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Abstract 

The present thesis investigates the demands for follow-ups determined within the largest four 

environmental certification systems in Sweden, BREEAM-SE, LEED, Miljöbyggnad, and 

GreenBuilding. This study was narrowed down to only include environmental certifications of 

newly developed commercial constructions. Furthermore, the different problems and risks 

that can occur alongside follow-up demands within an environmental certification will be 

discussed as well as the positive effects of such a follow-up. 

There has been a significant increase in the classification of constructions in the last decade. 

Today, the majority of large construction projects undergo an environmental certification. The 

certification of newly developed buildings start with the planning documents and has a large 

impact on how buildings are constructed, built, and maintained. The certification process is 

often intricate and involves many different parties such as engineers, architects, and 

constructions workers.  

Demands for follow-ups will vary in both layout and scope depending on the environmental 

certification system after it has been commissioned. Controlling and ensuring that the project 

plans have been met after commissioning allow buildings to, at a greater extent, live up to 

expectations and classification grades. Thereby, the risk of having a misleading certification 

grade even in the management phase is reduced. A supervised and planned commissioning as 

well as demands on a new certification of the building, which confirms an acquired grade, 

strengthens the recognition of the building on the market. 
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Sammanfattning 

Denna kandidatuppsats behandlar de uppföljningskrav som ställs inom Sveriges fyra största 

miljöcertifieringssystem; BREEAM-SE, LEED, Miljöbyggnad och GreenBuilding. Rapporten 

har avgränsats till miljöcertifiering av kommersiella byggnader vid nyproduktion. Vidare 

behandlas olika problem och risker som kan uppstå i samband med uppföljningskrav av en 

miljöcertifiering, samt de positiva effekter en uppföljning bidrar till. 

 

Det har skett en betydande ökning av klassningsarbetet av byggnader det senaste decenniet, 

majoriteten av stora byggprojekt genomgår idag en miljöcertifiering. Certifiering av 

byggnader i nyproduktion utgår från projekteringshandlingar och har stor inverkan på hur 

byggnader konstrueras, byggs och underhålls. Certifieringsprocessen är ofta invecklad och 

involverar många parter såsom ingenjörer, arkitekter och byggare. 

 

Uppföljningskraven som respektive miljöcertifieringssystem ställer inom sina certifikat efter 

idrifttagandet varierar i både utformning och omfattning. Kontroll och säkerställning av att 

projekteringsvärden i drift gör att byggnader i större utsträckning lever upp till förväntningar 

och erhållet certifieringsbetyg. Därigenom minskar dessutom risken för att certifieringsbetyg, 

som kvarstår även i förvaltningsskedet, ska bli missvisande. Ett övervakat och planerat 

idrifttagande, samt krav på en ny certifiering av byggnader i drift som bekräftar ett erhållet 

betyg, stärker byggnaders erkännande på marknaden. 



      

5 
 

Förord 

Kandidatuppsatsen omfattar 15 högskolepoäng och har skrivits för Institutionen för 

fastigheter och byggande på Kungliga Tekniska Högskolan. Uppsatsen utgör det avslutande 

momentet för att erhålla en kandidatexamen. Författandet har skett under senare delen av 

vårterminen 2014 för Samhällsbyggnadsprogrammet, inriktning fastighetsekonomi och 

fastighetsjuridik. 

 

Vi vill hjärtligt tacka vår handledare Agnieszka Zalejska-Jonsson för allt stöd, vägledning och 

tålamod under denna period, samt för att hon genomgående bidragit med sin kunskap och 

hjälpt oss på rätt väg i arbetsprocessen. 

 

I övrigt vill vi tacka samtliga intervjupersoner som tagit sig tid att svara på våra frågor. 

 

Stockholm 

Jenny Danell och Mona Olausson 

 

  



      

6 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................. 8 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 8 

1.2 Syfte ............................................................................................................................... 8 

1.3 Metod ............................................................................................................................. 9 

1.4 Avgränsningar ................................................................................................................ 9 

2 Myndigheter och organisationer ......................................................................................... 9 

2.1 Sweden Green Building Council .................................................................................... 9 

2.2 Boverket ....................................................................................................................... 10 

3 Beskrivning av miljöcertifieringssystemen ....................................................................... 10 

3.1 BREEAM-SE ............................................................................................................... 10 

3.1.1 Bakgrund .............................................................................................................. 10 

3.1.2 Bedömningsområden ............................................................................................ 11 

3.1.3 Uppföljning .......................................................................................................... 13 

3.2 LEED ............................................................................................................................ 13 

3.2.1 Bakgrund .............................................................................................................. 13 

3.2.2 Bedömningsområden ............................................................................................ 14 

3.2.3 Uppföljning .......................................................................................................... 15 

3.3 Miljöbyggnad ............................................................................................................... 16 

3.3.1 Bakgrund .............................................................................................................. 16 

3.3.2 Bedömningsområden ............................................................................................ 17 

3.3.3 Uppföljning .......................................................................................................... 19 

3.4 GreenBuilding .............................................................................................................. 20 

3.4.1 Bakgrund .............................................................................................................. 20 

3.4.2 Bedömningsområden ............................................................................................ 20 

3.4.3 Uppföljning .......................................................................................................... 21 

4 Resultat ............................................................................................................................. 21 

4.1 Översikt ........................................................................................................................ 21 

4.1.1 BREEAM-SE ....................................................................................................... 21 

4.1.2 LEED .................................................................................................................... 22 

4.1.3 Miljöbyggnad ....................................................................................................... 22 

4.1.4 GreenBuilding ...................................................................................................... 22 

4.2 Incitament till uppföljning ............................................................................................ 23 

4.3 Risker med uppföljning ................................................................................................ 24 



      

7 
 

4.4 Förslag om alternativ till uppföljning ........................................................................... 25 

5 Diskussion ......................................................................................................................... 26 

5.1 Resonemang kring uppföljning .................................................................................... 26 

5.1.1 Betyg i nyproduktion kan inte alltid likställas med betyg i drift .......................... 26 

5.1.2 Uppdaterade krav ................................................................................................. 26 

5.1.3 Tidpunkt för uppföljning ...................................................................................... 27 

5.1.4 Överlämning ......................................................................................................... 27 

5.2 Krav på ny certifiering av byggnad i drift .................................................................... 28 

5.2.1 Utformning av kravet ........................................................................................... 28 

5.2.2 Negativa följder .................................................................................................... 28 

5.2.3 Positiva följder ..................................................................................................... 28 

6 Slutsats .............................................................................................................................. 30 

7 Referenser ......................................................................................................................... 31 

8 Bilagor ............................................................................................................................... 36 

Bilaga 1 - Översikt av bedömningsområden med indikatorer för BREEAM-SE. ................ 36 

Bilaga 2 – Miljöbyggnads verifiering av indikatorer i färdigställd byggnad ....................... 38 

Bilaga 3 – Intervjufrågor ...................................................................................................... 40 

 

  



      

8 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett aktuellt ämne idag är energibesparing och hållbart byggande vilket lett till en betydande 

ökning av klassningsarbetet under det senaste decenniet. Boverkets Byggregler ställer vissa 

grundläggande krav på energianvändning och uppföljning, för den som vill gå steget längre 

finns alternativet att miljöcertifiera en byggnad. Det finns idag ett flertal olika 

miljöcertifieringssystem som uppmuntrar till utveckling av hållbart byggande och ger ett 

erkännande på marknaden för byggnader med låg miljöpåverkan. Omfattning och krav för de 

olika certifieringssystemen varierar. Majoriteten av stora byggprojekt idag genomgår en 

miljöcertifiering.
1
 

I dagsläget står byggnader för en stor del av Sveriges energianvändning. Sverige står även 

inför utmaningen att utforma den byggda miljön på ett sätt som klarar att uppfylla de 

nationella miljömålen.
2
 Målen är ett riktmärke för hur Sveriges miljöproblem ska lösas fram 

till år 2020.
3
 Hållbara byggnader har många fördelar ur miljömässig, social och ekonomisk 

aspekt, vilka bidrar till att minska byggsektorns miljöpåverkan.
4
 

En byggnads prestanda kan bedömas utifrån olika perspektiv; brukares upplevelser, 

miljömässig prestanda och ekonomisk lönsamhet. Undersökningar har visat att många 

byggnader inte lever upp till de förväntningar som finns inom de olika perspektiven. Att 

genom uppföljning kontrollera byggnader i driftfasen kan leda till att förväntningar i större 

utsträckning uppfylls. Resultatet kan bli nöjdare hyresgäster, bättre ekonomiska resultat samt 

minskad inverkan på miljön.
5 

1.2 Syfte 

Projektet syftar till att undersöka vilka krav på uppföljning som finns för de fyra mest 

använda miljöcertifieringssystemen i Sverige; BREEAM-SE, LEED, GreenBuilding och 

Miljöbyggnad. Analysera vilka fördelar och nackdelar som finns med uppföljningskrav inom 

miljöcertifieringssystem samt undersöka hur branschfolk och personer inom 

certifieringsprocessen ser på frågan om uppföljning. 

