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Sammanfattning 

Byggnader och dess användare står för upp emot en tredjedel av jordens förbrukade 
naturresurser och 40 procent av jordens totala energiförbrukning. För att spara på jordens 
resurser och minska energiförbrukningen är det viktigt att finna byggnadslösningar som inte 
belastar klimatet ytterligare. Idag efterfrågas hållbara byggnader allt mer av hyresgäster vilket 
innebär att fastighetsägarna, för att vara konkurrenskraftiga, måste göra investeringar för att 
miljöklassificera sina byggnader.  

Miljöbyggnad är ett sätt att miljöcertifiera både nyproducerade och befintliga byggnader. 
Systemet baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis och är till 
för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Miljöbyggnad är indelad i fyra 
klassificeringsnivåer; KLASSAD, BRONS, SILVER och GULD, där BRONS i flera utav 
fallen motsvarar Boverkets byggregler (BBR). Certifieringen baseras på manualer med tre 
områden; energi, inomhusmiljö och material.  

Detta examensarbete undersöker om en miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad 
klassificeringsnivå GULD innebär en merkostnad i jämförelse med BBRs krav. Arbetet har 
dessutom undersökt om miljöcertifieringen generarar i något slags mervärde och om de 
eventuella merkostnaderna för certifikatet understiger detta.  

Examensarbetet baseras på byggnaden Kvarteret Skeppshandeln 1 i Hammarby Sjöstad som 
är projekterad och producerad för att uppnå klassificeringsnivå GULD.  

Nyckelord: Miljöbyggnad, miljöklassificering, fastighetsvärde, Skeppshandeln 1.  

 
  



 

  



Abstract 

Buildings and its users is responsible for up to a third of the world consumed natural 
resources and 40 percent of the world's total energy consumption. To save the resources of the 
earth and reduce energy consumption, it is important to find building solutions that do not 
burden the climate further. Today the sustainable buildings is more requested then before of 
tenants, which means that in order to be competitive the property owners must make 
investments to environmental classify their buildings.  

Miljöbyggnad is a way of environmental certification for both newly constructed buildings 
and existing buildings. The system is based on the Swedish construction rules, government 
regulations and Swedish building practice. The system helps the building industry to create 
environmentally sustainable buildings. Miljöbyggnad is divided into four levels of 
classification; CLASSIFIED, BRONZE, SILVER and GOLD. In several cases BRONZE and 
Boverkets Byggregler (BBR) coincides with each other. The certification is based on manuals 
with three main areas; energy, indoor environment and materials.  

The purpose of this report is to investigate how much it will cost to classify a specific new 
building according to Miljöbyggnad category GOLD, compared with what it would cost to 
build the same building according to BBR´s requirement for new buildings. The project will 
also examine whether the costs of environmental classification according to Miljöbyggnad are 
lower than the value that the classification provides. 

The survey are based on the building Skeppshandeln 1 located in Hammarby Sjöstad, the 
building is planned and produced to achieve category GOLD.  

Keywords: Miljöbyggnad, environmental classification, property value, Skeppshandeln 1.   

 
 
  



Förord 

Detta examensarbete är det sista och avslutande momentet i vår utbildning högskoleingenjör i 
byggteknik och design på Kungliga Tekniska Högskolan. Projektet har genomförts under 
perioden mars till juni 2014, sammanlagt tio veckor, i samarbete med Erfator AB.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Michael Lundblad på Erfator AB för bra och 
snabba svar på våra otaliga frågor. Tack också till vår handledare Sten Hebert på KTH för 
dina tips och råd under denna process samt Sandra Holmström på Bengt Dahlgren AB för din 
tid och hjälp. Följande företag har också varit till stor hjälp och vi vill tacka för er tid att svara 
på frågor: In3prenör AB, Narva Project AB, LN Akustikmiljö AB, Fabege AB, Balder AB 
ACC Glasrådgivare AB, Bravida AB, Incoord AB samt AIX Arkitekter AB. 

Trevlig läsning och tack för dessa år!  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan en tid tillbaka har diskussioner om klimatförändringar och hur de påverkar jordens 
resurser stått i centrum. Arbetet för att motverka detta kräver stora insatser. Byggnader och 
dess användare står för upp emot en tredjedel av jordens förbrukade naturresurser och 40 
procent av jordens totala energiförbrukning. (EU 2014) 

För att spara på jordens resurser och minska energiförbrukningen är det viktigt att finna 
byggnadslösningar som inte belastar klimatet ytterligare. Idag efterfrågas hållbara byggnader 
allt mer av hyresgäster vilket innebär att fastighetsägarna, för att hålla sig kvar på marknaden, 
måste investera i att miljöklassificera sina byggnader. (Wallström 2013) 

1.1.1 Miljöklassificering 

Det finns idag ett flertal, både internationella och nationella, system att använda vid 
miljöcertifiering av byggnader. Green Building är EUs koncept som endast syftar till 
effektivisering av energiförbrukning (SGBC 2014, b). Amerikanska LEED är det mest kända 
systemet och syftar till byggnadens energiprestanda utifrån en mängd olika områden, 
däribland vattenanvändning, energianvändning och närmiljö (SGBC 2014, c). Brittiska 
BREEAM är det äldsta systemet. Det har funnits i olika versioner sedan 1990 och genererar 
en fastighet som bidrar till en bättre miljö. Det finns även en variant av BREEAM, BREEAM-
SE, som är anpassad efter svenska regler och standarder. Den fördel det medför att använda 
sig av BREEM-SE när byggnader projekteras i Sverige är att byggnaden blir jämförbar med 
den internationella marknaden (SGBC 2014, a). Miljöbyggnad är ett sätt att miljöcertifiera 
både nyproducerade och befintliga byggnader. Systemet baseras på svenska bygg- och 
myndighetsregler samt svensk byggpraxis och är till för att skapa miljömässigt hållbara 
byggnader (SGBC 2014, d).  

1.1.2 Kvarteret Skeppshandeln 1 

Erfator AB har agerat projektledare åt referensobjektet Kvarteret Skeppshandeln 1. 
Byggnaden stod färdig i maj 2014 och är placerad intill Hammarby Sjö och Hammarbyverket 
i Södra Stockholm. Byggnaden har sex våningar samt två källarplan och består av 26500 
BTA1.  De övre planen består av 230 hotellrum, 40 hotellägenheter och kontorslokaler. I 
gatuplan finns butik, pub och hotellentré. I de två källarplanen finns cirka 280 
parkeringsplatser, teknikutrymmen och en livsmedelsbutik. Projektet ska miljöcertifieras 
enligt Miljöbyggnad klassificeringsnivå GULD. 

1 BTA – Byggteknisk area 
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1.1.3 Erfator AB 

Företaget grundades år 1990 och är sedan år 2002 ett dotterbolag till Bravida Sverige AB. 
Erfator AB utför projekt-, bygg- och projekteringsledning inom bygg, fastighet, installation, 
energi och infrastruktur. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbetearbete är att, på uppdrag av Erfator AB, undersöka om en 
miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad klassificeringsnivå GULD innebär en merkostnad i 
jämförelse med Boverkets Byggreglers (BBR) krav. Vidare ska undersökas om 
miljöcertifieringen genererar något slags mervärde och om de eventuella merkostnaderna 
överstiger detta.   

1.3 Mål 
Målet med detta examensarbete är att presentera de verkliga kostnaderna för att 
miljöklassificera byggnaden Kvarteret Skeppshandeln 1 enligt Miljöbyggnad 
klassificeringsnivå GULD jämfört med BBRs krav för nyproduktion. Arbetet ska resultera i 
ett tydligt, pålitligt resultat som ska kunna användas som riktlinje i framtida byggprojekt. 

Resultatet ska innehålla följande kostnader:  

• Extra arbetstid vid dokumentation och ansökning (administrativa kostnader). 

• Extra arbetstid för att uppfylla de krav som ställs. 

• Extra byggnadsmaterialkostnader. 

• Extra projekterings- och produktionskostnader. 

Målet är också att ta fram mervärdet för byggnaden när den är klassificerad enligt 
Miljöbyggnad klassificeringsnivå GULD. 

1.4 Frågeställning 
Vad blir merkostnaderna för att utföra miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad 
klassificeringsnivå GULD jämfört med BBRs krav för nyproduktion, med byggnaden 
Kvarteret Skeppshandeln 1 som referensobjekt? Vilket mervärde medför miljöcertifieringen 
av byggnaden Kvarteret Skeppshandeln 1? 

 

 

2 
 



1.5 Avgränsningar 
• Byggnaden Kvarteret Skeppshandeln 1 har många olika verksamheter. I bottenplan 

finns handelslokaler och resterande våningar utgörs av kontor och hotell. Enligt 
Miljöbyggnad skiljer sig klassificeringskraven åt mellan generella byggnader och 
handelsbyggnader. I detta examensarbete ser vi hela byggnaden som en generell 
byggnad och bortser då från att vissa delar ska följa manualen för handelsbyggnader.  
 

• Fabege AB, som är byggnadens beställare, arbetar systematiskt med miljöfrågor i 
syftet att minska negativa påfrestningar på miljö och att följa miljökrav från 
hyresgäster, myndigheter och övriga intressenter. Detta miljöprogram kommer ej att 
tas hänsyn till i detta arbete. Arbetet kommer alltså endast se till kraven som ställs för 
Miljöbyggnad.  
 

• BBR har krav på 10 av Miljöbyggnads 15 indikatorer (se Bilaga 1). Indikatorerna 3, 4, 
8, 14 och 15 är de som saknar krav enligt BBR. Detta innebär att BBR endast kommer 
granskas för de 10 övriga indikatorerna som har krav på sig därifrån.  
 

• För att uppnå klassificeringsnivå GULD krävs för vissa indikatorer en 
enkätundersökning som påvisar att brukarna är nöjda. De kostnader som detta medför 
bortses ifrån i detta arbete.  
 

• Beräkningar som författarna inte kunnat omberäkna på grund av avsaknaden av 
kunskap och beräkningsprogram har lämnats som de är i grundberäkningarna. Detta 
berör framförallt fönsterberäkningar. 
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1.6 Metoder och material 

1.6.1 Litteratur 
• Miljöbyggnads manual 2.1 (utgåva 120101) har legat som teoretisk grund för det här 

arbetet.  

• BBR ställer krav på 10 av 15 indikatorer. I de 10 fallen har regelsamlingen granskats 
och jämförts med Miljöbyggnads krav. 

• För att besvara frågan om mervärden hos en miljöklassificerad byggnad har tidigare 
forskning inom området studerats och tolkats: 

o Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Av 
Magnus Bonde, Hans Lind och Stellan Lundström. Denna rapports syfte är bland 
annat att utreda en miljöklassificerad byggnads värdepåverkande faktorer.   

o The business case for green building av World Green Building Council. 
World Green Building Council (WGBC) har skapat en rapport om kostnader och 
förmåner för utvecklare, fastighetsägare och hyresgäster med fokus på 
miljöklassificerade byggnader. De har samlat internationell, aktuell och relevant 
forskning, komplett med globala exempel och uppfattningar från ledande experter.  

o Miljöcertifiering av byggnader - En studie av certifikatets immateriella värde av 
Therese Wallström. Ett examensarbete vars syfte är ”att undersöka vad som 
påverkar valet att miljöcertifiera jämfört med att miljöanpassa byggnader, då 
samma energibesparing kan erhållas genom att miljöanpassa byggnaden i likhet 
med de krav som finns för certifiering.” 
 

o Kan grönt bli till guld? En studie av miljöcertifieringars värde och utveckling i det 
svenska bygg- och fastighetssektorn av Sara Jernelius. Ett examensarbete vars 
syfte är “att ta reda på vad det finns för företagsekonomiskt värde i de 
miljöcertifieringar som idag finns på den svenska fastighets- marknaden, och hur 
detta kan komma att utvecklas framåt.” 

 
o Hur miljöklassning av byggnader påverkar fastighetsvärdet av Johan Persson. 

