

 SILVER: Radonhalt i vistelserum är mellan 51 och 100 Bq/  . 

 GULD: Radonhalt i vistelserum är mindre än 50 Bq/  . 

 



87 
 

7) Ventilationsstandard 

 BRONS: OVK är godkänd 

 SILVER: OVK är godkänd och det är möjligt att öppna fönster i alla rum och att 

forcera vid spis, vid självdrag accepteras kolfilterfläkt för matos.  

 

8) Kvävedioxid (beroende av läget av byggnaden)  

 SILVER: Kvävedioxid är mindre än 40 µg/   i inomhusluften. 

 GULD: Kvävedioxid är mindre än 20 µg/   i inomhusluften. 

 

9) Fuktsäkerhet 

 BRONS: Inga fukt- eller vattenskador förekommer 

 SILVER: Inga fukt- eller vattenskador förekommer och konstruktioner bedöms 

vara väl genomförda med betydande kvarvarande teknisk livslängd. 

 

10) Termiskt klimat vinter(beroende av fönsters area: kalkyl av transmissionsfaktor) 

 

11) Termiskt klimat sommar(beroende av fönsters area: kalkyl av solvärmefaktor) 

 

12) Dagsljus(beroende av fönsters area: kalkyl av fönsterglasandel) 

 

 

13) Legionella 

 

 BRONS: Varmvattentemperaturen är mer än 50°C efter 30 sekunders tappning. 

 SILVER: Varmvattentemperaturen är mer än 50°C efter 30 sekunders tappning. 

Kall- och varmvattenledningar i samma schakt är isolerade. 

Varmvattentemperatur är mer än 50°C efter varmvattenberedare eller 

värmeväxlare.  

 

14) Sanering av farliga ämnen 

 

 BRONS: Lagstiftning gällande förekomst och inventering av ämnen med miljö- 

och hälsorisk uppfylls. Inkapslad asbest/asbestfibrer fast bundna i material finns 

i byggnaden enligt inventering.  

 SILVER: Lagstiftning gällande förekomst och inventering av ämnen med miljö- 

och hälsorisk uppfylls. Ozonnedbrytande ämnen (freoner), asbest och PCB har 

inventerats och har inte påträffats, eller har sanerats.  

 GULD: Lagstiftning gällande förekomst och inventering av ämnen med miljö- och 

hälsorisk uppfylls. Ozonnedbrytande ämnen (freoner), asbest, PCB, Kadmium, 

bly, radioaktiva isotoper, kvicksilver samt impregnerat virke har inventerats och 

har inte påträffats, eller har sanerats. 
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BILAGA 11: EXEMPEL AV MILJÖPLAN 
 

MILJÖPLAN BRF XXX 

 

 Miljökrav: Energianvändning 

SILVER : Den årliga energianvändningen måste vara mindre än 135 kWh/   (BOA)  

Specificering: 

Ansvarig:  

 

 Miljökrav: Radon 

SILVER: Radonhalten får inte överstiga 100 Bq/  . 

Specificering: 

Ansvarig:  

 

 Miljökrav: Sanering av farliga ämnen 

SILVER: Lagstiftning gällande förekomst och inventering av ämnen med miljö- och 

hälsorisk uppfylls. Ozonnedbrytande ämnen (freoner), asbest och PCB måste saneras.  
Specificering: 

Ansvarig:  

Andra Miljömål 

 Värmeeffektbehov 

BRONS: Värmeeffektbehovet är mindre än 70 W/   

 

 Energislag 

BRONS: Mer än 50 % av den årliga totala energianvändningen i byggnaden är från 

Miljökategorierna 1,2 och 3.  

 

 Ljudmiljö 

SILVER: Minst två av de bedömda ljudparametrarna i SS 25267 eller SS 25268 ska 

uppfylla ljudklass B eller högre. Övriga ljudparametrar bedömda till minst ljudklass C.  

 

 Ventilationsstandard 

SILVER: OVK är godkänd och det är möjligt att öppna fönster i alla rum och att forcera 

vid spis, vid självdrag accepteras kolfilterfläkt för matos.  

 

 Fuktsäkerhet 

SILVER: Inga fukt- eller vattenskador förekommer och konstruktioner bedöms vara väl 

genomförda med betydande kvarvarande teknisk livslängd. 

 

 Legionella 

SILVER: Varmvattentemperaturen är mer än 50°C efter 30 sekunders tappning. Kall- och 

varmvattenledningar i samma schakt är isolerade. Varmvattentemperatur är mer än 

50°C efter varmvattenberedare eller värmeväxlare.  
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BILAGA 12: RIKSBYGGENS ROLLBESKRIVNINGAR FÖR DRIFT- 

ENERGIINGENJÖR, PROJEKTLEDARE OCH SPECIALIST KVALITET OCH 

MILJÖ 

  
Drift- och energiingenjör 
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Projektledare 
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Specialist kvalitet och miljö 
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BILAGA 13: DOKUMENTATION SOM BEHÖVER TAS FRAM FÖR 

CERTIFIERING ENLIGT MILJÖBYGGNAD FÖR NYBYGGNATIONER, 

NIVÅ SILVER (UTDRAG).  
 

