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Sammanfattning
Detta examensarbete syftar till att genomföra en miljöcertifieringsprocess enligt
systemet Miljöbyggnad och identifiera eventuella energibesparingsåtgärder och
förbättringar för inneklimat i en befintlig byggnad. Miljöbyggnad är ett svenskt
miljöcertifieringssystem som har hanterats och vidareutvecklats av Sweden Green
Building Council (SGBC) sedan den 1 januari 2011. Systemet bedömer byggnaders
miljöprestanda inom energi, inneklimat och material genom att betygsätta byggnader
i olika klasser; Guld, Silver Brons eller Klassad. För att kunna få ett tillräckligt bra
slutbetyg, krävs det att de bedömda byggnaderna uppfyller respektive krav bland alla
Miljöbyggnads indikatorer.
Hus N på Linnéuniversitetet i Växjö, som är referensfall i detta arbete, ägs av
fastighetsbolaget Videum AB. Byggnaden består av både kontor och
undervisningslokaler. Valet av byggnaden har baserats på både tillgång till
information för arbetsutförandet och Videums intresse av Miljöbyggnad.
Sambandet mellan teorier och praktiska tillämpningar har skaffats genom att studera
bl.a. Miljöbyggnads syften, olika bedömningskriterier, certifieringsprocess, systems
för- och nackdelar, och att utföra respektive indikatorers bedömningar med hjälp av
angivna beräkningsverktyg, datorsimuleringsprogram (IDA Klimat och Energi,
VELUX Daylight Visualizer), mätningsresultat och en enkätundersökning.
Genomförandet av Miljöbyggnad ger Hus N ett slutbetyg Silver. Det visar att de
angivna Miljöbyggnads dokument ger en god vägledning under ansökningsprocessen.
Brister i formuleringar av beräkningsmetoder har också upptäckts. Det innehåller
angivna beräkningsverktyg för byggnaders värmeeffektbehov, solvärmelast och
termiskt klimat sommar och vinter. Miljöbyggnad kan även användas för prövningar
av olika åtgärders lönsamhet. Med hjälp av detta föreslås det att fastighetsägaren
utreder eventuella brister i luftljudsisolering i kontorsdelar i Hus N samt möjligheter
att installera solceller för att kunna förbättra byggnadens nuvarande miljöprestanda.
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Summary
This thesis aims to implement a Swedish certification´s system named
“Miljöbyggnad” and identify its applications in energy saving and improvement of
indoor climate in an existing building. “Miljöbyggnad” is administered by Sweden
Green Building Council (SGBC). The system assesses buildings´ performance in
energy, indoor climate and materials. A classified building will receive a grade in
Gold, Silver, Bronze or Rated. In order to obtain a satisfying grade, it is required that
buildings´ each individually assessed indicator to meet “Miljöbyggnad”´s criteria.
Building N in Linnaeus University has chosen to be the studied subject in this
research. It is owned by the real estate Videum AB. It consists of both offices and
classrooms. The reason of chosing this research subject is based on both the
accessibility of available data and Videum´s interest in the system.
This research has formulated the relationship between theories and practical
applications by studying such as system´s purposes, different evaluations´ criteria,
certification´s process, and system´s advantages and disadvantages. The predefined
computational tools, computer simulation program (IDA Indoor Climate and Energy,
VELUX Daylight Visualizer), results from variable measurements and research
method questionnaire has been used to perform the assessment of different indicators
in “Miljöbyggnad”. Based on the evaluations of each individual indicator, Building N
has received Silver as a final grade. Research findings show that certification´s
documents have provided a considerable guidance during the application´s process.
However, one has also questioned the formulations of computational methods for
calculations of buildings´ heating needs, solar heating load and thermal indoor
climate during both summer and winter. The system can also be used to predict
different measurements´ profitability. It is suggested in the research to study further
Building N´s airborne sound insulation and possibility to install solar panels to
improve building´s current environmental performance.
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Abstract
Denna rapport beskriver utförandet av en miljöcertifieringsprocess enligt systemet
Miljöbyggnad på en befintlig byggnad. Hus N på Linnéuniversitetet i Växjö har valts
som referensfall. Med hjälp av utvärderingar och jämförelser mellan teorier och
bedömningar på Hus Ns nuvarande energi-, inneklimats- och materialsprestanda, har
byggnaden fått Silver som slutbetyg. Miljöbyggnad värderas ytterligare med hänsyn
till dess användarvänlighet, nytta och brister.