Ett examensarbete vars syfte är att ta reda på hur hyror och värdet på fastigheter 
påverkas av en miljöklassificering. Studien har sitt fokus på Green Building men 
har tillfört denna rapport betydelsefull kunskap.  
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1.6.2 Intervjuer 

För att besvara frågeställningen har ett antal intervjuer genomförts. De två stora aktörerna, 
huvudentreprenören och miljösamordnaren, har intervjuats muntligt. De resterande företag 
som varit delaktiga i projektet, däribland projektörer, fastighetsägare och underentreprenörer, 
har intervjuats via e-post. Nedan presenteras vilka företag som varit behjälpliga i 
examensarbetet och för vilka indikatorer de hjälpt författarna att nå målet. De överstrukna 
företagen, i tabellen nedan, är sådana som av olika anledningar inte har svarat.  

 

Roll i projektet Benämns i 
rapporten som Indikatorer Mervärde 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   
Akustiker Företag A         x                       
Arkitekt Företag B                           x x   
Beställare Företag C                               x 
Fasad, yttertak och plåt  Företag D x   x                 x   x     
Gipsentreprenad  Företag E   x                             
Glaskonsult  Företag F     x                 x         
Huvudentreprenör Företag G   x     x       x         x x   
Konstruktör Företag H                           x x    
Köpare av fastighet Företag J                               x 
Miljösamordnare Miljösamordnare x x x x x x x x x x x x x x x   
Styr Företag K        x         
Ventilation  Företag L     x       x                   
VVS/Kyla Företag M x x               x x           

 

1.6.3 Övrigt 

• Praktisk och teoretisk kunskap från kandidatprogram inom Byggteknik och Design, 
däribland kurserna Miljö- och Arbetsmiljö och Installationsteknik. 

• Befintliga handlingar tillhörande kvarteret Skeppshandeln 1 har studerats för att ta 
fram bakgrundsdata till beräkningar för befintlig byggnad. 

• Dokumentation från produktionens miljösamordnare för ansökan till Miljöbyggnad 
kategori GULD. 
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1.7 Disposition 

• Kapitel två är en genomgång över hur Miljöbyggnad är uppbyggd samt hur 
certifieringsprocessen går till. I kapitlet förklaras de olika indikatorerna grundligt och 
en tabell där kraven för de olika klassificeringsnivåerna finns med under varje 
indikator. I de fall där BBR har ett krav samhörande med en indikator har även detta 
krav tagits med i tabellerna.  
 

• Kapitel tre börjar med tidigare forskning kring de kostnader som finns för att bygga 
miljövänligt. Kapitlet handlar till stor del om de kostnader som tillkommit i 
projektering- och produktionsskedet för att uppnå Miljöbyggnads klassificeringsnivå 
GULD på fastigheten Skeppshandeln 1. Dessa kostnader presenteras individuellt för 
varje indikator och är de merkostnader som finns för att bygga enligt Miljöbyggnad 
istället för enligt BBRs minimikrav. 
 

• Kapitel fyra handlar om de mervärden som uppkommer genom att bygga miljövänligt. 
Kapitlet är uppdelat i fyra delar, marknadsvärde, hyresmarknad, drift- och underhåll 
samt övrigt, där varje del tar upp de mervärden som fås. 
 

• Kapitel fem handlar om de slutsatser som dragits av att göra denna rapport. 
 

• Kapitel sex är den diskussion som författarna har för att visa på hur arbetet gått och 
vad som kunde gjorts bättre eller på ett annat sätt. 
 

• Kapitel sju innehåller källförteckning där de flertal rapporter och gamla 
examensarbeten som studerats presenteras. 
 

• Kapitel åtta innehåller de bilagor som kompletterar rapporten. 
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2 Miljöbyggnad 

Följande kapitel förklarar vad Miljöbyggnad är, dess historia och hur en certifieringsprocess 
går till. I kapitlet förklaras de 16 indikatorer som Miljöbyggnad består av grundligt och de 
krav som ställs för såväl Miljöbyggnad som BBR. 

2.1 Allmänt om Miljöbyggnad 

År 2005 började framtagningen av ett system som skulle driva husprojekt i Sverige mot en 
hållbar utveckling och högre kvalitet. Projektet är ett resultat för att nå Bygga-bo-dialogens 
sju mål för 2025. Ett av målen är att senast år 2025 ska uppvärmning och 
varmvattenberedning ske med endast begränsade inslag av fossila bränslen. Projektet drevs av 
forskare vid Chalmers, KTH och Högskolan i Gävle, tillsammans med 27 företag i branschen 
och utvecklade systemet Miljöklassad Byggnad. År 2008 togs systemet i drift och tester på att 
miljöklassificera såväl nyproducerade som befintliga byggnader har lett till att systemet 
utvecklats ytterligare. (Boverket 2010) 
  
Idag kallas systemet Miljöbyggnad och drivs av Sweden Green Building Council (SGBC), 
som sedan 2011 hanterar utveckling, utbildning och certifieringsprocessen för systemet. Den 
första byggnaden som certifierades enligt Miljöbyggnad skedde år 2010. (SGBC 2011) 
 
Miljöbyggnad är ett sätt att miljöcertifiera både nyproducerade och befintliga byggnader. 
Systemet baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis och är till 
för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Miljöbyggnad hjälper fastighetsmarknaden att 
skapa byggnader med en bättre inomhusmiljö och en effektivare energianvändning. Systemet 
har dessutom bestämda krav på vilka material som får användas i byggnaden. Miljöbyggnad 
kan certifieras i fyra kategorier; KLASSAD, BRONS, SILVER och GULD, där BRONS i 
flera utav fallen motsvarar Boverkets byggregler (BBR). KLASSAD betyder att indikatorn 
inte uppfyller myndighetskravet. Certifieringen baseras på manualer inom tre områden; 
energi, inomhusmiljö och material. Dessa är i sin tur uppdelade i 12 aspekter, innehållande 16 
specifika indikatorer (se Figur 1). Manualerna finns i flera olika upplagor beroende på vad det 
är för typ av byggnad som ska miljöklassificeras, exempelvis manualer för nyproducerade 
byggnader, befintliga handelsbyggnader etcetera. 
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Figur 1 – Miljöbyggnads struktur. (Sweden Green Building Council, hämtat från www.sgbc.se) 
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2.2 De 16 indikatorerna 

För att mäta byggnadens miljökvalitéer används 16 olika indikatorer som tar upp varsitt 
område. För nyproducerade byggnader används de femton första indikatorerna och när det 
gäller befintliga byggnader används indikatorerna 1-13 och 16. En del bedöms på rumsnivå 
medan andra undersöker på byggnadsnivå (se Figur 2). 
 

 

 
 
Figur 2- Redovisning av indikatorer som bedöms på byggnadsnivå och rumsnivå. (Sweden Green Building 
Council, hämtat från www.sgbc.se) 

För att inte behöva gå igenom bedömningsprocessen i varje rum väljs ett typplan i byggnaden 
ut. På det valda typplanet börjar bedömningen i det sämsta rummet, de rum som har minst 
chans att klara bedömningskriterierna för den aktuella indikatorn. När rummet har betygsatts 
bedöms det näst sämsta rummet, proceduren fortlöper tills 20 procent av våningsplanets 
Atemp

2 är bedömt. I vissa av indikationerna måste valet av våningsplan anpassas utefter vad 
som bedöms, en av dessa indikatorer är indikator 12, Dagsljus, där ett våningsplan långt ner i 
byggnaden måste väljas. Består en verksamhetsdel av mindre än 10 procent av byggnadens 
Atemp får denna frångås bedömning, dock får endast 20 procent av byggnadens totala Atemp 
frångås av detta skäl. När alla indikatorer är bedömda fås 12 aspektbetyg, dessa ger tre 

2 Atemp – Summan av den invändiga arean för respektive våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till 
mer än 10 ˚C  
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områdesbetyg som sedan leder fram till ett byggnadsbetyg. Det är det sämsta indikatorbetyget 
som bestämmer vilket aspektbetyg som fås. När områdesbetyget bestäms ses även här till det 
sämsta aspektbetyget, här kan dock betyget höjas ett steg om mer än hälften av aspekterna är 
högre än de lägsta aspektbetygen. (Warfvinge 2011)  

Det slutliga byggnadsbetyget bestäms helt av vilka de sämsta områdesbetygen är. Nedan, i 
Figur 3, följer ett exempel.  
 
 

 
 
Figur 3- Exempel på hur klassningsnivå bestäms. (Sweden Green Building Council, hämtat från 
www.sgbc.se) 
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Följande text och tabeller visar de krav som ställs enligt BBR (Boverket 2011) samt för de tre 
klassificeringsnivåerna enligt Miljöbyggnads manual för nyproducerade generella byggnader 
samt handelsbyggnader (SGBC 2012). 
 

2.2.1 Energianvändning 

Meningen med denna indikator är att uppmuntra till att projektera, utforma och producera 
byggnader med låg energianvändning. Byggnadens årliga specifika energianvändning 
beräknas och mäts i kWh/m2, Atemp. Den jämförs med BBRs krav som omfattar uppvärmning, 
varmvattenberedning, komfortkyla och fastighetsenergi. Bedömningen beror på om 
byggnaden är en bostad eller lokal, om den är eluppvärmd eller ej och var den är placerad 
geografiskt.  

 

Indikator 1 BBR  
(kap. 9:3) 

BRONS SILVER GULD 

Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, manual 2.1, utgåva 120101 

Årlig 
energianvändning 
i kWh/m2, Atemp 

80 kWh/m2, 
Atemp för 
lokaler.  

≤ BBR. Energi- 
användning ≤ 0,75*BBR. 

Energi- 
användning ≤ 0,65*BBR. 

Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader, manual 2.1, utgåva 120701 

Årlig 
energianvändning 
i kWh/m2, Atemp 

Se ovan. Energi-
användning 
med 
referensdrift 
≤ BBR. 

Energianvändning  
≤ 0,75*BBR. 
 
Energitekniska 
egenskaper hos byggnad 
med installationer är ej 
sämre än BRONS.  
 
Energirutiner ska finnas. 

Energianvändning  
≤ 0,50*BBR. 
 
Energitekniska 
egenskaper hos byggnad 
med installationer är ej 
sämre än BRONS.  
 
Energirutiner ska finnas. 
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2.2.2 Värmeeffektbehov 

Meningen med denna indikator är att uppmuntra till att projektera, utforma och producera 
byggnader med så litet behov av tillförd uppvärmningseffekt som möjligt. 
Värmeeffektbehovet mäts i W/m2, Atemp och påverkas av DVUT3 och inomhustemperatur 
samt om byggnaden är eluppvärmd eller ej. Byggnadens värmeeffektförlust definieras som 
Ptot där värmeförluster av värmetransmission, luftläckage samt ventilation ingår.   

 

Indikator 2 BBR (kap. 9:3) BRONS SILVER GULD 

Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, manual 2.1, utgåva 120101 

Värmeeffektbehov i W/m2,  
Atemp vid DVUT 

BBR kräver att det 
genomsnittliga U-värdet för 
lokaler är 0,6 W/m2 K 

≤ 60 ≤ 40 ≤ 25 

Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader, manual 2.1, utgåva 120701 

Värmeeffektbehov i W/m2,  
Atemp vid DVUT 

Se ovan. 
 