                                                           
1
 GRÖNT helt enkelt, sid 5-6 

2
 Naturvårdsverket (1) 

3
 Naturvårdsverket (2) 

4
 Ahn, H. Y., Pearce, R., A., Wang, Y. & Wang, G., (2013) 

5
 Leaman, A., Stevenson, F., Bordass, B. (2010) 
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1.3 Metod 

För att uppfylla syftet med rapporten har mejlintervjuer genomförts med sakkunniga personer 

som arbetar inom det undersökta området. Intervjupersonerna har valts utifrån yrkestitel samt 

utifrån om de sitter i någon av miljöcertifieringssystemens kommittéer. Intervjufrågorna finns 

som bilaga till denna rapport och har i vissa fall anpassats utefter om intervjupersonen har 

specialkompetens inom något specifikt system. 

Mycket bakgrundsinformation om systemen har införskaffats från Sweden Green Building 

Council (SGBC) i form av guider, manualer och rapporter. Under arbetet har även flertalet 

artiklar, böcker och tidigare examensarbeten inom ämnet studerats. 

1.4 Avgränsningar 

I Sverige finns många olika miljöcertifieringssystem, denna rapport avgränsar sig till de fyra 

mest använda systemen BREEAM-SE, LEED, Miljöbyggnad och GreenBuilding. Arbetet 

avgränsar sig till miljöcertifiering av kommersiella fastigheter vid nyproduktion. 

2 Myndigheter och organisationer 

2.1 Sweden Green Building Council 

Sweden Green Building Council (SGBC) är en ideell förening som verkar för att utveckla och 

påverka hållbarhetsarbetet i bygg- och fastighetsbranschen. En viktig del av utvecklingen är 

att anpassa certifieringssystemen till svenska förhållanden samt bidra till en lagstiftning och 

bransch som stödjer och främjar hållbart byggande.
6
 Föreningen tillhandahåller idag de fyra 

mest använda miljöcertifieringssystemen i Sverige.
7
 Inom dessa system hanteras bland annat 

utbildning, handläggning av ansökningar samt återrapportering.  

SGBC är en medlemsägd förening som är öppen för företag och organisationer i den svenska 

bygg- och fastighetssektorn. Föreningen grundades 2009 och är medlem i World Green 

Building Council.
8
 World Green Building Council, som är världens största organisation inom 

grönt byggande, arbetar för att stärka de nationella föreningarna genom att förse dem med 

kunskap och stöd för fortsatt utveckling.
9
 

                                                           
6
 SGBC (4) 

7
 SGBC (3) 

8
 SGBC (4)  

9
 WGBC 
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2.2 Boverket 

Boverket är en myndighet som förvaltar frågor inom fysisk planering, byggd miljö, 

hushållning med mark- och vattenområden, boende samt bostadsfinansiering.
10

 Visionen är ett 

samhällsbyggande i världsklass, vilket ska uppnås genom att vara aktiva och lyhörda 

lagspelare inom samhällsbyggnadsprocessen samt att leda med hjälp av kunskap.
11

 

Boverket genomför de beslut och uppdrag som fattas i riksdagen och regeringen. Den 

huvudsakliga grunden för arbetet är plan- och bygglagen, miljöbalken och 

bostadsförsörjningslagen.
12

 Ett viktigt uppdrag för Boverket är att ge ut föreskrifter och 

allmänna råd. Föreskrifter är alltid bindande medan de allmänna råden mer fungerar som en 

vägledning. Byggreglerna finns samlade i Boverkets Byggregler (BBR).
13

 

Nya byggnader ska energideklareras enligt lagen om energideklaration för byggnader. 

Energideklarationen ger information om byggnaders energianvändning till ägare, köpare eller 

hyresgäster av ett hus, samtidigt som den också ger information till allmänheten. Syftet med 

en energideklaration är att främja god inomhusmiljö och effektiv energianvändning.
14

 Den 

kan ses som ett kvitto på att den nya byggnaden faktiskt uppnår de planerade energikraven 

som ställts.  

Det är byggherren som har ansvaret för att en energideklaration genomförs men Boverket har 

ständig tillsyn över att det blir riktigt utfört. Energideklarationen ska senast två år efter det att 

byggnaden tagits i bruk genomföras av en oberoende expert inom området och är sedan giltig 

i tio år.
15

 

3 Beskrivning av miljöcertifieringssystemen 

3.1 BREEAM-SE 

3.1.1 Bakgrund 

BREEAM står för Building Research Establishment Environmental Assessment Method och 

är det största internationella miljöcertifieringssystemet.
16

 Systemet grundades 1990 i 

                                                           
10

 Boverket (2014) (1) 
11

 Boverket (2013) (2) 
12

 Boverket (2013) (3) 
13

 Boverket (2013) (4) 
14

 Boverket (2014) (5) 
15

 Boverket (2014) (6) 
16

 Manual BREEAM-SE (2013)   
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Storbritannien och drivs av BRE, Building Research Establishment.
17

 Bedömningskriterierna 

för certifiering kan anpassas till nationella krav och förutsättningar. SGBC har tagit fram en 

version av systemet anpassad till svenska byggregler och lagar. Certifiering kan göras för 

nyproduktion, tillbyggnad och ombyggnation av kommersiella fastigheter. För både nya och 

befintliga byggnader kan även inredningen bedömas.
18

 

Det finns även ett flertal internationella BREEAM certifieringar för olika projekt och 

byggnader. Några av dessa är BREEAM Communities för samhällen, New Construction för 

nyproduktion och In-Use för befintliga byggnader.
19

 Certifieringen för befintliga byggnader 

är uppdelad i tre delar. Del ett innefattar prestanda utifrån byggnadens utformning, del två 

utgör förvaltning och slutligen del tre policys och rutiner för verksamheten.
20

 För byggnader 

som inte kan bedömas med någon av dessa system kan BREEAM Bespoke användas.
21

  

3.1.2 Bedömningsområden 

Bedömning enligt BREEAM-SE görs inom tio olika områden, se diagram 1. Inom de olika 

områdena finns ett antal indikatorer med olika krav och prestandamål för byggnadens 

miljöpåverkan. För översikt av de olika indikatorerna, se bilaga 1. 

 
Diagram 1

22
: Översikt av bedömningsområden, BREEAM-SE. 

                                                           
17

 Manual BREEAM-SE (2014) 
18

 Manual BREEAM-SE (2013)   
19

 BREEAM (2) 
20

 BREEAM (1)  
21

 Manual BREEAM-SE (2013)   
22

 Ecoprofile (2011) 

BREEAM-SE, Bedömningsområden 

Ledning & styrning, 11 poäng

Hälsa & innemiljö, 16 poäng

Energi, 28 poäng

Transporter, 14 poäng

Vatten, 10 poäng

Material, 13 poäng

Avfall, 8 poäng

Mark & ekologi, 10 poäng

Föroreningar, 13 poäng

Innovation, 12 poäng
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De fem olika betygsstegen uppnås genom en poängsättning enligt betygsgränserna i tabell 1. 

För varje indikator finns ett visst antal möjliga poäng att erhålla. En del indikatorer har även 

minimikrav som måste vara uppfyllda för ett visst betyg. Utöver dem är det valfritt utifrån 

vilka indikatorer som bedömningen ska göras.  