NR AKTIVITET UTFÖRARE SKEDE INHÄMTAT 

OCH KLART 

DATUM 

1.0 Indikatorer: 

Energianvändning och 

Värmeeffektbehov 

 

   
 

1.1 Diskussion med miljö- och 

energisamordnare under 

programhandling kring 

gynnsam byggnadsutformning 

och -orientering ur 

energisynpunkt 

A PH   

1.2 Diskussion med miljö- och 

energisamordnare under 

huvudhandling kring behov av 

solskyddsfilm eller 

intern/extern solavskärmning 

utifrån resultat av 

energiberäkning 

A HH 
  

1.3 Indata till energiberäkning 

avseende areor för fasader, 

tak, fönster, glasytor samt 

golvareor i Atemp (definition av 

ytor stäms av med miljö- och 

energisamordnare). Med 

fördel kan ritningar eller 

komplett modell där dessa 

värden framgår levereras. 

A FH 
  

HH 
  

BH 
  

1.4 Indata till energiberäkning 

avseende U-värden och värden 

på köldbryggor 

K HH   

BH   

 

1.5 Indata till energiberäkning E HH   
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 avseende 

fastighetselanvändning 

inklusive el till eventuella 

kylmaskiner (exklusive 

hushållsel) 

BH 
  

1.6 Indata till energiberäkning 

avseende projekterade 

luftflöden samt verkningsgrad 

för värmeväxlare 

V HH 
  

BH 
  

1.7 Indata till energiberäkning 

från VS avseende 

tappvarmvattenförbrukning 

och dimensionerade 

rumstemperaturer 

VS HH   

BH  
 

1.8 Energiberäkning inkl. 

transmissionsförluster 

VS i dialog 

med miljö- 

och energi-

samordnare 

HH   

BH 
  

    
  

2.0 Indikator: Solvärmelast   
  

2.1 Diskussion förs med miljö- och 

energisamordnare under 

programhandling för 

rådgivning kring 

fönsterplacering och 

orientering med syfte att 

minska solvärmelaster 

A PH 
  

2.2 Indata avseende 

glasyta/golvyta för varje rum 

A FH   

HH 
  

BH 
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BILAGA 14: FÖRENKLAD SAMMANFATTNING PÅ FRANSKA 
 

Un petit résumé en français qui s’adresse surtout à Maman, Papa, Grand-Maman, Grand-

Papa mais aussi à Marie et Sylvie mes deux conseillères en énergie partagée préférées !  

L’intitulé de mon stage de fin d’études était « management environnemental du 

processus de rénovation de Riksbyggen à l’aide de la certification environnementale 

Miljöbyggnad ».  

Riksbyggen, l’entreprise où j’ai fait mon stage, construit et gère des copropriétés dans 

toute la Suède avec environ 2300 employés. Ils ont un service environnement et 

développement durable auquel j’étais rattachée durant mon stage. La plupart des 

copropriétés qu’ils gèrent ont besoin d’être rénovées et ils ont donc développé un 

processus « type » pour rénover celles-ci. Cependant, leurs rénovations pourraient être 

encore plus adaptées aux besoins des habitants si les aspects environnementaux étaient 

mieux pris en compte. Mon travail a donc été de réfléchir à comment ils pourraient 

modifier leur processus « type » pour pouvoir intégrer ces aspects environnementaux.  

Une des difficultés est de savoir quels aspects environnementaux sont à considérer. Pour 

cela, je me suis appuyée sur la certification environnementale Miljöbyggnad, l’équivalent 

de HQE (Haute Qualité Environnementale) en Suède mais en beaucoup mieux ! Pour 

simplifier, lorsqu’un constructeur pense que son bâtiment est « bon » pour 

l’environnement, il peut demander pour que son bâtiment reçoive une médaille de 

bronze, d’argent ou d’or ! Pour obtenir une médaille il ne faut pas seulement que le 

bâtiment consomme peu d’énergie mais aussi que les habitants aient un bon confort 

intérieur (Pas trop de bruit, assez de lumière du jour, une bonne ventilation…etc.) et que 

les matériaux utilisés soient respectueux de l’environnement et de notre santé. Ce 

système de « médailles » a beaucoup de succès car maintenant tous les suédois 

souhaitent travailler dans un bâtiment médaillé ! Du coup, la majorité des entreprises de 

construction ont changé leurs habitudes pour coller à ces nouvelles exigences et c’est 

positif pour l’environnement.  

Mon travail a donc été d’étudier si les copropriétés de mon entreprise pourraient 

prétendre à une médaille suite à une rénovation. Et si oui, comment ? Car une médaille 

est assez difficile à obtenir car il faut que le bâtiment soit performant dans 14 domaines 

après une rénovation : consommation d’énergie, lumière  du jour, ventilation, confort 

thermique, matériaux, énergies renouvelables, bruit …etc. Il faut donc que les chefs de 

chantiers pensent à tous ces aspects dès le début de la rénovation. De plus, avec un 

bâtiment existant c’est encore plus compliqué car il faut déjà examiner le bâtiment pour 

voir quels sont ces qualités et ces défauts. Pour compléter la visite technique du 

bâtiment, j’ai proposé et testé d’interroger les habitants d’une copropriété à l’aide d’un 

questionnaire à propos de leur ressentis concernant leur confort intérieur. Les résultats 
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d’une telle enquête peuvent en effet être une bonne base pour se décider entre un 

changement de fenêtre ou un changement du système de ventilation par exemple.  

Le contenu du rapport présente donc l’actuel processus de rénovation de mon 

entreprise et ensuite décrit étape par étape comment le processus pourrait être modifié 

pour s’assurer que tous les aspects environnementaux sont pris en compte au moment 

d’une rénovation. Les étapes peuvent par exemple être : le responsable du chantier doit 

avoir une réunion avec le responsable environnement ou le responsable du chantier doit 

nommer un responsable pour réaliser l’enquête auprès des habitants.  

J’espère que ce nouveau processus pourra être testé sur le terrain prochainement.  

 