≤ 60 ≤ 40 ≤ 25 

 

2.2.3 Solvärmelast 

Meningen med denna indikator är att uppmuntra till att projektera, utforma och producera 
byggnader så att solvärmetillskottet under den varma årstiden minskas. Detta innebär att 
behovet av komfortkyla och risken för övertemperatur begränsas. Solvärmelast, SVL, anges i 
W/m2 golv och bedömning sker endast på fönster som vetter mot öster, söder och väster eller 
kombinerat (hörnrum). Balkong, takfot eller andra utstickande byggnadsdelar samt 
grannbyggnader kan fungera som solskydd och alltså påverka den slutgiltiga SVL. I 
bedömning väljs ett representativt våningsplan ut. Oftast är det ett rum i det översta planet 
som väljs då det är mest kritiskt. 

 

Indikator 3 BBR BRONS SILVER GULD 

Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, manual 2.1, utgåva 120101 

Solvärmelast W/m2, golv 
Bostäder/Lokaler 

Inga krav. (Se Bilaga 1)  ≤ 38/48 ≤ 29/43 ≤ 18/32 

Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader, manual 2.1, utgåva 120701 

Solvärmelast W/m2, golv Inga krav. (Se Bilaga 1) ≤ 48 ≤ 43 ≤ 32 

3 DVUT – Dimensionerande vinterutetemperatur 
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2.2.4 Energislag 

Meningen med denna indikator är att uppmuntra till att använda förnybar energi som 
genererar lite av både utsläpp och avfall. Den använda energin i byggnaden delas in i fyra 
kategorier beroende på om energikällan ger upphov till utsläpp och avfall, är flödande 
och/eller förnybar. Miljökategori 1 (energi som är förnybar, exempelvis sol-, vind- och 
vattenkraft) står för de energislagen som gör minst påverkan på miljön och Miljökategori 4 
(energi som varken är förnybar eller flödande, exempelvis naturgas, olja, torv, kol, kärnkraft) 
är den som gör mest påverkan. I bedömningen kontrolleras den årliga energianvändningens 
fördelning på de olika kategorierna samt brukarenergin. 

 

Indikator 4 BBR BRONS SILVER GULD 

Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, manual 2.1, utgåva 120101 

% av total 
årlig 
energianvän
dning i 
byggnaden 

Inga krav. 
(Se Bilaga 1) 

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

> 10 % från Miljökategori 
1 och <25 % från 
Miljökategori 4.  
 
Alternativt: > 50 % från 
Miljökategori 2 och < 25 
% från Miljökategori 4.  

> 20 % från Miljökategori 1 
och  
< 20 % från vardera 
Miljökategori 3 och 4.  
 
Alternativt: > 50 % från 
Miljökategori 2 och < 20 % 
från vardera Miljökategori 3 
och 4.   

Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader, manual 2.1, utgåva 120701 

% av total 
årlig 
energianvän
dning i 
byggnaden 

Inga krav. 
(Se Bilaga 1) 

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

> 10 % från Miljökategori 
1 och <25 % från 
Miljökategori 4.  
 
Alternativt: > 50 % från 
Miljökategori 2 och < 25 
% från Miljökategori 4.  

> 20 % från Miljökategori 1 
och < 20 % från vardera 
Miljökategori 3 och 4.  
 
Alternativt: > 50 % från 
Miljökategori 2 och < 20 % 
från vardera Miljökategori 3 
och 4. 
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2.2.5 Ljudmiljö 

Meningen med denna indikator är att uppmuntra till att projektera, utforma och producera 
byggnader med god ljudmiljö. Indikatorn bedömer ljudmiljön inomhus enligt de svenska 
ljudstandarderna, SS25267 för bostäder och SS25268 för lokaler, och ser till parametrarna 
ljud från installationer inomhus, ljud utifrån samt stegljuds- och luftljudsisolering. 
Ljudförhållandet delas in i tre klasser, klass A, B och C. Klass A står för mycket goda 
ljudförhållanden och klass C motsvarar svenska byggnaders lägsta krav. 

 

Indikator 5 BBR BRONS SILVER GULD 

Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, manual 2.1, utgåva 120101 

Ljudmiljö Sammanfaller 
med BRONS. 
(Se Bilaga 1)   

Ljudklass 
C enligt 
SS 25267 
och SS 
25268.  

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

Minst ljudklass B på alla de 
bedömda ljudparametrarna i 
SS 25267 eller SS 25268. 
 
Enkätresultat visar att minst 
80 % av de svarande brukarna 
anser ljudmiljön vara mycket 
bra, bra eller acceptabel.  

Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader, manual 2.1, utgåva 120701 

Ljudmiljö Se ovan. Ljudklass 
C enligt 
SS 
25268.  

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

Minst ljudklass B på fyra 
bedömda ljudparametrarna i 
SS 25268. 
 
Enkätresultat visar att minst 
80 % av de svarande brukarna 
anser ljudmiljön vara mycket 
bra, bra eller acceptabel.  
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2.2.6 Radon 

Meningen med denna indikator är att uppmuntra till att projektera, utforma och producera 
byggnader med låg radonhalt i inomhusluften mätt i Bq/m3. Vid den geotekniska 
undersökningen mäts radonhalten i marken och klassas som hög-, normal- eller lågradonmark. 
Beroende på vilken klass som ska uppnås görs åtgärder i grundkonstruktionen och 
byggnadens ventilationssystem. Verifiering sker sedan under uppvärmningssäsongen och det 
högsta uppmätta värdet i vistelsezonen är det som tas med i bedömning, inte årsmedelvärdet. 

 

Indikator 6 BBR BRONS SILVER GULD 

Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, manual 2.1, utgåva 120101 

Radonhalt inomhus i Bq/m3 200  101-200 51-100 ≤ 50 

Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader, manual 2.1, utgåva 120701 

Radonhalt inomhus i Bq/m3 Se ovan. ≤ 200 ≤ 100 ≤ 50 
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2.2.7 Ventilationsstandard 

Meningen med denna indikator är att uppmuntra till att projektera, utforma och producera 
byggnader med god ventilation. Vid bedömning granskas byggnadens luftkvalitet genom 
kontroll av ventilationssystem, styrning och reglering av ventilationsflöde. 

 

Indikator 7 BBR BRONS SILVER GULD 

Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, manual 2.1, utgåva 120101 

Ventilations-
standard 
 

Samman- 
faller med 
BRONS. 
(Se Bilaga 1)   

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

Uteluftsflöde ≥ 7 l/s, 
pers. + 0,35 l/s, m2 
golv eller enligt råd i 
AFS 2009:2. 
 
Behovsstyrt 
ventilationsflöde i 
vistelserum med 
varierande belastning, 
t.ex. konferensrum. 

SILVER +  
 
Uteluftsflöde ≥ 7 l/s, pers 
+ 0,35 l/s, m2 golv eller 
enligt råd i AFS 2009:2. 
 
Behovsstyrt ventilations- 
flöde, t.ex. VAV i 
vistelserum. 
 
Enkätresultat som visar 
att minst 80 % av 
svarande brukare anser 
luftkvaliteten vara 
mycket bra, bra eller 
acceptabel.  
 

Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader, manual 2.1, utgåva 120701 

Ventilations-
standard 
 
 

Samman-faller 
med BRONS. 
(Se Bilaga 1)   
 

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

Uteluftsflöde ≥ 7 l/s, 
pers + 0,35 l/s, m2 
golv eller enligt råd i 
AFS 2009:2.  
 
Möjlighet att 
manuellt öka eller 
minska luftflödet 
efter behov i 
utrymmen med stor 
varierande belastning.  
 

Uteluftsflöde ≥ 7 l/s, pers 
+ 0,35 l/s, m2 golv eller 
enligt råd i AFS 2009:2.  
 
Automatiskt behovsstyrd 
ventilation i utrymme 
med stor varierande 
belastning.  
 
Enkätresultat visar att  
minst 80 % av svarande 
anställda anser 
luftkvaliteten vara 
mycket bra, bra eller 
acceptabel.  
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2.2.8 Kvävedioxid 

Meningen med denna indikator är att uppmuntra till att projektera, utforma och producera 
byggnader med låg tillförsel av kvävedioxid från trafikförorenad uteluft. Närheten till trafik 
ska kartläggas då hög trafikbelastning innebär hög kvävedioxidhalt. Om byggnaden ligger i 
tätort eller inte fyller avståndskravet (250 m om vägen trafikeras av >10000 fordon/dygn) ska 
hänsyn till kvävedioxidhalt i inomhusluft tas under projekteringen så att halten inte blir för 
hög. 

 

Indikator 8 BBR BRONS SILVER GULD 

Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, manual 2.1, utgåva 120101 

Kvävedioxid i  
inomhusluften  
i µg/m3 

Inga krav. 
(Se Bilaga 1)   

> 40 µg/m3 ≤ 40 µg/m3 
 
 

≤ 20 µg/m3 
Alternativt: Byggnad utanför tätort, 
dock måste avståndet till kraftigt 
trafikerad väg (>10 000 fordon/dygn) 
vara större än 250 m.  

Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader, manual 2.1, utgåva 120701 

Kvävedioxid i 
inomhusluften i 
µg/m3 

Inga krav. 
(Se Bilaga 1)   

> 40 µg/m3 
 
 
 

≤ 40 µg/m3 
 
 

≤ 20 µg/m3 
Alternativt: Byggnad utanför tätort, 
dock måste avståndet till kraftigt 
trafikerad väg (>10 000 fordon/dygn) 
vara större än 250 m.  
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2.2.9 Fuktsäkerhet 

Meningen med denna indikator är att uppmuntra till att projektera, utforma, producera och 
förvalta byggnader för att minska risken för framtida fukt- och vattenskador. Bedömning sker 
genom kontroll av projektering och produktion med vikt på hög fuktsäkerhet. I program- och 
projekteringshandlingar ska fuktsäkerhet och fuktsäkerhetsarbete finnas dokumenterade. 
Fuktsäkerhetsarbetet ska innehålla en plan för hur ett fuktsäkert arbete ska utövas samt 
beskrivning av och hur kritiska konstruktioner ska undvikas med vikt på fukt- och 
mögelskador, vattenläckage. 

 

Indikator 9 BBR BRONS SILVER GULD 

Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, manual 2.1, utgåva 120101 

Fukt- 
säkerhet 

Samman- 
faller med 
BRONS.  
(Se Bilaga 1)   

Byggnaden är 
fuktsäkerhetsprojekt
erad och utförd 
enligt BBR av snitt 
6:5, dvs. 
fuktkritiska 
konstruktioner är 
identifierade och 
dokumenterade, 
kontroll planer 
finns och utförandet 
dokumenteras.  

BRONS +  
Aktuella bransch-
regler följs för 
utförande av våtrum.  
 
Fuktsäkerhets-
projektering enligt 
Bygga F eller 
motsvarande.  
 
Fuktmätningar i 
betong utförs enligt 
RBK, d.v.s. Rådet för 
ByggKompetens.  

SILVER +  
En diplomerad 
fuktsakkunnig 
(beställarens expert) och 
en fuktsäkerhetsansvarig 
(entreprenörens expert) ska 
vara utsedda.  
 
Enkätresultat visar att  
högst 10 % av svarande 
brukare upplever 
hälsobesvär eller 
mögellukt.  

Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader, manual 2.1, utgåva 120701 

Fukt- 
säkerhet 

Sammanfaller 
med BRONS. 
(Se Bilaga 1)   

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

BRONS +  
Aktuella 
branschregler följs 
för våtrum.  
 
Fuktsäkerhets-
projektering 
genomförs enligt 
Bygga F eller 
motsvarande.  
Fuktmätningar i 
betong utförs enligt 
RBK, d.v.s. Rådet för 
ByggKompetens.  

SILVER +  
En diplomerad 
fuktsakkunnig 
(beställarens expert) och 
en fukt-säkerhetsansvarig 
(entreprenörens expert) ska 
vara utsedda.  
 
Enkätresultat visar att  
högst 10 % av svarande 
anställda upplever hälso-
besvär eller mögellukt som 
fastighetsägaren kan 
påverka. 
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2.2.10 Termiskt klimat vinter 

Meningen med denna indikator är att uppmuntra till att projektera, utforma och producera 
byggnader med ett bra termiskt klimat vintertid. Bedömningen görs, för att visa att kraven för 
inneklimat uppfylls, genom en datorsimulering av inneklimatet och jämförs med PPD4-
krav.  Aktuellt PPD-index beräknas utifrån kraven som ställts och klädsel och fysisk aktivitet 
antas. Därefter jämförs det aktuella PPD-indexet med önskad betygsnivå. 

 

Indikator 10 BBR (kap. 6:4) BRONS SILVER GULD 

Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, manual 2.1, utgåva 120101 

PPD-index  
och dator-
simulering 

BBR hänvisar 
till Social-
styrelsens 
allmänna råd 
(Se Bilaga 2).  

PPD ≤ 20 % som 
visas med dator- 
simulering.  
 
 

PPD ≤ 15 % som 
visas med dator-
simulering.  
 
 
 

PPD ≤ 10 % som visas 
med datorsimulering.  
 
Enkätresultat visar att 
minst 80 % av svarande 
brukare anser det 
termiska klimatet 
vintertid vara mycket 
bra, bra eller 
acceptabelt.  

Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader, manual 2.1, utgåva 120701 

PPD-index Se ovan. PPD ≤ 20 % som 
visas med dator-
simulering.  
 

PPD ≤ 15 % som 
visas med dator-
simulering.  

PPD ≤ 10 % som visas 
med datorsimulering.  
 
Enkätresultat visa att 
minst 80 % av svarande 
anställda anser den 
termiska komforten 
vintertid vara  
mycket bra, bra eller 
acceptabel.  

 

  

4 PPD – Predicted Percentage of Dissatisfied, en datorbaserad metod för att ta reda på antalet personer som 
kommer vara missnöjda med det termiska klimatet.  
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2.2.11 Termiskt klimat sommar 

Meningen med denna indikator är att uppmuntra till att projektera, utforma och producera 
byggnader med ett bra termiskt klimat sommartid.  Bedömning kan ske genom två metoder. 
Den första är, precis som i indikator 11, att göra en datorsimulering av inneklimatet och 
jämföra det med PPD-krav. Den andra metoden är att bedöma solvärmefaktorn, SVF, som 
visar hur det termiska inneklimatet påverkas av värmen från fönster sommartid. 

 

Indikator 11 BBR (kap. 6:4) BRONS SILVER GULD 

Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, manual 2.1, utgåva 120101 

PPD-index och 
datorsimulering 

BBR hänvisar 
till 
Socialstyrelsens 
allmänna råd 
(Se Bilaga 2). 
 
 

PPD ≤ 20 % 
som visas med 
datorsimulering.  
 
Öppningsbara 
fönster i 
bostäder och 
skolor. 

PPD ≤ 15 % som 
visas med 
datorsimulering.  
 
Öppningsbara 
fönster i bostäder 
och skolor.  
 
 
 

PPD ≤ 10 % som visas 
med datorsimulering.  
 
Öppningsbara fönster i 
bostäder och skolor.  
 
Enkätresultat visar att 
minst 80 % av svarande 
brukare anser det 
termiska klimatet 
sommartid vara mycket 
bra, bra eller acceptabelt.  

Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader, manual 2.1, utgåva 120701 

PPD-index Se ovan. PPD ≤ 20 % 
som visas med 
datorsimulering.  
 
 
 

PPD ≤ 15 % som 
visas med 
datorsimulering.  
 
 
 
 

PPD ≤ 10 % som visas 
med datorsimulering.  
 
Enkätresultat visar att 
minst 80 % av svarande 
brukare anser  
det termiska klimatet 
sommartid vara mycket 
bra, bra eller 
acceptabelt. 
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2.2.12 Dagsljus 

Meningen med denna indikator är att uppmuntra till att projektera, utforma och producera 
byggnader med god tillgång till dagsljus. Dagsljusfaktor, som är förhållandet mellan 
ljusstyrka inomhus och utomhus en mulen dag, och fönsterglasandel, fönstrets glasarea i 
förhållande till golvarean, bedöms. Mätningen görs på ett representativt plan i byggnaden. Om 
det är ett flerbostadshus eller en lokal så görs beräkningarna på det våningsplan som har sämst 
förutsättningar för dagsljus. 

 

Indikator 12 BBR (kap. 6:322) BRONS SILVER GULD 

Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, manual 2.1, utgåva 120101 

Dagsljusfaktor Schablonvärde: 
fönsterglasarean 
ska vara 10 % av 
golvarean. 

≥ 1,0 %  
 
 

≥ 1,2 %  ≥ 1,2 % visad med 
datorsimulering.  
Enkätresultat visar att >80 
% av  
svarande brukare anser 
ljusförhållandena  
vara mycket bra, bra eller 
acceptabelt.  

Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader, manual 2.1, utgåva 120701 

Dagsljusfaktor, DF  
och/eller 
utblicksarea  
 
 
 

Se ovan. Försäljningsut
rymme:  
• DF ≥ 1,0 % 
eller  
• Utblicksarea 
≥ 40 %  
 
eller 
 
Övriga rum 
där anställda 
vistas mer än 
tillfälligt har:  
• DF ≥ 1,0 % 
eller  
• Utblicksarea 
≥ 40 %  
 
 
 

Försäljningsutry
mme:  
• DF ≥ 1,2 % 
eller  
• Utblicksarea ≥ 
50 %  
 
eller  
 
Övriga rum där 
anställda  
vistas mer än 
tillfälligt  
ligger i 
anslutning till 
försäljningsytan 
och har:  
• DF ≥ 1,2 % 
eller  
• Utblicksarea ≥ 
50 %  
 

Försäljningsutrymme:  
• DF ≥ 1,2 % redovisad 
med dator-simulering eller  
• Utblicksarea ≥ 50 %  
 
och 
 
Övriga rum där anställda  
vistas mer än tillfälligt 
ligger i anslutning till 
försäljningsytan och har:  
• DF ≥ 1,2 % visad med 
datorsimulering eller  
• Utblicksarea ≥ 50 %  
 
Enkätundersökning som 
visar att minst 80 % av 
svarande anställda anser att 
dagsljusförhållandena  
som fastighetsägaren kan 
påverka är mycket bra, bra 
eller acceptabla.  
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2.2.13 Legionella 
Meningen med denna indikator är att uppmuntra till att projektera, utforma och producera 
byggnader som minskat risken för tillväxt och spridning av legionellabakterien som finns 
naturligt i tappvatten. Temperaturen på vattnet måste vara minst 60 ̊C då tillväxten sker 
mellan 20-50 ̊C. För personer med dåligt immunförsvar kan legionellabakterien orsaka 
lunginflammation. 

 

Indikator 13 BBR BRONS SILVER GULD 

Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, manual 2.1, utgåva 120101 

Legionella Samman- 
faller 
med 
BRONS. 
(Se 
Bilaga 1)   

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

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

SILVER +  
Termometrar 
monteras på utgående  
varmvatten och på  
returen i varje VVC- 
krets.  
 
Instruktioner ska 
finnas för 
regelbundna 
kontroller av VV- och 
VVC-temperatur i 
äldre och 
gruppboende,  
hotell, sporthallar, 
simhallar, sjukhus 
och flerbostadshus.  
 
 

Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader, manual 2.1, utgåva 120701 

Legionella Samman-
faller 
med 
BRONS. 
(Se 
Bilaga 1)   

Se ovan. BRONS +  
Riskvärdering 
genomförs med 
avseende på tillväxt 
och spridning av 
legionella. Åtgärder 
genomförs som 
minskar legionella-
risken  
 
Legionellaskydd enligt 
"Branschregler Säker 
Vatteninstallation"  

SILVER +  
Termometrar 
monteras på utgående  
varmvatten och på  
returen i varje VVC-
krets. 
 
Instruktioner ska  
finnas för 
regelbundna 
kontroller av VV- och 
VVC-temperatur.  
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2.2.14 Dokumentation av byggvaror 

Meningen med denna indikator är att uppmuntra till att dokumentera byggvaror och 
byggnadsmaterial som används i grundkonstruktion, stomme, yttertak samt ytter- och 
innerväggar. En byggvara definieras som en försäljnings- eller leveransprodukt som är tänkt 
att använda i byggnaden. Dokumentationen, som ska generera en loggbok, ska följa med 
byggnaden vid försäljning samt förvaltas och upprätthållas av fastighetsägaren. 
 

Indikator 14 BBR BRONS SILVER GULD 

Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, manual 2.1, utgåva 120101 

Dokumentation av 
byggvaror 

Inga krav. (Se 
Bilaga 1)   
 
 

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

BRONS+  
Loggboken är digital 
och administreras på 
företagsnivå  
hos fastighetsägaren  
 
 

SILVER+  
Loggboken 
innehåller 
information 
om 
byggvarors 
ungefärliga 
placering 
och mängd i 
byggnaden.  

Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader, manual 2.1, utgåva 120701 

Dokumentation av 
byggvaror 

Inga krav. (Se 
Bilaga 1)   

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

BRONS+  
Loggboken är digital 
och administreras på 
företagsnivå  
Hos fastighetsägaren  
 

SILVER+  
Loggboken 
innehåller 
information 
om 
byggvarors 
ungefärliga 
placering 
och mängd i 
byggnaden.  
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2.2.15 Utfasning av farliga ämnen 
Meningen med denna indikator är att uppmuntra till att bygga med material och byggvaror 
som inte innehåller ämnen med farliga egenskaper. Utfasningsämnen ses som farliga och ska 
för alla byggvaror i loggboken (enligt indikator 14) bedömas utifrån halt och innehåll enligt 
Kemikalieinspektionen. 

 

Indikator 15 BBR BRONS SILVER GULD 

Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, manual 2.1, utgåva 120101 

Utfasning av 
farliga ämnen 

Inga 
krav. (Se 
Bilaga 1)   

Dokumentation 
saknas. 

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

Utfasningsämnen enligt 
KEMIs kriterier förekommer 
inte i de dokumenterade 
byggvarorna i loggboken.  
 
 

Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader, manual 2.1, utgåva 120701 

Utfasning av 
farliga ämnen 

Inga 
krav. (Se 
Bilaga 1)   

Dokumentation 
saknas. 

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

Utfasningsämnen enligt 
KEMIs kriterier förekommer 
inte i de dokumenterade 
byggvarorna i loggboken.  
 
 

 

2.2.16 Sanering av farliga ämnen 
Meningen med denna indikator är att uppmuntra till att inventera och sanera farliga ämnen i 
en befintlig byggnad.  