Tabell 1
23

: Systemets fem olika betygsnivåer med betygsgränser. 

BREEAM-SE Betyg % uppnådda poäng 

Pass ≥30 

Good ≥45 

Very Good ≥55 

Excellent ≥70 

Outstanding ≥85 

 

Vid poängsättningen beräknas först hur stor andel av de totala poängen för varje område som 

erhållits. Denna andel multipliceras med en viktningsfaktor för bedömningsområdet. 

Viktningsfaktorn grundar sig på hur viktigt området är i förhållande till samtliga 

bedömningsområden ur miljösynpunkt. Poängen för samtliga områden summeras sedan till 

den slutgiltiga poängen som avgör betyget. Några av indikatorerna har även krav för 

exemplarisk nivå. Kraven uppmuntrar till innovativa lösningar genom att tio 

innovationspoäng utöver de vanliga poängen kan erhållas om kraven uppfylls. 

Certifiering kan göras i både projekteringsskedet och i färdig byggnad. I projekteringsskedet 

görs bedömningen av de olika indikatorerna under relevanta skeden innan byggstart. 

Bedömningen leder till en preliminär certifiering som visar på byggnadens potential för betyg. 

När bygganden färdigställts kontrolleras att projektet genomförts enligt planer som legat till 

grund för den preliminära certifieringen. Om byggnaden uppnått de angivna målen fastställs 

betyget från projekteringsskedet till det slutliga. Om ingen certifiering gjorts i 

projekteringsskedet krävs att en fullständig bedömning av byggnaden genomförs efter 

färdigställandet.
24

 

                                                           
23

 Manual BREEAM-SE (2013)   
24

 Manual BREEAM-SE (2013)   
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3.1.3 Uppföljning 

Det finns inga krav på återrapportering eller nycertifiering för att behålla certifikatet efter att 

det slutliga betyget fastställts.
25

 Några indikatorers krav innebär dock att planer för 

förvaltning och drift ska upprättas och överlämnas till fastighetsägare och brukare. 

För att säkra att byggnadens installationer fungerar som planerat har en indikator under 

Ledning och Styrning krav på en samordnad idrifttagning av byggnaden. För de två högsta 

betygen har indikatorn minimikrav. Genom indikatorn implementeras uppföljning och 

efterkontroll av byggnadens installationer under minst ett år för att uppnå planerad funktion.  

Enligt kraven ska en samordnare för idrifttagningen utses. Rollen kan innehas av personer 

som tillhör en entreprenör eller projektgruppen. Samordnaren ska delta inför, under och efter 

idrifttagningen av byggnadens installationssystem genom att planera, utreda och efterjustera. 

Beroende på systemens komplexitet varierar kraven för åtgärder och kompetens hos 

installationssamordnaren. Systemen ska genomgå funktionsprovningar och inomhusklimatet 

ska följas upp genom mätningar och intervjuer med brukare. 

Under Ledning och Styrning finns även en indikator med minimikrav, från och med 

betygssteget good, om upprättande av en brukarvägledning. Vägledningen ska innehålla 

beskrivningar av byggnadens system och syftar till ökad förståelse av byggnadens funktioner, 

för samtliga brukare, för att användning ska ske på avsett sätt.  

För att värna om tomtens ekologi finns indikatorer med krav på hur tomten ska tas omhand. 

Enligt kraven i indikatorn Påverkan på ekologiska värden ska råd för skydd och förbättring av 

tomtens ekologi dokumenteras i en rapport. Även denna indikator har minimikrav för de två 

högsta betygen.  Förbättrande åtgärder är bland annat att öka antalet växtarter på tomten som 

även gynnar djurlivet. I en annan indikator, Långsiktig påverkan av biologisk mångfald, kan 

poäng erhållas genom framtagande av en femårig förvaltningsplan för tomtens ekologi.
26 

3.2 LEED 

3.2.1 Bakgrund 

LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, är ett internationellt 

miljöcertifieringssystem med amerikansk standard där samma kriterier gäller över hela 

världen. Systemet är utvecklat av U.S. Green Building Council och den första versionen kom 

                                                           
25

 Lee Källman, L., Lundqvist, S., (2013) 
26

 Manual BREEAM-SE (2013)   
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ut år 1998. Att LEED har samma kriterier runt om i världen underlättar bland annat för 

multinationella företag som vill ha konsekvent certifiering på samtliga av sina egna 

byggnader. Kanada, Indien och Kuba har utvecklat regionala anpassningar av systemet, för 

övriga nationer måste certifieringen ske via USGBC.
27

 

Det är organisationen Green Buildings Certification Institute, GBCI, som administrerar själva 

certifieringsprocessen inom LEED. GBCI fungerar som en oberoende tredje part uppbyggd av 

sakkunnigt branschfolk vars uppgift består av att bedöma och granska de projekt som skickas 

in. 

Det finns olika versioner av LEED som tillsammans är tänkta att täcka upp alla områden inom 

utvecklings-, bygg- och förvaltningsprocessen. Samtliga versioner är likartade och alla har sitt 

ursprung i den första versionen som kom ut, LEED New Construction and Major Renovation. 

LEED NC är den version som används för miljöcertifiering av nyproducerade byggnader samt 

för byggnader som genomgår en större renovering.
28

 För certifiering av befintliga byggnader 

används LEED for Existing Buildings: Operation and Maintenance, LEED-EBOM.
29

  

LEED-EBOM kräver att byggnaden omcertifieras inom fem år från senaste 

certifieringstillfället.
30

 För LEED NC finns inget krav på omcertifiering eftersom det är ett 

engångscertifikat. USGBC uppmuntrar dock att byggnaden vid ett senare tillfälle ska utföra 

en certifiering med LEED-EBOM, men detta är heller inget krav utan en rekommendation.
31

 

3.2.2 Bedömningsområden 

LEED fokuserar på de fem huvudområdena närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, 

material och inomhusklimat. Inom varje område finns olika kriterier, så kallade credits, som 

ger minst en poäng vardera om de uppfylls. Poängfördelningen mellan de olika 

bedömningsområdena återspeglar hur pass stor miljöpåverkan varje enskilt område har, se 

diagram 2. 

Maximal poäng en byggnad kan uppnå är 100 poäng. Ovanpå detta kan sedan ytterligare 

poäng uppnås, dock max tio, för projektinnovation och regionala hänsynstaganden.
32 
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Diagram 2
33

: De kategorier som certifieringen täcker i LEED for New Construction and Major Renovation. 

En byggnad kan sedan beroende på poäng uppnå någon av de fyra betygsnivåerna certifierad, 

silver, guld eller platinum enligt tabell 2. 

Tabell 2
34

: Systemets fyra olika betygsnivåer med betygsgränser. 

LEED Betyg Uppnådda poäng 

Certifierad 40-49 

Silver 50-59 

Guld 60-79 

Platinum ≥80 

3.2.3 Uppföljning 

Byggnader som erhållit en certifiering med den senaste LEED versionen måste under en 

femårsperiod rapportera in aktuell data för vatten- och energianvändning till SGBC. Vid 

certifiering av nyproduktion börjar femårsperioden det datum då byggnaden tas i bruk. Detta 

krav på åtagande av rapportering är för att garantera att byggnaden faktiskt presterar enligt 

den standard LEED begär.  

                                                           
33

 Ecoprofile (2011) 
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 USGBC (3) 

LEED-NC, Bedömningsområden 
 

Hållbar plats, 26 poäng

Vatteneffektivitet, 10 poäng

Energi & atmosfär, 35 poäng

Material & resurser, 14 poäng

Inomhusmiljö, 15 poäng

Innovation, 6 poäng

Regional Prioritet, 4 poäng
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Inrapporteringen sker via ett enligt SGBC gratis, lättanvänt och säkert onlineverktyg. 