Kommentar: Då indikator 16 endast ser till befintliga byggnader kommer denna bortses ifrån i 
detta arbete. 
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2.3 Certifieringsprocessen för Miljöbyggnad 
Processen för att certifiera en nyproducerad eller befintlig byggnad (Warfvinge 2011):  

1. Registrering 
När beställaren bestämt att en byggnad skall certifieras i Miljöbyggnad är det första 
som skall görs en registrering. Det är vid registreringen det bestäms vilken/vilka 
manualer som skall efterföljas. 
 

2. Förhandsbesked 
På begäran kan ett förhandsbesked på en hel eller en del av en indikator är godkänd 
redan under arbetet med ansökan. På så vis fås en fingervisning om arbetet går åt rätt 
håll. Ett förhandsgodkännande är giltigt även när ansökan skickats in under 
förutsättningar att handlingarna är desamma som när förhandsgodkännandet gavs. 
 

3. Ansökan 
Efter att en registrering är gjort har beställaren tre år på sig att skicka in ansökan till 
SGBC för hantering. Ansökan skall innehålla dokument som beskriver hur byggnaden 
uppfyller Miljöbyggnads olika kriterier. 

 
4. Formalia 

När ansökan nått SGBC görs en kontroll så att ansökan är rätt ifylld vad gäller val av 
manual, att eventuella förtydliganden ser bra ut och att alla handlingar är med för 
granskning. Saknas någonting har den sökande möjligheten till komplettering under en 
vecka, efter det riskerar ansökan att hamna längre ner i hanteringen. 
 

5. Granskning och revidering  
Miljöbyggnad är en tredjepartscertifiering, vilket innebär att uppgifterna i ansökan 
granskas av opartiska sakkunniga. Granskarna är utbildade inom Miljöbyggnad av 
SGBC och är specialister på respektive områden. 

6. Certifiering 
När byggnaden blivit godkänd erhåller den sökande ett certifikat och en blankett att 
montera på byggnaden. Är byggnaden en nyproduktion eller en ombyggnad är 
certifieringen preliminär och måste verifieras efter 12-24 månader. Verifieringen av 
nya- och ombyggda byggnader måste ske eftersom det i vissa indikationer krävs att 
installationer varit i bruk. Under verifieringen kontrolleras att uppgifterna som 
fuktsäkerhet, ventilationssystem och energiförbrukning, dessutom sker en 
enkätundersökning på vissa av indikationerna för att uppnå kategori GULD. En av de 
punkter som enkätundersökningen svarar på är hur brukarna uppfattar inomhusmiljön. 
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En certifiering i Miljöbyggnad är giltig i 10 år eller tills en större ombyggnad eller ändring av 
verksamhet sker i byggnaden. 
 

 
Figur 4 – Certifieringsprocessen. (Sweden Green Building Council, hämtat från www.sgbc.se)  
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3 Kostnader för att miljöcertifiera en byggnad 

Nedan följer fakta hämtat från forskning som diskuterar huruvida byggnadens totala 
projekterings- och produktionskostnaderna blir högre eller ej på grund av att en 
miljöcertifiering genomförs. Därefter följer en sammanfattning av alla merkostnader för 
respektive indikator samt övriga kostnader i samband med miljöcertifiering enligt 
Miljöbyggnad av byggnaden Skeppshandeln 1. 

”Merkostnaden är idag en del av en normal, seriös projekteringsprocess […]. I det 
sammanhanget är nyttan av miljöcertifiering naturligtvis positiv.” - Nyberg (2014) 

 

3.1 Tidigare forskning 
Enligt WGBC (2013, s. 8) visar forskning att bygga grönt5 inte behöver kosta mer än att 
bygga en icke certifierad byggnad. De trycker på att miljötänket måste vara med i början av 
processen för att kostnaderna för detta inte ska vara nämnvärda. Beslut inom design i början 
av projektet kommer påverka det långsiktiga värdet på byggnaden och dess avkastning.  

Olika internationella studier har gjorts för att undersöka om projekterings- och 
produktionskostnaderna ökar i samband med en miljöcertifiering. En amerikansk studie gjord 
av USGBC6 visade att kostnaderna för projektering och produktion av en LEED-byggnad 
ökade från 0,66 - 6,80 procent beroende på vilken nivå certifikatet var tänkt att nå. I Kanada 
har en studie, också för LEED-certifierade byggnader, gjorts med resultatet att det inte blev 
någon större skillnad i budget jämfört med en icke certifierad byggnad. Dock säger studien att 
det i vissa fall krävdes ett extra ekonomiskt tillskott, men ju tidigare målen för LEED 
uppfylldes desto lägre blev produktionskostnaden. I en brittisk studie om BREEAM-
certifierade byggnader uppges att kostnaden för att bygga enligt nivå Good (som är nivå 2 av 
5 där 5 är den högsta) ökade kostnaderna med två procent. Skulle byggnaden däremot 
åstadkomma nivå Excellent (nivå 4 av 5) ökade kostnaderna med sju procent. En svensk 
undersökning av en byggnad certifierad av Miljöbyggnad visar att budgeten ökade med sju 
procent för att uppnå högsta certifieringsnivå. (Bonde 2009, s. 38-39) 
  

5 Bygga grönt – samlingsordet för miljöklassificering i USA. 
6 USGBC – U.S Green Building Council 

27 
 

                                                           



3.2 Indikatorer 
Nedan följer en genomgång av varje indikator var för sig, en jämförelse på om byggnaden 
hade byggts enligt BBR istället för Miljöbyggnad klassificeringsnivå GULD. Som nämns i 
kapitel 2.2 på sidan 9-9 krävs det inte att alla indikatorer uppnår GULD för att byggnaden ska 
få det som slutbetyg. I följande text nämns klassificeringsnivå för respektive indikator för att 
på så sätt kunna göra jämförelse mot BBR. 

Denna del baseras främst på intervjuer med inblandade företag i byggnadsprojektet. Företagen 
har blivit tillfrågade hur mycket extra tid de lagt ner alternativt extra kostnad som har 
uppkommit på grund av Miljöbyggnads krav. Vid de tillfällen de har angett sina svar i tid har 
en beräkning gjorts för att få svaret i kronor. Enligt projektledningen är den ungefärliga 

kostnaden för en konsult 900 kronor/timme och en hantverkare 380 kronor/timme. Enligt 
Företag G (2014) ska en projekteringskostnad på 15 procent av produktionskostnaden läggas 
till i de fall där endast kostnaden för produktionen är känd. 

Arbetet med att miljöcertifiera Skeppshandeln 1 ses som komplext då byggnaden innehåller 
olika sorters verksamheter.  

”Observera att detta inte är något standardprojekt eftersom det är tre olika 
verksamheter (kontor, hotell och handelslokaler) och därför komplicerad tolkning av 
aggregering som tagit mycket tid.” – Företag F 

 

3.2.1 Energianvändning 
Byggnaden har uppnått klassificeringsnivå GULD. 

Skeppshandeln 1 innehåller, som nämns i 1.1.2, flera olika verksamheter. Det betyder att 
Företag L (2014) har viktat BBRs energianvändningskrav för att kunna göra beräkningar.  

• Årlig energianvändning enligt BBR: 80 kWh/m2, Atemp (Boverket 2011). 

• Viktat värde BBR: 123 kWh/m2, Atemp. 7 

• Beräknat värde i byggnad: 68,5 kWh/m2, Atemp. 8 

Energiförbrukningen för Skeppshandeln 1 är 55,7 procent av BBRs viktade krav, det innebär 
att byggnaden klarar Miljöbyggnads krav för klassificeringsnivå GULD som är 65 procent av 
BBRs krav.   

7 Uppgifter kommer från handlingar tillhörande Kvarteret Skeppshandeln 1. 
8 Uppgifter kommer från handlingar tillhörande Kvarteret Skeppshandeln 1. 
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För att få en förståelse vad det innebär för fastighetens driftkostnad har priset per kWh 
uppskattas till 85,72 öre/kWh 9. Detta medför att kostnaden för respektive fall, vid Atemp = 
16490 m2, skulle uppgå till: 

Miljöklassificering:  85,72 öre/kWh * 68,5 kWh/m2 * 16490 m2 = 968 263 kr/år 

BBR:  85,72 öre/kWh * 123 kWh/m2 * 16490 m2 = 1 738 633 kr/år 

 

Slutsats: Fastigheten kommer spara 770 370 kronor/år genom att miljöklassificera byggnaden 
jämfört med om byggnaden följt BBRs minimikrav. Denna post kommer att räknas in i 
mervärdet för byggnaden och inte kostnader. 

 

3.2.2 Värmeeffektbehov 
Byggnaden har uppnått klassificeringsnivå SILVER. 

I denna indikator kommer en viss del av byggnadens isolering tas bort för att höja byggnadens 
U-medelvärde och närma sig BBRs krav på 0,6 W/m2K (Boverket 2011). Kostnaden för den 
extra isoleringen som krävs för att klara Miljöbyggnads krav kan då beräknas. Beräkningarna 
ger ett nytt genomsnittligt U-värde på 0,37 W/m2K < 0,6 W/m2K (Se Bilaga 3).  

Byggnadens väggar består av prefabricerade väggelement som innehåller isolering som räcker 
för att uppnå BBRs krav. Väggelementen är tilläggsisolerade med ytterligare 70 mm för att 
uppnå Miljöbyggnads krav. Denna isolering tas bort. 

Byggnadens tak är isolerat med 500 mm isolering. 350 mm av dessa är bortplockade för att 
höja det genomsnittliga U-medelvärdet. All isolering är inte bortplockad på grund av att 
inomhusklimatet ska behållas behagligt. Detsamma gäller för gårdsbjälklaget som innehåller 
300 mm isolering. 150 mm av dessa är bortplockade. 

Alla uppgifter om isoleringsinnehåll i väggar, tak och bjälklag samt gipsinnehåll i väggar i 
punktlistan nedan är hämtade från handlingar tillhörande fastigheten Kvarteret Skeppshandeln 
1. Priser på isolering är till viss del angiven av Företag D samt uppgifter från 
byggvaruhandlare. Efter samspråk med projektledningen har en ett prisavdrag på 30 procent 
gjorts för att få ett så rättvist pris som möjligt.    

• Väggisoleringen är 70 mm tjock och kostar 17,40 kronor/m2. Med en total väggyta på 
cirka 2 065 m2 innebär det en kostnad på cirka 35 900 kronor. 

9 Aktuellt pris enligt www.fortum.se, 2014-04-25. 
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• En av två gipsskivor i väggen har plockats bort. Den bortplockade gipsskivan är 13 
mm tjocka och kostar 13,34 kronor/m2. Med en total väggyta på cirka 2 065 m2 

innebär det en kostnad på cirka 27 550 kronor. 

• Av takets 500 mm tjocka isolering har 350 mm av dessa tagits bort. 350 mm tjock 
isolering kostar 92,20 kronor/m2. Med en total takyta på 2 261,6 m2 innebär det en 
kostnad på cirka 208 520  kronor. 

• Av gårdsbjälklagets 300 mm tjocka isolering har 150 mm av dessa tagits bort. 150 mm 
tjock isolering kostar 39,76 kronor/m2. Med en total yta på 5 021,9 m2 innebär det en 
kostnad på cirka 199 670  kronor. 

Ytterligare en kostnad för denna indikator är den extra arbetskostnaden det innebär att 
tilläggsisolera byggnadens väggar. Eftersom endast en del av takets isolering räknas bort 
kommer det inte medföra någon extra arbetskostnad då isoleringsarbeten ändå kommer 
utföras. Att isolera en väggyta tar, enligt Företag G (2014), 0,1 timmar/m2 och timpriset är 
380 kronor. Enligt Energiberäkningsrapporten är den väggytan (utan fönster) cirka 2 065 m2. 
Detta innebär att arbetskostnaden för att tilläggsisolera byggnaden uppkommer till cirka 78 
500 kronor. 

Att montera gips tar, enligt projektledningen, 0,13 timmar/m2. Väggarean uppgår till 2 065 m2 
vilket innebär en arbetstid på 268,45 timmar. Med en timkostnad på 380 kronor uppgår den 
totala monteringskostnaden till 102 011 kronor.  

Den totala produktionskostnaden uppgår till 652 151 kronor vilket innebär en 
projekteringskostnad på 97 822 kronor. 

Total kostnad indikator 2: 749 973 kronor  

 

3.2.3 Solvärmelast 
Byggnaden har uppnått klassificeringsnivå SILVER. 

Solvärmelast finns inte nämnt i BBR och därför kommer all kostnad som denna indikator 
medfört räknas in som en merkostnad. En av kostnaderna för denna indikator kommer från 
Företag M (2014) som gjort solvärmelastberäkningar, dessa kostnader redovisas i Kapitel 3.4.  
Ytterligare en kostnad är den tid som Företag F (2014) lagt ner på att ta fram ingångsdata för 
dessa beräkningar. Företag F (2014) har tagit fram underlag innehållande bland annat gsyst

10-
värden med och utan rörliga solskydd. En del av dessa indata och beräkningar görs även om 

10 gsyst anges i procent och är ett mått på solvärmen som kommer in i rummet i förhållande till den värme som 
träffar det yttre glaset. 
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byggnaden inte skall miljöcertifieras, däremot är beräkningar och dokumentation mer utförlig. 
De uppskattar att det extra arbetet på grund av Miljöbyggnad har kostat cirka 20 000 kronor.  

För att minska solvärmelasten har solavskärmningar gjorts på byggnaden. Normalt görs detta 
av hyresgästerna, men då byggnaden skall miljöcertifieras görs detta av beställaren för att 
uppfylla Miljöbyggnads krav. Enligt Företag D (2014) kostar motoriserade solskydd i form av 
utvändiga markiser och invändiga rullgardiner 1 300 000 kronor. 

Total kostnad indikator 3: 1 320 000 kronor (exklusive Företag M)  

 

3.2.4 Energislag 
Byggnaden har uppnått klassificeringsnivå GULD. 

Det saknas krav enligt BBR vilket gör att alla kostnader i denna indikator är en merkostnad 
för projektet. Då förnybar energi ligger i tiden antas denna kostnad bli försummar. Den 
administrativa kostnaden för indikatorn tas istället med i miljösamordnarens fakturerade 
timmar, se kapitel 3.3.  

Total kostnad indikator 4: 0 kronor 

 

3.2.5 Ljudmiljö 
Byggnaden har uppnått klassificeringsnivå SILVER. 

Enligt Miljöbyggnad ska två av ljudparametrarna stegljud, luftljud, installations- eller 
trafikbuller uppfylla ljudklass B. I detta projekt är det installations- och trafikbuller som 
uppfyller ljudklass B. För att uppfylla dessa ljudkrav har Företag A (2014) anlitats, vars 
uppgift har varit att ta fram en plan för vart problem kan uppstå och hur kravnivåerna skall 
uppnås. För att dämpa installationsbuller har de valt tysta hotellapparater, hållit ned 
hastigheterna i anslutningskanaler samt satt in ljuddämpare för att få bort aggregat- och 
spjälljud. Angående trafikbullret har de valt fönster med högre ljudreduktion samt byggt ett 
ljudreducerande undertak ovanför inlastningen i dagligvarubutiken så att hotellet inte skall bli 
störda av aktiviteter där. Företag As arbete antas kosta cirka 110 000 kronor inklusive en 
verifieringsmätning11 (35 000 kronor) som görs för att intyga att byggnaden klarar de ljudkrav 
som ställs. 

Företag A (2014) säger också att just Skeppshandeln 1 varit extra besvärlig då SGBC, enligt 
dem, ställer orimliga krav på dagligvaruhandeln. Ett av dessa ”orimliga krav” är att den 
tillåtna ljudnivån i dagligvaruhandeln ska vara samma som i ett bibliotek. Detta har lett till att 
rulltrappan som är placerad nära kassorna har ljudisolerats från golv till tak då kassalinjen 

11 En verifieringsmätning görs efter att byggnaden varit i bruk i cirka två år. 
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räknas som arbetsplats. Isolering har skett genom att en glaspanel sats upp i riktning mot 
kassorna (se 

 

 

 

 

 

Figur 5 nedan) och en ljudabsorbent på motstående sida. Material och arbetskostnader för detta 
uppgår totalt till 105 800 kronor inklusive projekteringskostnad.   

I Företag As PM för de åtgärder som genomförts för att klara ljudkraven finns bland annat en 
50 mm pågjutning på bjälklagen för att undvika stegljud. Pågjutningen har gjorts över en cirka 
10 000 m2 stor yta. Då de prefabricerade badrummen bygger 80 mm över bjälklaget har man 
tvingats till att gjuta 80 mm, vilket lett till att kravet ändå uppfyllts. För att påvisa att 
pågjutningen ändå är en kostnad som tillkommit på grund av Miljöbyggnads ljudkrav har en 
förenklad beräkning på 50 mm av de 80 mm betong gjorts. Den totala kostnaden för 80 mm 
pågjutning uppgår till 4,5 miljoner kronor, vilket innebär att det för en 50 mm pågjutning 
kostar cirka 2,81 miljoner kronor.  

Åtgärder har krävts för att förhindra ljudspridning genom profilerna mellan lokaler, något som 
inte skulle gjorts om det inte byggts enligt Miljöbyggnad. Dessa åtgärder har enligt Företag D 
(2014) tagit 28 timmar vilket innebär en kostnad på 25 200 kronor.  

Total kostnad indikator 5: 3 051 000 kronor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 - Glaspanel intill kassorna 
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3.2.6 Radon 
Byggnaden har uppnått klassificeringsnivå GULD. 

Grunden är projekterad och byggd tät på grund av risk för stigande grundvatten i området. 
Detta medför också att byggnaden blir radonsäkrad. Kostnad för denna indikator är då endast 
administrativ och tas med i miljösamordnarens fakturerade timmar, se kapitel 3.3. 

Total kostnad indikator 6: 0 kronor 

3.2.7 Ventilationsstandard 
Byggnaden har uppnått klassificeringsnivå SILVER. 

Ett VAV-system har installerats i fastigheten för att uppnå Miljöbyggnads krav. Företag L 
anger att det finns cirka 270 stycken ställdon och att styckekostnaden för dessa är 1500 
kronor. Detta innebär en kostnad på 405 000 kronor. Projekteringskostnaden för detta uppgår 
till 60 750 kronor.  

Total kostnad indikator 7: 465 750 kronor 

 

3.2.8 Kvävedioxid 
Byggnaden har uppnått klassificeringsnivå SILVER. 

BBR ställer inga krav vad gäller kvävedioxid vilket medför att alla kostnader som härrör 
denna indikator kommer bli en extra kostnad för att bygga enligt Miljöbyggnads krav. De 
kostnader som uppstår är framförallt administrativa för att i ansökan påvisa att de krav som 
ställts är uppnådda.  

För att klara kravet på ≤ 40 µg/m3 har bland annat kvävedioxidgivare satts upp. Uppgifter om 
vad dessa kostat saknas. 
 

Total kostnad indikator 8: - kronor 

 

3.2.9 Fuktsäkerhet 
Byggnaden har uppnått klassificeringsnivå GULD. 

Enligt projektledningen för Skeppshandeln 1 är fuktsäkerhet alltid något som tas stor hänsyn 
till vid nybyggnationer.  

De stora kostnaderna som skiljer mellan BBRs och Miljöbyggnad krav är de personer som ska 
vara aktiva i projektet. En diplomerad fuktsakkunnig måste utses, i projektet Skeppshandeln 1 
har denna person kostat cirka 224 000 kronor. Dessutom krävs en av entreprenören utsedd 
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fuktansvarig person som ser till att de kritiska arbetena utförs på ett branschmässigt korrekt 
sätt. Då den fuktansvariga har fler roller i projektet är det svårt att sätta en exakt tid och 
kostnad för denna person, men uppskattningsvis rör det sig om cirka 50 000 kronor. 

Total kostnad: 274 000 kronor 

 

3.2.10 Termiskt klimat vinter 
Byggnaden har uppnått klassificeringsnivå GULD 

Denna indikator kräver en PPD-mätning. Denna är utförd av Företag M. Se Kapitel 3.4.   

Total kostnad indikator 10: - kronor 

 

3.2.11 Termiskt klimat sommar 
Byggnaden har uppnått klassificeringsnivå GULD 

Denna indikator kräver en PPD-mätning. Denna är utförd av Företag M. Se Kapitel 3.4.   

Total kostnad indikator 11: - kronor 

 

3.2.12 Dagsljus 
Byggnaden har uppnått klassificeringsnivå SILVER. 

BBR anger endast ett ungefärligt värde på glasarean baserat på golvarean vilket gör att all tid 
och utföranden som rör dagsljusinsläppet är en extra kostnad för att klara Miljöbyggnads 
krav.  

Enligt Företag F (2014) görs beräkningar på dagsljus endast om byggnaden ska 
miljöcertifieras. Dessa beräkningar har kostat cirka 100 000 kronor. Reviderade beräkningar, 
på grund av ändrat beräkningssätt och aggregering samt ändrade förutsättningar 
(fönsterstorlekar, planritningar och omgivande byggnader), har kostat ytterligare cirka 70 000 
kronor. 

Företag D (2014) har gjort sammanställningar på LT-värden12 som ligger till grund för 
Företag Fs beräkningar. Detta har tagit cirka 32 timmar, vilket innebär 28 800 kronor. De har 
dessutom behövt byta ut vissa glaspartier samt komplettera med solfilm för att uppnå kraven. 
Detta har kostat cirka 50 000 kronor. 

12 LT-värdet (ljustransmission) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. 
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Total kostnad indikator 12: 248 800 kronor. 
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3.2.13 Legionella 
Byggnaden har uppnått klassificeringsnivå GULD. 

De termometrar som föreskrivs för att uppnå klassificeringsnivå GULD ingår enligt 
projektledning alltid i nybyggnationer. De kostnader som uppkommer för denna indikator är 
då endast administrativ och ingår under Kapitel 3.3.  

Total kostnad indikator 13: 0 kronor 

 

3.2.14 Dokumentation av byggvaror 
Byggnaden har uppnått klassificeringsnivå SILVER. 

Denna indikator har varit tidskrävande och många företag har varit inblandade. 

• Företag B (2014) anger att de lagt ner 348 timmar, vilket ger en kostnad på 313 200 
kronor.  

• Företag D (2014) anger att de lagt ner 56 timmar, vilket ger en kostnad på 50 400 
kronor. 

• Företag G (2014) anger att deras arbete kostat 40 000 kronor. 

Det som tar längst tid är när en byggvara inte finns med i BVB13 eller Sunda Hus. Företag B 
(2014) anger att hela 50 procent av deras nerlagda tid gått åt till att ta fram alternativ till de 
material som inte finns med i ovan nämnda register. 

Total kostnad indikator 14: 403 600 kronor 

 

3.2.15 Utfasning av farliga ämnen 
Byggnaden har uppnått klassificeringsnivå GULD. 

Företag G anger att deras arbete med indikatorn kostat 40 000 kronor. 