Åtagandet om rapportering gäller oavsett om det under femårsperioden skulle ske ett ägar- 

eller hyresgästbyte.
35

 Om byggnaden under femårsperioden inte skulle klara av att prestera 

enligt kraven kan certifieringen komma att återkallas.
36

 

LEED har även krav på att idrifttagningen av en nyproducerad byggnad ska övervakas och 

kontrolleras. Kontrollen ska säkerställa att projektets energirelaterade system har installerats 

och kalibrerats rätt, samt presterar som det är tänkt. Det finns två versioner av denna 

idrifttagandekontroll. Den första är en fundamental version och är obligatorisk i alla projekt. 

Därutöver finns en utvidgad version som är valfri, att välja denna version innebär att flera 

systempunkter kontrolleras och därigenom kommer också kostnaden för kontrollen öka. Att 

välja den utvidgade versionen ger dock poäng i certifieringsprocessen vilket fungerar som en 

morot.
37

 

3.3 Miljöbyggnad 

3.3.1 Bakgrund 

Miljöbyggnad, vilket tidigare hette Miljöklassad byggnad, är ett svenskt 

miljöcertifieringssystem som grundar sig i just svenska myndighets- och byggkrav. Systemet 

är utvecklat av bland annat företag och forskare inom byggbranschen med syftet att förbättra 

inomhusklimatet, använda miljömässigt hållbara byggmaterial samt att energieffektivisera 

byggnader. Miljöbyggnad kan användas för certifiering av byggnader av alla typer och 

storlekar. Certifiering finns för både nyproduktion av en byggnad och för redan befintliga 

byggnader. 

Miljöbyggnad är ett förhållandevis enkelt miljöcertifieringssystem samtidigt som det är 

kostnadseffektivt vad gäller tid, utredningar och behov av utrustning. Många av de handlingar 

och dokument som krävs för att certifieras är sådana som normalt redan tas fram i de flesta 

byggprojekt.
38

 Sedan 1 januari 2011 drivs och administreras Miljöbyggnad av SGBC.
39
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3.3.2 Bedömningsområden 

I bedömning enligt Miljöbyggnad ser man till de tre områdena energi, inomhusmiljö och 

byggmaterial. Bedömningen utförs inom dessa områden genom att titta på 15 olika mätbara 

indikatorer som visar på byggnadens miljökvaliteter. 

Tabell 3
40

: Översikt av indikatorernas bedömningsmetoder vid nyproduktion. 

 
 

Samtliga av de 15 indikatorerna innefattar alla olika kriterier som krävs för att uppnå 

betygsnivåerna klassad, brons, silver eller guld.  
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Klassad är den lägsta nivån inom certifiering av nyproduktion, den innebär att byggnaden 

enligt certifieringen inte når upp till de minimikrav som ställs enligt Boverkets Byggregler, 

BBR. Därefter kommer brons som i princip enbart motsvarar de myndighetskrav som råder. 

Genom att uppnå nivån brons får fastighetsägaren endast en bekräftelse om att byggnadens 

funktioner är godkända, men inte mer än så.  

Silver är nivån över brons som motsvarar ett högre krav och en högre ambitionsnivå inom 

varje indikator. För att uppnå nivån guld krävs att byggnaden har den bästa tekniken och 

funktionerna ur ett hållbarhetsperspektiv. Det krävs en rejäl kraftansträngning att komma upp 

i nivån guld, vilket också är tanken bakom upplägget. 

När de olika indikatorernas betyg ska vägas samman till ett enhetligt betyg för hela 

byggnaden används så kallad aggregering. Aggregeringen sker i olika steg och på ett sådant 

sätt att ett dåligt betyg på en indikator inte kan kompletteras fullt ut med ett bra betyg på en 

annan indikator. På så sätt kan en byggnad med brister inom vissa delar inte få ett bra betyg i 

slutskedet eftersom de sämre delarna ges så pass stor tyngd. Detta skapar incitament för 

fastighetsägaren att förbättra och åtgärda de brister som finns. 

Aggregeringen fungerar i korthet på så sätt att sämsta indikatorbetyget bestämmer 

aspektbetyget. Sämsta aspektbetyget bestämmer områdesbetyget, dock får aspektbetyget höjas 

ett steg om minst hälften av de övriga aspektbetygen är högre. Det slutgiltiga 

byggnadsbetyget bestäms sedan av det sämsta områdesbetyget. En byggnad kan inte uppnå 

slutbetyget guld om någon av indikatorerna har betyget brons eller sämre. 
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Tabell 4
41

: Miljöbyggnads struktur med indikatorer, aspekter och områden för nyproducerade byggnader. 

 

 

3.3.3 Uppföljning 

Nyproducerade byggnader som certifieras är preliminärcertifierade, bedömt utifrån 

projekteringshandlingarna, till dess att en verifiering sker. Med verifiering menas att SGBC 

gör en slutgiltig kontroll av utförandet och funktionerna i den färdigställda byggnaden, vilken 

ska genomföras minst ett år och högst två år från preliminärcertifieringen då byggnaden sattes 

i bruk. Det är helt enkelt en kontroll av att allting utfallit och fungerar som det var tänkt, och 

att byggnaden faktiskt uppnår den klassning som gavs. Först efter godkänd verifiering 

tilldelas fastigheten sin slutgiltiga Miljöbyggnadscertifiering. För vad som ses över i 

verifieringen av indikatorerna, se bilaga 2. 

För att vissa indikatorer ska kunna uppnå guld måste det bekräftas med hjälp av en 

enkätundersökning vid verifieringen. Enkäten finns att hämta på SGBC´s hemsida och ska 
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följa särskilda instruktioner och krav vid utförandet. Det som läggs vikt på i slutändan är 

alltså hur byggnadens funktioner faktiskt upplevs av de som vistas i den frekvent.
42

 

Certifiering av nyproduktion har inte något specifikt uppföljnings- eller återrapporteringskrav 

efter det att slutcertifikat har erhållits, det har heller inte certifiering av befintlig byggnad. En 

miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad är giltig i som högst tio år efter certifieringsdagen eller 

tills dess att byggnaden genomgår en större ombyggnation eller renovering.
43

 

3.4 GreenBuilding 

3.4.1 Bakgrund 

GreenBuilding grundades på initiativ av EU år 2004 och är ett relativt mindre omfattande 

certifieringssystem.
44

 Certifiering kan göras för både nyproduktion och befintliga 

lokalbyggnader.
45

 Syftet med GreenBuilding är att minska byggnadens energianvändning 

samt öka kunskapen om energibesparing.
46

  

Det finns tre olika sätt att delta på i GreenBuilding. Som GreenBilding Partner finns två olika 

nivåer av deltagande. Den ena innebär att företaget vill certifiera en eller flera av sina 

byggnader. Den andra är mer omfattande då företag ska äga minst tio byggnader i Europa 

varav minst 30 procent av beståndet har potential att certifieras. För nybyggnationer ska 75 

procent leva upp till GreenBuilding kraven. Uppfylls de kraven deltar företaget som 

GreenBuilding Corporate Partner. Det tredje sättet av deltagande, som Stödjande Företag, är 

till för företag och organisationer som vill hjälpa Partners och SGBC med arbetet kring 

certifiering och marknadsföring.
47 

3.4.2 Bedömningsområden 

Certifieringen kräver att byggnaden uppfyller vissa uppsatta krav gällande energiprestanda. 