Total kostnad indikator 15: 40 000 kronor 

 

  

13 BVB – Byggvarubedömningen. 
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3.3 Övriga kostnader 
• Miljösamordnaren samordnar alla dokument som sedan skickas till SGBC för 

bedömning. Miljösamordnaren (2014) uppskattar sin arbetstid till cirka 400 timmar 
vilket innebär en kostnad på cirka 360 000 kronor vid timpriset 900 kr. 

• Företag D (2014) anger att detta projekt krävt 22 extra timmar för att utföra  
beräkningar av U-värde och presentera dessa på rätt sätt. Detta innebär en kostnad på 
19 800 kronor. 

• Företag D (2014) anger också att isoleringen i fasadelementen är utbytt till en mer 
högvärdig typ. Kostnaden för detta är cirka 160 000 kronor. Högvärdig isolering 
utanför betongvägg. Kostnaden för detta är cirka 85 000 kronor. 

• Enligt Företag D (2014) är fönstrens U-värde sänkt från deras standard på 0,76 W/m2 

K till 0,73 W/m2 K vilket medfört en extra kostnad på 150 000 kronor. 

• Miljöbyggnad kräver efter två års drift en verifiering. Då kontrolleras alla indikatorer 
och jämförs med Miljöbyggnads krav. Mätning av radonhalt, uppmätt 
energianvändning jämförs med beräknad, dagsljuskvaliteten undersöks med mera. I 
detta skede görs också ett flertal enkätundersökningar med brukarna för att se att de är 
nöjda med bland annat termiskt klimat, ventilation och ljudmiljö. Om allt är som det 
ska förlängs certifikatet i tio år (Hanberg 2014). Ett ungefärligt värde för verifiering, 
se Tabell 1 nedan. 

• Miljöbyggnads certifieringskostnad är relativt låg jämfört med många andra 
miljöcertifieringssystem. De kostnader som finns dokumenterade är: (Björdin 
Johansson 2012) 

Registrering 2860 kr 

Granskning 25740 kr 

Komplettering Beror på omfattning 

Certifiering 5720 kr 

Verifiering 15730 kr 

Totalt 50 050 kr 

 
                 Tabell 1 - Kostnader i samband med certifiering 

 
Total kostnad Övriga kostnader: 824 850 kronor. 
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3.4 Sammanställning av kostnader 
I  
Tabell 2 nedan visas merkostnaden för respektive indikator. Där kostnaden är markerad med – 
saknas svar från företag. I indikatorerna 3, 7, 10 och 11 står Företag M för en markant del av 
kostnaderna. Företaget har inte kunnat specificera exakta tider och kostnader som lagts ner för 
just miljöcertifieringen. De menar dock att det krävs 150 procent merarbete för att uppfylla 
Miljöbyggnads krav. Ett exempel som Företag M anger är att om klimatsimuleringar för 
kyldimensionering tar cirka 40 timmar för ett byggprojekt som följer BBRs krav så tar ett 
Miljöbyggnadsprojekt ytterligare cirka 60 timmar. Dessa timmar är inte medräknade i 
sammanställningen nedan. 

Den totala merkostnaden för att miljöcertifiera Skeppshandeln 1 enligt Miljöbyggnad 
klassificeringsnivå GULD jämfört med BBR är 7 377 973 kronor. Detta innebär att 
merkostnaden utgör cirka 1,48 procent av den totala projekterings- och produktionskostnaden 
för byggnaden som är cirka 500 miljoner kronor. 73 procent av dessa kostnader uppkommer 
under produktionstiden och resterande under projekterings- och dokumenteringstiden. 

Sammanställning av kostnader 
Indikatorer Kostnader 
1. Energianvändning 0 kr 
2. Värmeeffektbehov 749 973 kr 
3. Solvärmelast 1 320 000 kr 
4. Energislag 0 kr 
5. Ljudmiljö 3 051 000 kr 
6. Radon 0 kr 
7. Ventilationsstandard 465 750 kr 
8. Kvävedioxid - 
9. Fuktsäkerhet 274 000 kr 
10. Termiskt klimat vinter - 
11. Termiskt klimat sommar - 
12. Dagsljus 248 800 kr 
13. Legionella 0 kr 
14. Dokumentation av byggvaror 403 600 kr 
15. Utfasning av farliga ämnen 40 000 kr 
Övriga kostnader 824 850 kr 
Total merkostnad för att miljöcertifiera. 7 377 973 kr 
Merkostnad i procent av den totala 
projekterings- och produktionskostnaden 1,48 % 

Projektering/dokumentation (av total kostnad) 27 % 
Produktion (av total kostnad) 73 % 

 
Tabell 2 - Sammanställda merkostnader för att miljöcertifiera enligt Miljöbyggnad klassificeringsnivå 
GULD, jämfört med BBR. 
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Figur 6 - Sammanställning av merkostnader 
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4 Mervärden som uppkommer genom att miljöcertifiera en 
byggnad 

Följande kapitel baseras på tidigare forskning som gjorts inom ämnet. Det finns idag ingen 
omfattande svensk forskning så denna del är till stor del baserad på internationell forskning. 
De svenska referenserna utgörs främst av tidigare examensarbeten tillsammans med de fåtal 
svenska rapporterna som finns. Detta kapitel innehåller också två intervjuer som har 
genomförts med beställare och köpare av fastigheten.  

4.1 Marknadsvärde 
Eftersom investerare och hyresgäster blir mer kunniga och intresserar sig mer för de 
miljömässiga och sociala effekterna av den byggda miljön, så kommer byggnader med bättre 
hållbarhet få ökat marknadsvärde. Studier som gjorts runt om i världen visar att gröna 
byggnader är mer attraktiva och genererar högre hyror och säljpriser. På marknader där gröna 
byggnader är vanliga finns det tecken på att byggnader som inte är gröna är svårare att hyra ut 
och säljs för mindre summor (WGBC 2013, s. 8). En annan undersökning visar på att 
marknadsvärdet inte ökar för en certifierad byggnad. Det finns däremot en risk att värdet på 
en icke certifierade byggnad kan minska. (Wallström 2013, s. 19) 

Det finns även andra aspekter som ger ökat marknadsvärde. Gröna byggnader visar på 
reducerad energi- och vattenanvändning samt lägre drifts- och underhållskostnader vilket kan 
vara fördelaktigt för säljpriset. För att uppfylla byggnadens förväntade prestanda krävs 
effektiv driftsättning, effektiv förvaltning och samverkan mellan ägare och hyresgäster. 
(WGBC 2013, s. 9). En annan faktor som gör att marknadsvärdet höjs är på grund av att 
ökade hyresintäkter påverkar driftnettot14 positivt. (Bonde 2009, s. 37) 

Enligt WGBC har studier som jämfört miljöcertifierade och icke miljöcertifierade byggnader 
visat att priset varit 0-30 procent högre för de förstnämnda. Studien visade också att 
byggnader certifierade i högre nivåer också genererade högre priser. Detta gäller dock 
byggnader certifierade med LEED och Green Star men ger ändå en bild på hur ett 
miljöcertifikat kan påverka byggnadens marknadsvärde. Det är viktigt att notera att även om 
dessa studier visar att miljöcertifiering ger ett samband mellan att bygga grönt och högre 
försäljningspriser och hyror att det också finns andra saker som kan påverka. Placering av 
byggnaden, kostnad för energi och vatten, lokala hyror och fastighetspriser är några av dem 
som spelar in när säljpriset och hyror värderas. (WGBC 2013, s. 38) 

För att behålla sin position på marknaden kan en miljöcertifiering vara en positiv faktor. 
Däremot menar Wallström (2013, s. 19) att certifieringen inte görs för att höja 
marknadsvärdet på fastigheten. Det talas också om miljöcertifikatet i sig är viktigt eller om en 
icke certifierad byggnad med hög energibesparing räcker som ekonomiskt incitament för ett 

14 Driftnetto – Hyra minus kostnader i form av drift, underhåll, tomträttsavgäld och fastighetsskatt. 
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företag att köpa eller hyra i fastigheten. Ett förvaltningsföretag menar att deras hyresgäster 
vill sänka sina energikostnader och att certifieringen, som i detta fall var GreenBuilding, inte 
var viktigt. (Wallström 2013, s. 26) 

Enligt Nyberg (2014), som företräder Företag C i projektet Skeppshandeln 1, ökar slutpriset 
för en byggnad om den är miljöcertifierad, beroende på vilken marknad de befinner sig i. 
Nyberg tror att marknadsvärdet för Skeppshandeln 1 ökat med 0,25 – 0,5 procent jämfört med 
om byggnaden inte varit miljöcertifierad.   

I en intervju med Thalén (2014) framgår det att de, som roll av köpare av byggnaden, tror att 
priset för en miljöcertifierad byggnad är högre än en icke certifierad. De innehar inga exakta 
siffror på köpet av byggnaden Skeppshandeln 1 men tror att den såldes för ett något högre pris 
än om den inte hade varit certifierad.  

4.2 Hyresmarknad  
Enligt Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna, kommer hyresgästerna ställa högre 
miljökrav på fastighetsägarna då fler blivit medvetna om att påfrestningarna på miljön idag är 
stora och att åtgärder måste vidtas. ”Fler och fler hyresgäster vill arbeta med att minska sin 
miljöpåverkan genom bland annat energi- och resurseffektivisering och då är fastighetens 
miljöprofil en mycket viktig faktor. Ökade krav på resurseffektiva byggnader leder till en ur 
samhällssynpunkt positiv utveckling för fastighetsbranschen.” (seec.se 2013) 

Om hyrorna ökar eller inte beroende på miljöcertifiering råder det delad mening om. En 
fallstudie gjord på två miljöcertifierade och två icke certifierade byggnader visar att det inte 
finns någon större betalningsvilja hos hyresgästerna i de två certifierade byggnaderna jämfört 
med de icke certifierade. Istället visar studien att det i första hand är läget på fastigheten som 
är avgörande i valet av lokal, miljöcertifieringen ses i första hand som en bonus. (Jernelius 
2011, s. 57) 

Enligt Wallström (2013, s. 19) spelar läget en stor roll när det gäller vakansnivåerna. När det 
kommer till placeringar utanför stadskärnan är vakansgraden lägre för de certifierade 
byggnaderna än för dem icke certifierade. Däremot är det ingen påtaglig skillnad på 
vakansnivåerna mellan certifierade och icke certifierade byggnader i centrala och populära 
lägen.  

Enligt Bonde (2009, s. 37) gjordes en analys av den amerikanska marknaden som visade att 
hyrespremien för en miljöcertifierad byggnad ökade med två procent och den effektiva 
hyran15 ökade med sex procent jämfört med en icke certifierad byggnad. I en annan 

15 Effektiv hyra - Hyra med avdrag för vakanta ytor (outhyrda ytor). 

 

41 
 

                                                           



amerikansk studie visades att certifieringssystemet Energy Star påverkade hyresintäkterna 
med en höjning på cirka sex procent jämfört med icke certifierade byggnader. Ännu en studie 
visade både på en tre procent högre hyresnivå samt en högre uthyrningsgrad. 

En miljöcertifierad byggnad har lägre drift- och underhållskostnader vilket innebär att vissa 
företag är villiga att betala en högre hyra. Att betala en högre hyrespremie ter sig annorlunda 
beroende på vilket land det handlar om. I Storbritannien, där företagen ofta själva står för sin 
drift- och underhållskostnad, gjordes en studie som visade att 60 procent av de tillfrågade var 
beredda att betala en högre hyra för en grön byggnad. I Sverige ingår delar av drift och 
underhåll i hyran så som värme och kyla men inte el. Därför är den ekonomiska vinningen i 
att hyra lokaler i en miljöcertifierad byggnad ej obefintlig men inte ett lika stort ekonomiskt 
incitament som i andra länder. Detta innebär att företag i Sverige har mindre vilja att betala en 
högre hyra på grund av den minskade drift- och underhållskostnaden i miljöcertifierade 
byggnader. (Bonde 2009, s. 30-31)  

Enligt Nyberg (2014), i roll av beställare av Skeppshandeln 1, är betalningsviljan för 
hyresgästen inte högre på grund av att byggnaden är miljöcertifierad. Dock säger han att det 
är en konkurrensfördel då många företag har ett ”skall-krav” i alla större 
hyresgästförfrågningar. Vidare säger Nyberg att det idag inte är någon skillnad på 
uthyrningsgrad i deras miljöcertifierade byggnader jämfört med det icke certifierade men att 
de på sikt hoppas på positivt utslag. De tror också att efterfrågan på miljöcertifierade 
byggnader kommer vara stor i framtiden. 

På frågan om betalningsviljan för hyresgästen är högre på grund av att fastigheten är 
miljöklassificerad svarade Thalén (2014) att det tror hon stämmer. Hon anser att efterfrågan 
på miljöcertifierade byggnader är ganska stor och kommer öka i framtiden. Efter ett flertal 
visningar av kontorslokaler för potentiella hyresgäster kan hon bekräfta att företagen både 
efterfrågar och är villiga att betala en högre hyra för en miljöcertifierad fastighet.  

4.3 Drift- och underhållskostnader 
Enligt Bonde (2009, s. 29) kan miljöcertifierade byggnader vara ett attraktivt alternativ för 
vissa typer av företag att etablera sin verksamhet i. Detta beror på att företaget, i sitt 
affärsområde, målsättning samt marknadsföringsstrategi, vill betona att de tar hänsyn till 
miljön. Ytterligare en anledning att välja en grön byggnad är att de lägre drift- och 
underhållskostnaderna är till en ekonomisk fördel om företaget själva står för dessa kostnader. 
Då samhällets miljökrav sägs öka i framtiden är det bättre för ett företag som själva står för 
sina drift- och underhållskostnader att hyra lokaler i en miljöcertifierad byggnad, som ofta 
klarar högre miljökrav än lagen kräver, för att slippa göra dyra förändringar i efterhand.  

En jämförelse mellan 60 byggnader, certifierade enligt LEED, och icke miljöcertifierade 
byggnader visade att de miljöcertifierade byggnaderna var 25-30 procent mer energieffektiva 
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och dessutom hade en jämnare elförbrukning. En annan studie visar att gröna byggnader har 
8-9 procent lägre drift- och underhållskostnader. (Bonde 2009, s. 37) 

Ett exempel på att energianvändningen minskar genom att uppfylla kraven för, i detta fall, 
Miljöbyggnad ses i kapitel 3.2.1. Fastigheten Skeppshandeln 1 kommer spara 770 370 
kronor/år genom att miljöklassificera byggnaden jämfört med om byggnaden följt BBRs 
minimikrav. 

 

4.4 Övrigt 
Forskning visar att den förbättrade inomhusmiljön, som gröna byggnader medför, förbättrar 
arbetsproduktiviteten, hälsan och välmående hos hyresgästerna. Trots bevis för dess effekter, 
har förbättrad inomhusmiljö inte varit av prioritet i byggnaders utformning och konstruktion. 
(WGBC, s. 9) 

Att etablera sin verksamhet i en miljöcertifierad lokal kan förbättra ett företags varumärke då 
det visar på att de aktivt arbetar för att förbättra miljön och minska miljöpåverkan. Detta 
medför att konsumenter får en positiv bild av företaget och att kompetent personal lockas att 
arbeta och stanna kvar där. Miljöcertifierade byggnader har ett bättre inomhusklimat bland 
annat på grund av hårdare krav på byggnadsmaterial, bättre termiskt klimat och bättre 
ljusförhållanden, än icke certifierade. Detta får personalen att må bra, minska sjukfrånvaron 
och effektivisera arbetet vilket ökar företagets resultat. (Bonde 2009, s. 29)  
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5 Slutsats 

Denna studie har visat att den totala kostnaden för att miljöcertifiera Skeppshandeln 1 enligt 
Miljöbyggnad klassificeringsnivå GULD jämfört med om den byggts enligt BBRs krav 
uppgår till cirka 7,4 miljoner kronor. Detta är cirka 1,48 procent av byggnadens totala 
projekterings- och produktionskostnad (se kap. 3.4). Tidigare forskning anger att kostnaden 
för att miljöcertifiera ligger mellan 0,66-7 procent. Resultatet i detta examensarbete ligger i 
underkant av det intervallet. Detta kan bero på att det handlar om just Miljöbyggnad som det 
inte finns särskilt omfattande forskning om och alltså inget att jämföra med. Det kan också 
bero på att Miljöbyggnad har mindre omfattande krav än andra certifieringssystem samt lägre 
certifieringskostnader.  

Det finns vissa felmarginaler som måste tas i beaktning när det gäller den totala 
merkostnaden. En av dem är att det är svårt för de inblandade företagen att i efterhand urskilja 
vilka kostnader som tillkommit specifikt på grund av Miljöbyggnads krav. Ett exempel på 
detta är Företag Ms svårighet att i efterhand urskilja deras extra kostnader för specifika 
indikatorer. De har istället angett att det tar cirka 150 procent längre tid att uppfylla 
Miljöbyggnads krav jämfört med att uppfylla BBRs krav. En annan felmarginal är att några av 
de tillfrågade företagen inte svarat vilket innebär ett visst bortfall i den totala merkostnaden. 
Bortfallets storlek är svår att uppskatta men summan av merkostnaden är en riktlinje för 
framtida byggprojekt. 

Den största kostnaden för att miljöcertifiera byggnaden ligger i produktionen, vilket utgör 73 
procent av den totala projekterings- och produktionskostnaderna för byggnaden 
Skeppshandeln 1. Denna kostnad är svår att minska då det är något som inte kan bortses ifrån. 
Produktionskostnaden innefattar både material- och hantverkarkostnader och är svår att skära 
ner på. Det som kan reducera dessa kostnader är att ändringar på grund av 
miljöcertifieringskraven inte kommer upp så sent i produktionsprocessen.  

Eftersom arbetet med att miljöcertifiera byggnader i Sverige är relativt nytt har inte 
projektörer den erfarenhet som ger en tids- och kostnadseffektiv projektering. Kostnaden för 
projektering kommer därför att efter en tid förmodligen minska då arbetsmetoderna blir mer 
inarbetade och tänket kring miljöcertifieringen är med i början av processen. 

Detta examensarbete visar dessutom att byggnadens marknadsvärde kan öka något, alternativt 
att byggnader som inte är miljöcertifierade minskar i värde. Att säga vilket som är rätt är svårt 
att visa utan fortsatta studier och forskning över en längre tid. Enligt företrädare för Företag C 
tror de att marknadsvärdet för Skeppshandeln 1 kan öka upp till 0,5 procent jämfört med om 
byggnaden inte skulle certifieras. Kostnaderna, som uppgår till 1,48 procent av den totala 
slutkostnaden, överstiger alltså det förväntade ökade marknadsvärdet. Dock finns det andra 
faktorer som ökar mervärdet. Ett exempel är de minskade kostnaderna för energiförbrukning 
som i denna byggnad ger en besparing på cirka 770 000 kronor per år jämfört med om 
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byggnaden byggts enligt BBRs krav. På så sätt är det ekonomiskt försvarbart att 
miljöcertifiera en byggnad då det under en tid lönar sig.  

En annan parameter, som det idag är delade meningar om, är hyresfrågan. Åsikterna går isär 
om hyresgästen är villig att betala en högre hyra för en miljöcertifierad byggnad eller inte. I 
de studier som gjorts inom ämnet visas siffror mellan 2-6 procent högre hyra medan andra 
menar att hyresskillnader beror på att icke certifierade byggnader tvingas till en 
hyressänkning för att inte vakansgraden ska bli för hög. Detta då fler och fler företag har som 
mål att sitta i lokaler med miljökrav. En undersökning visar på att 60 procent av de svarande 
ville sitta i en miljöcertifierad byggnad och i de två intervjuer som gjorts i denna rapport 
framkommer att det finns en stor efterfrågan hos många företag. Detta är en konkurrensfördel 
för fastighetsägare då många företag ställer krav på sina lokaler.  
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6 Diskussion 

Vi tycker att detta varit ett lärorikt arbete. Att miljöklassificera byggnader ligger i tiden och vi 
tror att den kunskap vi fått genom det här examensarbetet kommer vara givande i våra 
framtida arbetsliv.  

Då det var cirka två månader till inflyttning av byggnaden när vi började med vårt 
examensarbete har en viss felmarginal kunnat påvisas. De företag som intervjuats har inte, på 
ett enkelt sätt, kunnat ge ett exakt antal timmar och kostnader då de i efterhand fått gå igenom 
sitt arbete och sammanställa den arbetstid de tror tillhört miljöklassificeringen. Vi tror att om 
man gjort månadsvisa uppföljningar redan i ett tidigt skede skulle den slutliga rapporten ha en 
större noggrannhet vad gäller nerlagd arbetstid till följd av Miljöbyggnad.  

Tyvärr har några utav de företag vi sökt valt att, av olika anledningar, inte svara på de frågor 
vi skulle behövt ha med i rapporten. Detta har inneburit att den slutliga kostnaden för 
miljöcertifieringen inte helt stämmer överrens med den verkliga summan. Vi anser dock att 
resultatet är en bra riktlinje för framtida byggprojekt. 

Osagt är om detta gäller för alla projektörer, men ett av de projekterande företagen har angett 
att det tar ungefär 1,5 gånger längre tid att projektera och dokumentera ett byggprojekt som 
ska följa Miljöbyggnads krav. Vi tycker att detta är en hög siffra men tror, precis som 
forskningen, att den kommer att förbättras när metoderna blir mer inarbetade.  

Som referensobjekt till detta examensarbete ligger fastigheten Kvarteret Skeppshandeln 1. 
Byggnaden innehåller många olika speciallösningarna, exempelvis pågjutningen och 
inglasning av rulltrappan, som gjort att kostnaderna ökat drastiskt. Vi anser att vårt resultat är 
ett bra riktmärke att använda i framtiden. Dock måste hänsyn tas till varje projekts enskilda 
utformning och behov. 

När vi började med examensarbetet trodde vi att det skulle gå att göra betydligt fler 
beräkningar än vad det senare visade sig. För att kunna räkna om en hel del av indikatorerna 
på ett mer korrekt sätt hade otaliga beräkningsprogram krävts, samt en hel del förkunskap som 
vi inte besitter genom vår utbildning. Istället har vi genom intervjuer med berörda företag 
kommit fram till en kostnad som vi hoppas kan ge en rättvis bild och vara till nytta för 
intressenter av denna studie.   

Rapportens del om mervärde baseras främst på internationell forskning rörande andra typer av 
certifieringssystem. Denna forskning är inte direkt applicerbar på systemet Miljöbyggnad men 
vi anser ändå att det är en vägvisare inom ämnet. Då det i dagsläget inte finns så omfattande 
forskning kring just Miljöbyggnads kostnader och mervärden tror och hoppas vi att detta är 
något som i framtiden kan locka studenter eller forskare att fördjupa sig inom.  
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