För nyproducerade byggnader är det centrala energikravet att byggnadens energiförbrukning 

är 25 procent lägre än krav enligt BBR. Energikravet som bedömningen grundar sig på utgår 

från BBR-kravet som gällde vid bygglovet. För att klassas som en nyproducerad byggnad får 

den inte ha varit i drift mer än två år.
48
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För att styrka att energikravet uppfylls ska en beräkning utförd med ett beräkningsprogram 

redovisas vid bedömningen. Av redovisningen ska det framgå att byggnaden är utformad så 

att energikravet kan uppfyllas även i drift. För byggnaden ska ett energiledningssystem som 

syftar till kontinuerlig förbättring av energiprestandan införas. En person ska även utses som 

ansvarig för att planerade energiåtgärder genomförs samt hålla företagsledningen uppdaterad 

med information om det pågående arbetet. Certifieringen ställer även krav på att åtgärder för 

energieffektivisering inte får ha en negativ inverkan på inomhusklimatet.
49

 Efter en större 

ombyggnation eller verksamhetsförändring måste byggnaden omcertifieras.
50

 

3.4.3 Uppföljning 

För att behålla en miljöcertifiering inom GreenBuilding krävs en godkänd årlig 

återrapportering av byggnadens energiförbrukning. Den årliga energianvändningen ska 

redovisas inom de olika resurserna fastighetsel, komfortkyla, varmvattenberedning och 

normalårskorrigerad värmeenergi. Om byggnaden inte uppfyller energikravet vid 

årsrapporteringen ska åtgärder för förbättring presenteras och genomföras. Återrapporteringen 

görs till SGBC och JRC, Joint Research Center.
51

 JRC ansvarar för att ta fram vetenskapligt 

underlag till EU-kommissionens arbete.
52

  

4 Resultat 

4.1 Översikt 

4.1.1 BREEAM-SE 

Några indikatorer inom BREEAM-SE har uppföljningskrav i form av förvaltningsplaner, 

vilka ska upprättas och överlämnas till fastighetsägare vid överlämning. Genom planerna 

implementeras rutiner för drift och underhåll av byggnaden och dess omgivning från och med 

projekteringsskedet. Vid idrifttagning av installationssystem ska mätning och 

funktionsprovning utföras. Även brukarupplevelser samlas in för att kontrollera att byggnaden 

fungerar som planerat. Uppföljningen ska fortsätta minst ett år framåt under ansvar av en 

utsedd installationssamordnare.  
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Systemet uppmuntrar dessutom till enkla uppföljningsrutiner genom att belöna installation av 

undermätare. För att öka kunskapen om byggnadens installationer bland brukare och 

driftspersonal finns beskrivningar tillgängliga i brukarvägledningen. Råd för att tillvarata och 

beskydda den ekologiska omgivningen kan samlas i en ekologirapport och förvaltningsplan.
53

 

4.1.2 LEED 

Efter erhållet certifikat enligt LEED ställs krav på att vatten- och energianvändningsdata ska 

rapporteras till SGBC under en sammanhängande femårsperiod. Inrapporteringsperioden 

startar det datum byggnaden tas i bruk. Kraven som LEED ställer inom erhållet betyg måste 

uppfyllas för att certifikatet ska vidmakthållas. Därefter ställs inget ytterligare krav på att en 

vidare certifiering av befintlig byggnad ska göras.
54

 

LEED har dessutom krav på att idrifttagningen av en nyproducerad byggnad ska kontrolleras. 

Syftet med kontrollen är att säkerställa att projektets energirelaterade system har installerats 

och kalibrerats rätt, samt presterar som det är tänkt. Det finns en obligatorisk grundläggande 

kontrollversion och en utvidgad version som är valfri.
55

 

4.1.3 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnads certifiering av nyproducerade byggnader är enbart en preliminärcertifiering till 

dess att en verifiering har genomförts. Verifieringen ska ske minst ett år och högst två år efter 

att byggnaden satts i bruk. Först efter godkänd verifiering kan byggnaden erhålla ett slutgiltigt 

miljöcertifikat.
56

 Därefter, precis som för certifiering av befintliga byggnader, finns inget krav 

på någon uppföljning eller återrapportering. Giltighetstid för certifiering enligt Miljöbyggnad 

är som högst tio år från certifieringsdagen eller tills dess att byggnaden genomgår en större 

ombyggnation eller renovering.
57

 

4.1.4 GreenBuilding 

GreenBuilding avviker från de andra certifieringssystemen i det att systemet är mindre 

omfattande och enbart ser till byggnadens energiförbrukning. För att behålla certifikatet krävs 

att energiförbrukningen rapporteras till SGBC och JRC årligen. Årsrapporteringen ska visa att 

energiförbrukningen fortfarande inte överstiger 75 procent av BBR kravet som byggnaden 
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projekterats efter. Kravet för certifiering ändras inte med byggnadens ålder utan gäller tills 

vidare, förutsatt att inga större ombyggnationer eller ändring av verksamhet utförs.
58

 

4.2 Incitament till uppföljning 

Uppföljning och feedback genom hela byggprocessen, samt efter idrifttagning, har visat sig 

resultera i byggnader som i större utsträckning möter uppsatta mål. Noggranna utredningar 

bör inledas redan i planeringsskedet för att fastställa efterfrågan. Inför och under 

utformningen av byggnaden bör planerna utvärderas och bearbetas tillsammans med brukare 

för att uppfylla deras kriterier. Under byggfasen ska sedan byggnaden färdigställas och 

funktioner fungera enligt planer innan inflyttning sker.59 

Idrifttagning och tiden närmast därpå har stor betydelse för byggnadens prestanda i ett senare 

skede, då ineffektiva rutiner som implementeras lätt kvarstår och återspeglas. Felaktiga 

förväntningar på att byggnadens teknologi ska vara självstyrande och bristfälliga rutiner kan 

leda till att efterjusteringar förblir ogjorda.60 Under den fortsatta driften spelar förvaltning och 

underhåll en avgörande roll för byggnadens resultat. Förvaltningen kan förbättras genom att 

involvera förvaltare och driftspersonal i tidiga skeden, vilket ger dem kunskap om 

byggnadens funktioner. Även deltagande från medlemmar av projekteringsgruppen den 

närmsta tiden efter idrifttagning kan bidra till att byggnaden uppnår projekteringsmål.61 

Uppföljningsarbetet bör fortsätta även efter inflyttning genom mätning och justering av 

installationer samt insamling av brukares åsikter.62 

De personer som har intervjuats i samband med rapporten upplevde att uppföljningskrav kan 

öka en certifierings allmänna trovärdighet,
63

 samt att det är viktigt att följa upp faktisk 

prestanda och inte enbart se till projekterade värden.
64

 Krav på uppföljning kan även utgöra en 

trygghet för en framtida fastighetsägare då man redan under produktionen måste ha 

idrifttagandet i åtanke.
65
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Intrycket av intervjuerna är att det finns ett behov av ordentlig energiuppföljning och 

standardiserade metoder för genomförandet.
66

 Genom regelbunden återrapportering erhålls ett 

energiledningssystem som vidmakthåller energiprestanda och förmodligen når uppsatta mål.
67

 

Uppföljning ökar även medvetenheten om byggnadens funktioner vilket i sin tur ökar 

möjligheten att rätta till eventuella fel och utföra förbättringsåtgärder i byggnaden.
68

 

Det finns dessutom ekonomiska incitament för fastighetsägare att följa upp exempelvis 

energiförbrukning och inomhusklimat. Egentligen borde det inte behövas ett 

miljöcertifieringssystem för att motivera fastighetsägarna att göra kontroller men märkligt nog 

har många bristfälliga rutiner och inspektioner.
69

 Uppföljning kan utöver minskad 

energiförbrukning även leda till en ökad produktivitet bland brukare som följd av en 

tillfredställande inomhusmiljö.
70

 

4.3 Risker med uppföljning 

Att uppföljningskrav i miljöcertifieringssystemen inte drar tillbaka en klassning om 

uppföljningen faller ut sämre än väntat är av stor vikt. Intervjupersonerna menar att 

uppföljning kan leda till problem då entreprenören överlämnar den färdigställda och 

certifierade byggnaden till fastighetsägaren. Om det genom uppföljning finns risk att förlora 

certifieringen efter överlämnandet betyder det en väldig osäkerhet för båda inblandade parter. 

Meningsskiljaktigheter kan lätt uppstå då man ska försöka reda ut vem som bär ansvaret för 

att certifieringen föll bort, det vill säga om felet ligger i byggskedet eller i förvaltningen.
71

 

Intervjuerna pekar även på att risken för ett tillbakadraget certifikat kan göra att 

fastighetsägare i sådana fall inte kommer vilja eller våga välja dessa certifieringssystem.
72

 

Entreprenören vill lämna över en färdigklassad byggnad utan att en senare misskött 

förvaltning faller tillbaka på honom. En köpare vill i sin tur anskaffa en garanterat certifierad 

byggnad som behåller den klassning som erhållits och betalats för. Ingen av parterna är villig 

att satsa pengar i något som senare kan komma att gå förlorat.
73
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Huruvida byggnaden under drift och förvaltning faktiskt lever upp till projekterade värden 

beror på många olika faktorer, vilka enligt den givna klassningen förutsätts skötas optimalt. 

Av intervjuerna framgår att en helt optimerad drift dock inte alltid sker. Faktorer som att till 

exempel storkök och andra storförbrukare av energi inte tas med i grundläggande beräkningar 

gör lätt att värden försämras under drift. Även enkla faktorer som att fönster öppnas, dörrar 

ställs upp eller att ventiler börjar dra felaktigt, spelar in och kan ge negativa effekter. Betyg 

som erhålls utifrån projekteringshandlingar blir därför mer som en vision om vad man vill att 

byggnaden ska uppnå, inte var den faktiskt befinner sig i driftläget.
74

  

Det är viktigt att inte enbart se till mätbara faktorer som energi- och vattenförbrukning. För 

vissa faktorer kan det vid en uppföljning vara svårt att göra en objektiv bedömning, till 

exempel vid brukares upplevelser av inomhusklimat. Bedömningen kan påverkas av den 

individuella livssituationen och därmed bli missvisande.
75

 Brukarupplevelser är samtidigt ett 

mått på byggnadens faktiska prestanda, framförallt när flera personers åsikter vägs samman.
76

 

En certifikatuppföljning skulle kräva mer arbete och högre kostnader för fastighetsägare. Krav 

på uppföljning kan missgynna den breda användningen av systemen då det helt enkelt skulle 

kunna bli för omfattande och dyrt.
77

 Många fastighetsägare saknar den kompetens som krävs 

för att kunna genomföra genomgripande uppföljningar. Brister i uppföljningsarbete kan vara 

en följd av underbemanning eller otillräcklig utbildning om byggnadens system hos 

fastighetsförvaltningen.
78

  

4.4 Förslag om alternativ till uppföljning 

Istället för en omfattande uppföljning av en certifiering av nyproduktion föreslås i 

intervjuerna att det eventuellt skulle fungera bättre att införa en helt ny certifiering för själva 

förvaltningen av byggnaden. Det skulle kunna vara ett krav att en certifiering av befintlig 

byggnad för respektive certifieringssystem ska genomföras.
79

  

Ett annat möjligt alternativ är att endast ha uppföljning av specificerade delar av en befintlig 

certifiering.
80

 En del miljöcertifieringssystem för nyproduktion är väldigt omfattande, vilket 

leder till att en uppföljning av samtliga parametrar skulle innefatta mycket arbete och stora 
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kostnader.
81

 Vid en i sådana fall enklare uppföljning skulle det vara tillräckligt att kontrollera 

enbart vissa punkter inom just drift och fastighetsskötsel.
82

  

5 Diskussion 

5.1 Resonemang kring uppföljning 

5.1.1 Betyg i nyproduktion kan inte alltid likställas med betyg i drift 

En certifiering för nyproduktion är en bedömning av byggnadens utformning, vilket gör att en 

guldcertifiering för nyproduktion inte alltid kan likställas med en guldcertifiering av 

byggnaden i drift. För en icke insatt kan ett certifikat symbolisera att byggnaden är optimal i 

både utformning och drift ur ett hållbarhetsperspektiv. Att certifikat för nyproduktion enbart 

gäller utformning är något som föreningarna bakom systemen eventuellt kan vara tydligare 

med. 

Att en byggnad certifierad utifrån projekteringshandlingarna bör leva upp till sin klassning 

även under driftskedet kan kännas som en självklarhet. Utan krav på uppföljning som 

säkerställer byggnadens prestanda blir en miljöcertifiering enbart en fasad utåt, vilket kan ge 

ett aningen oseriöst intryck.  

En byggnad som erhållit ett certifikat och visst betyg vid nyproduktion har potential för en 

effektiv drift ur miljöperspektiv. Certifikatet är ett bevis på planering och utformning som 

möjliggör detta, men säger egentligen inte så mycket om byggnadens prestanda i praktiken. 

Utredningar har visat att goda förutsättningarna utifrån byggnadens design riskerar att 

underutnyttjas utan uppföljning och kontroll. Genom att redan i planeringsskedet ta hänsyn till 

certifieringskrav, samt bestämma vilket betyg projektet strävar efter, kan resultera i en 

effektivare byggnad. De omfattande uppföljningsrutinerna för idrifttagning enligt BREEAM-

SE och LEED gör att förutsättningarna tas till vara efter färdigställandet.  

5.1.2 Uppdaterade krav 

Både grundläggande myndighetskrav och kraven inom varje certifieringssystem uppdateras 

ständigt. Certifiering av nyproduktion görs idag utifrån gällande regler och krav. Det som 

anses optimalt vid produktion kan några år senare anses föråldrat jämfört med nya förbättrade 

versioner med skärpta krav. 
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Att en byggnad årligen ska leva upp till nya, strängare krav skulle dock inte vara hållbart med 

tanke på de resurser som då fordras av fastighetsägaren. Det skulle krävas mycket 

specialkunskap och ekonomiska satsningar för fastighetsägaren att hålla byggnaden 

uppdaterad. Genom rimliga uppföljningskrav som bidrar till att en byggnad presterar optimalt 

utifrån nybyggnadskraven kan hög prestanda upprätthållas. 

5.1.3 Tidpunkt för uppföljning 

Resultatet för en byggnads prestanda efter idrifttagning kan variera över tid. Prestandan 

påverkas av hur välorganiserad idrifttagningen är och kan under den första tiden vara 

missvisande i förhållande till byggnadens potential. Den första tiden kan ses som en 

inkörningsfas under vilken brukare bor in sig i byggnaden och förvaltning börjar ske på ett 

tillfredsställande sätt. Det kan ta tid att komma till skedet där byggnaden brukas på så sätt att 

prestandamål uppfylls. En uppföljning som utförs väldigt nära inpå idrifttagandet kan därmed 

ge missvisande resultat.  

Vid en bedömning av när en uppföljning bör göras, måste dessutom följder av en tidsmässigt 

senare genomförd uppföljning vägas in. En uppföljning långt efter idrifttagandet kan leda till 

att byggnadens prestanda ända fram tills dess är undermålig. Det finns ett värde i att istället ha 

en tidigare uppföljning då man kan upptäcka eventuella brister eller avvikelser från uppsatta 

mål i ett tidigt skede. En avvägning mellan hur lång inkörningsfas byggnaden har, och hur 

länge man är beredd att ha felreglerade system som tär på både ekonomin och miljön, måste 

därför göras. Miljöbyggnads verifieringskrav redan under det andra driftåret kan anses ligga 

tidigt i förhållande till byggnadens inkörningstid. Eftersom certifieringen dock är preliminär 

fram till att verifieringen genomförts, ligger det i inblandade aktörers intresse att byggnaden 

slutcertifieras i ett tidigt skede. 

5.1.4 Överlämning 

I projekt där en överlämning mellan entreprenör och fastighetsägare sker efter byggnadens 

färdigställande kan uppföljningskrav leda till en tvist sinsemellan om eventuella avvikelsers 

orsak. En framtida fastighetsägare är intresserad av att förskaffa en färdig byggnad med vissa 

förutsättningar och viss prestanda. En entreprenör vill inte efter det att överlämning skett 

ansvara för att byggnadens förvaltning sköts optimalt, vilket den är projekterad för.  

Fastighetsägaren som beställare bör dock vara medveten om vad en miljöcertifiering innebär. 

Finns uppföljningskrav som fastighetsägaren ansvarar för bör det ligga i dennes intresse att 

vidta nödvändiga åtgärder för att dessa uppfylls. Är byggnaden vid färdigställandet godkänd 
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utifrån certifieringssystemets kriterier beror prestandan i stor utsträckning på byggnadens 

förvaltning. En byggnad som certifierats vid nybyggnation har, med tanke på certifieringars 

omfattning, goda förutsättningar för en effektiv prestanda som lever upp till förväntningar.  

5.2 Krav på ny certifiering av byggnad i drift 

5.2.1 Utformning av kravet 

Uppföljningskrav leder till att byggnader i större utsträckning lever upp till prestandamål och 

förväntningar. För att säkerställa och uppmuntra till en optimerad prestanda skulle 

certifieringen för nyproduktion kunna innehålla krav på en senare certifiering av byggnaden i 

drift. BREEAM-SE, LEED och Miljöbyggnad har certifieringar för byggnader i drift som 

skulle kunna användas. Med tanke på att en byggnad är utformad och uppfyller kraven för 

certifiering i nyproduktion är förutsättningarna höga för ett likvärdigt betyg även i drift. 

5.2.2 Negativa följder 

Även om bedömningen för certifiering av nyproduktion grundas på forskning och beprövade 

metoder finns en risk för att byggnaden i drift inte lever upp till det förväntade. En 

nycertifiering skulle, precis som en omfattande uppföljning, kunna riskera att byggnadens 

betyg sänks till följd av att prestandan är sämre än väntat. 

En svårfrånkomlig faktor, som en ytterligare certifiering i drift skulle leda till, är ökade 

kostnader för byggnaden. Kostnaderna skulle grunda sig i utförandet av ännu en 

certifieringsprocess samt i eventuella förbättringsåtgärder för att upprätthålla betyget från 

certifieringen i nyproduktion.  

5.2.3 Positiva följder 

Fallet där byggnader inte lever upp till projekteringsvärden kan upptäckas och förebyggas 

genom bra uppföljningsmetoder. En ny certifiering skulle säkerställa att byggnaden i drift 

lever upp till erhållet betyg och uppmuntra en fastighetsägare att vidta nödvändiga åtgärder 

för att uppnå detta. Granskning av byggnaden i drift skulle visa på faktiska resultat och stärka 

certifieringsbetygets trovärdighet. 

Miljöcertifiering av en byggnad i drift ställer höga krav på förvaltarens arbete och kunskap. 

En certifiering under drift skulle bidra till ett kontinuerligt arbete med ordentliga rutiner och 

därigenom en förbättring från idrifttagandet fram till certifieringstillfället. Det kontinuerliga 

arbetet skulle belönas genom en smidigare certifieringsprocess och samtidigt öka 

möjligheterna att uppnå likvärdigt betyg i drift.  
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Miljöcertifiering av byggnader i nyproduktion är i dagsläget just certifiering utifrån 

projekteringshandlingarna. Om man från SGBC är tydlig med att certifieringen av 

nyproduktion enbart gäller faktorer inom design och produktion, skulle avvikande resultat i 

drift kunna härledas till förvaltningen och orsaker som fastighetsägaren kan kontrollera. 

Arbetet med att kontrollera driften kan leda till att eventuellt felaktigt kalibrerade 

installationer och andra avvikelser upptäcks.   

Med en separat certifiering för byggnader i drift skulle frågan om en byggnad lever upp till 

erhållet betyg från nyproduktionen få ett svar. Certifieringen leder till en ökad 

arbetsbelastning som dock vägs upp av besparingar från bland annat effektivare 

resursanvändning och ökad produktivitet hos brukare. 
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6 Slutsats 
Genom att följa upp en byggnads prestanda i drift skapas förutsättningar för att i större 

utsträckning nå uppsatta mål. Ett kontinuerligt arbete med uppföljning, från och med 

projektering till drift, gör att installationer behåller planerad funktion. Uppföljning bör utföras 

genom både mätning av förbrukning samt undersökning av brukarupplevelser. 

Certifieringssystemens trovärdighet kan öka genom att prestanda fastställs och justeras för att 

leva upp till erhållet betyg. 

Undersökning av de fyra miljöklassificeringssystemen visar att uppföljningskrav efter 

idrifttagning skiljer sig åt, både vad gäller utformning och omfattning. De mest 

genomgripande systemen, BREEAM-SE och LEED, ställer krav på att idrifttagningen ska 

övervakas och kontrolleras. Kraven syftar till att kunna säkerställa att system har installerats 

rätt och fungerar som planerat, samt att de i större utsträckning lever upp till projekteringsmål. 

I LEED är detta ett obligatoriskt krav medan det i BREEAM-SE blir gällande beroende på 

vilket betyg projektet siktar på. LEED ställer utöver detta även krav på återrapportering av 

vatten- och energiförbrukning de första fem åren. Resultat som avviker kan leda till att 

certifikatet dras tillbaka, vilket ytterligare motiverar fastighetsägare till uppföljningsarbete.  

Genom att verifiera kraven för Miljöbyggnad andra året efter idrifttagning kontrolleras att 

byggnaden lever upp till prestandamål. Certifieringens giltighetstid på tio år tvingar 

fastighetsägaren att vidta eventuella åtgärder för att ett likvärdigt betyg ska erhållas även 

senare. För att behålla ett GreenBuilding-certifikat krävs årlig återrapportering av 

energiförbrukningen och det genomförda energiarbetet. Rapporteringen ska visa att 

energiförbrukningen understiger 75 procent av det för byggnaden aktuella BBR-kravet. 

Beroende på tidpunkt för uppföljning kan erhållet resultats tillförlitlighet vara svårbedömd. 

En för tidig uppföljning kan visa på undermåligt resultat på grund av att byggnaden befinner 

sig i en inkörningsfas. Om kraven innebär att certifikatet går förlorat eller betyget sänks kan 

användandet av certifieringssystemet minska. En sent utförd uppföljning kan istället leda till 

att prestanda under lång tid är undermålig. Uppföljningskrav kan dessutom leda till ökade 

kostnader i form av utökat arbete och högre kompetenskrav hos fastighetsförvaltningen. De 

negativa aspekterna med uppföljningskrav vägs dock upp av de positiva aspekterna. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 - Översikt av bedömningsområden med indikatorer för BREEAM-

SE.  

I tabellen är indikatorer med minimikrav märkta med * och indikatorer med innovationspoäng 

är skuggade. 

Bedömningsområde Indikator 

Ledning och styrning Idrifttagning av byggnaden * 

  Entreprenörens riktlinjer för miljö och socialt ansvar 

  Byggarbetsplatsens påverkan * 

  Brukarvägledning * 

  Analys av livscykelkostnader, LCC 

  Ackrediterad Professionell (AP) 

  Fuktsäkerhet 

Hälsa och innemiljö Dagsljus 

  Utblick 

  Bländningskontroll 

  Belysing med högfrekvensdon * 

  Ljusnivåer inom- och utomhus 

  Belysningszoner och brukarkontroll 

  Möjlighet till naturlig ventilation 

  Luftkvalitet inomhus 

  Flyktiga organiska föreningar 

  Termisk komfort 

  Termisk zonindelning och brukarkontroll 

  Legionella 

  Ljudmiljö 

  Mindre kontorsutrymme i handel och industri 

  Radon 

Energi Energianvändning * 

  Separat mätning av system med betydande energianvändning * 

  Separat energimätning av hyresgäster eller betydande energianvändare 

  Utomhusbelysning 

  Energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp * 

  Klimatskalets energiprestanda och lufttäthet 

  Kylförvaring 

  Hissar 

  Rulltrappor och rullband 

  Inomhusbelysning 

Transport Tillgång till kollektivtrafik 

  Närhet till service- och tjänsteutbud 

  Alternativa transportsätt 
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  Säkerhet för gående och cyklister 

  Resplan 

  Maximal bilparkeringskapacitet 

  Reseinformationspunkt 

  Varuleveranser och fordonsmanövrering 

Vatten Vattenförbrukning * 

  Vattenmätare * 

  Detektering av stora vattenläckage 

  Avstängning av sanitär vattentillförsel 

  Bevattningssystem 

  Biltvätt 

  Bärkraftig lokal hantering av spillvatten 

Material Materialval utifrån livscykelperspektiv 

  Hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus 

  Återanvändning av fasader 

  Återanvändning av byggnadsstomme 

  Materialval utifrån ansvarsfull tillverkning och utvinning 

  Isolering 

  Robust konstruktion 

  Utfasning av farliga ämnen 

Avfall Avfallshantering på byggarbetsplatsen 

  Återvunnet fyllnadsmaterial 

  Utrymme för återvinningsbart avfall * 

  Avfallskomprimator 

  Kompostering och rötning 

  Ytskikt på golv 

Mark och ekologi Återanvändning av mark 

  Förorenad mark 

  Platsens ekologiska värde 

  Påverkan på ekologiska värden * 

  Långsiktig påverkan på biologisk mångfald 

Föroreningar Köldmediers klimatpåverkan, installationssystem 

  Förebyggande av köldmedieläckage 

  Köldmediers klimatpåverkan, kylförvaring 

  NOx utsläpp från värmekällor 

  Översvämningsrisk 

  Minimera föroreningar i vattendrag 

  Begränsning av ljusföroreningar nattetid 

  Bullerdämpning 

Innovation 

Uppfyllda krav för exemplarisk nivå för skuggade indikatorer i denna 

tabell 
Källa: Manual BREEAM-SE (2013) 
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Bilaga 2 – Miljöbyggnads verifiering av indikatorer i färdigställd byggnad 

 

Indikator 1 - Energianvändning. 

Byggnadens energianvändning ska mätas kontinuerligt under ett års tid. Statistiken för 

energiåtgången ska innefatta uppvärmning, varmvattenberedning, komfortkyla och 

fastighetsdrift. Mätperioden måste avslutas senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk 

och korrigeringsreglerna för BBR godkänns. 

Indikator 2 - Värmeeffektbehov 

Kontroll av att förutsättningarna för beräkningarna som använts stämmer överens med den 

färdiga byggnaden, d.v.s. uteluftflöden, areor, U-värden, värmeåtervinningens 

temperaturverkningsgrad etc. 

Indikator 3 - Solvärmelast 

Beräkningsförutsättningarna för lasten kontrolleras, så som glasareor, rumsareor, g-värden 

etc. 

Indikator 4 - Energislag 

Den uppmätta energianvändningen under ett år fördelas mellan fyra olika miljökategorier 

beroende på vilken typ av energi som används; förnybar, icke förnybar etc. Vissa värden 

måste sedan uppnås för respektive nivå, samt att avtal måste finnas som bekräftar miljömärkt 

fjärrvärme eller el. 

Indikator 5 - Ljudmiljö 

Kontroll av att utförandet och ljudnivån stämmer med beskrivningen i projekthandlingarna 

och preliminärt vald klass. Verifieringen ska ske av sakkunnig tillsammans med en person 

som frekvent vistas i byggnaden. För guld krävs en enkätundersökning där minst 80 % svarar 

att ljudnivån är acceptabel, bra, eller mycket bra. 

Indikator 6 - Radon 

Mätningar görs enligt anvisningar och ska ske under uppvärmningssäsongen. 

Indikator 7 - Ventilationsstandard 

Kontroll att ventilationssystemet stämmer överrens med projekteringshandlingarna och vald 

nivå, samt att en obligatorisk ventilationskontroll eller motsvarande ska genomföras. För att 

indikatorbetyget guld ska uppnås krävs dessutom en enkätundersökning där minst 80 % av 

svarande brukare anser att luften är acceptabel, bra eller mycket bra. 

Indikator 8 - Kvävedioxid 

För att betyget silver och guld ska uppnås krävs att kvävedioxidhalten mäts enligt specifika 

mätinstruktioner. Man kan dock bortse från detta om byggnaden är utanför tätort och kraven 

på avstånd till väg med viss trafikbelastning är uppfyllda. 

Indikator 9 - Fuktsäkerhet 

Fuktsäkerhetsarbetet ska vara dokumenterat och ska godkännas på de kriterier som är 
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aktuella. För indikatorbetyget guld ska dessutom en enkätundersökning göras där högst 10 % 

av svarande brukare upplever besvär med hälsa eller mögellukt. 

Indikator 10 - Termiskt klimat vinter 

Indata för inomhusklimatsimuleringarna ska överensstämma med de faktiska i den färdiga 

byggnaden. För att uppnå guld måste en enkätundersökning göras där minst 80 % av svarande 

brukare anser att det termiska klimatet vintertid acceptabelt, bra eller mycket bra. 

Indikator 11 - Termiskt klimat sommar 

Indata för inomhusklimatsimuleringarna ska överensstämma med de faktiska i den färdiga 

byggnaden. För att uppnå guld som indikatornivå ska dessutom en enkätundersökning göras 

där minst 80 % av svarande brukare anser att det termiska klimatet sommartid är acceptabelt 

eller bättre. 

Indikator 12 - Dagsljus 

Beräkningsförutsättningarna i den färdiga byggnaden kontrolleras, och för guld ska en 

enkätundersökning visa att minst 80 % av svarande brukare anser att dagsljuskvaliteten är 

acceptabel eller bättre. 

Indikator 13 - Legionella 

Kontroll av att utförandet av byggnaden överensstämmer med aktuella bedömningskriterier 

samt att mätning av varmvattentemperaturen enligt Säker Vatteninstallation ska göras. 

Indikator 14 - Dokumentation av byggvaror 

Verifiering sker genom kontroll av att dokumentationen enligt den preliminära klassningen 

stämmer överrens med det faktiska utförandet av byggnaden. 

Indikator 15 - Utfasning av farliga ämnen. 

Kontroll av att uppgifter om utfasningsämnen finns dokumenterade i loggbok och att halterna 

inte överstiger en viss maxnivå.
83
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 

 

BREEAM-SE 

1. Kräver BREEAM-SE klassningssystemet någon uppföljning efter att certifikat 

erhållits? 

2. Vilka för- och nackdelar ser du med uppföljning som ett krav i BREEAM-SE? Är 

några indikatorer viktigare än andra att följa upp för BREEAM-SE? 

3. Vad anser du generellt om uppföljning av miljöcertifieringssystem, behövs mer eller 

mindre uppföljning? 

4. Varför tror du att uppföljning inte är ett krav för en del miljöklassningssystem? 

5. Skulle krav på uppföljning av olika indikatorer bidra till en än mer ökad trovärdighet 

för en certifiering? 

LEED 

1. Vilken uppföljning krävs av LEED efter att certifikat har erhållits för en nyproducerad 

kommersiell byggnad? 

2. Skulle ytterligare uppföljning och kontroll av byggnaden i efterhand kunna ske för att 

ge ett mer seriöst intryck av certifieringen? Att på så vis verifiera att kraven för 

certifieringen fortfarande uppfylls. 

3. Vad anser Du om uppföljning av miljöcertifieringssystem generellt? Behövs det mer, 

behövs det alls? Fördelar och nackdelar med uppföljning? 

Miljöbyggnad 

1. Vilken uppföljning krävs av Miljöbyggnad efter att certifikat har erhållits för en 

nyproducerad kommersiell byggnad? 

2. Skulle ytterligare uppföljning och kontroll av byggnaden i efterhand kunna ske för att 

ge ett mer seriöst intryck av certifieringen? Att på så vis verifiera att kraven för 

certifieringen fortfarande uppfylls. 

3. Vad anser du om uppföljning av miljöcertifieringssystem generellt? Behövs det mer, 

behövs det alls? Fördelar och nackdelar med uppföljning? 

GreenBuilding 

1. Vilka för- och nackdelar ser ni med uppföljningen av GreenBuilding i form av årlig 

rapportering av energiförbrukning?  

2. Anser du att uppföljningen kunde förändras, utökas eller förminskas? 

3. Hur tror ni att uppföljningen bidrar till certifieringens trovärdighet och värde? 

4. Vad anser du generellt om uppföljning av miljöcertifieringssystem, behövs mer eller 

mindre uppföljning? 

5. Varför tror du att uppföljning inte är ett krav för en del miljöklassningssystem? 
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Allmänt 

1. Hur tror Du att uppföljningen av en miljöcertifiering bidrar till certifieringens 

trovärdighet och värde? 

2. Skulle ytterligare uppföljning och kontroll av en nyproducerad certifierad byggnad 

kunna ske i efterhand för att ge ett mer seriöst intryck av certifieringen? Att på så vis 

verifiera att kraven för certifieringen fortfarande uppfylls. 

3. Vad anser du om uppföljning av miljöcertifieringssystem generellt, vilka fördelar och 

nackdelar finns? 

4. Varför tror du att uppföljning inte är ett krav för en del miljöcertifieringssystem? 

 