Nyckelord: Miljöbyggnad, SGBC, miljöcertifieringssystem, energi, inneklimat,
material, Hus N, Linnéuniversitetet, beräkningsverktyg, IDA Klimat och Energi,
VELUX Daylight Visualizer
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
Statens Energimyndighet har utfört en studie om EUs och Sveriges nya
miljö- och energidirektiv. I studien visas det att Sverige antog direktivet om
att minska utsläpp av växthusgaser genom energieffektivisering med hjälp
av en tydlig utsatt tidslinje. Det vill säga att ”den totala energianvändningen
per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar… 20 % till år 2020
och 50 % till år 2050 i förhållande till användningen 1995” i Sverige
(Boverket, 2007, sid 14). Begreppet byggnaders energiprestanda har också
nämnts i direktivet (Energimyndigheten, 2013). Boverket har av denna
anledning fått uppdrag av regeringen att anpassa dagens energikrav
(Boverkets byggregler) efter direktivet. Den 1 februari 2009 skärptes
energikraven för elvärmda byggnader eller byggnader som har eldriven
komfortkyla. Den 1 januari 2013 skärptes energikraven även för byggnader
som har annat uppvärmningssätt än elvärme. Dessa förändringar motsvarar
ca 20 % minskning i byggnads specifika energianvändning och dess
genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (Um).
Som ett resultat av förtydligat direktiv i energiprestanda och skärpta
energikrav, utvecklas olika klassningssystem. Dessa system ställer krav på
byggnader med hänsyn till bland annat energianvändning, inneklimat,
byggmaterial, transport med mera. De olika systemen bedömer byggnaders
hållbarhet miljömässigt. Det finns fyra aktuella klassningssystem i Sverige.
De heter GreenBuilding, Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. De har
utvecklats med olika fokus på byggnaders hållbarhet.
Fastighetsbolaget Videum AB vill lära sig om de olika certifieringssystemen
och detta examensarbete har initierats. Med hänsyn till tillgänglig tid inom
examensarbetet har miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad valts att studera
nämare. Sambandet mellan systemet och den svenska byggsektorn ska
studeras. Dess arbetsprocess ska prövas på en vald befintlig byggnad i
Växjö. Arbetet kommer också att vara ett stöd för framtida
energieffektiviseringsåtgärder ur ett energi-, inneklimat- och
miljöperspektiv.
Av praktiskt skäl går det bara att studera ett system i detalj inom ett
examensarbete. Valet att studera certifieringssystemet Miljöbyggnad beror
på de olika systemens ursprung. Certifieringssystemen BREEAM och LEED
är ursprungligen brittiskt respektive amerikanskt som baseras på respektive
länders byggnadsstandard. För att utnyttja de systemen i klassningar av
byggnader i Sverige, ska systemen anpassas efter den svenska standarden.
Enligt informationen från Sweden Green Building Council (SGBC), är inte
dokument och manualer för BREEAM-SE tillgängliga förrän lanseringen,
vilket sker den 24 april 2013. Det förvärrar författarnas möjligheter att testa
dess arbetsprocess inom detta examensarbete. Certifieringen enligt LEED är
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baserad på den amerikanska standarden. Det innebär en ökad risk på
resultats trovärdighet jämförts med den svenska standarden.
Videum har rekommenderat Hus N på Linnéuniversitetet, Växjö Campus
som referensfall i detta examensarbete. Valet av byggnad är praktiskt av
logistisk själ, dessutom är byggnadens data väldokumenterad. Hus N togs i
bruk år 2010 och är redan klassad enligt GreenBuilding. Det är den första
lokalbyggnaden som energicertifierats vid Linnéuniversitetet i Växjö.
Byggnaden har sedan projekteringsskedet planerats som en
lågenergibyggnad. Videum har under hela byggprocessen dokumenterat och
mätt detaljer som berör exempelvis uppvärmning, ventilation, inneklimat,
byggmaterial med mera. Då GreenBuilding endast syftar till minskad
energianvändning, är Videum också nyfikna på hur Hus Ns andra parametrar
passar in i Miljöbyggnad.
Detta examensarbete ska kunna användas till miljöcertifiering av Hus N när
behovet uppstår. Arbetet ska i framtiden även kunna utnyttjas som ett
hjälpmedel av Videum och andra fastighetsbolag till utförande av en
miljöcertifiering på en befintlig lokalbyggnad.

1.2 Syfte och mål
Detta arbete syftar till att undersöka begreppet Miljöbyggnad som ett
certifieringssystem, certifieringsprocessen, i detta fall processen till att
miljöklassa en vald befintlig byggnad, och att förutsäga hur man kan
tillämpa detta certifieringssystem för att minska energianvändning och att
förbättra innemiljö i byggnaden. En sammanfattad frågeställning blir
därefter:
1. Hur ska man genomföra en Miljöbyggnads certifiering på en
befintlig byggnad?
2. Hur kan man tillämpa miljöcertifieringssystem för att minska
energianvändning och förbättra innemiljö i byggnaden?
Målen till detta arbete är att jämföra ett praktiskt fall med teorin genom att
utföra en miljöcertifiering. Samtidigt ges arbetet en fördjupad kunskap inom
området. Videum ska även kunna utnyttja resultatet från det här arbetet för
att fortsätta med Miljöbyggnads ansökan, att formulera
energieffektiviseringsåtgärder enligt resultatet, och/eller införa
miljöcertifieringssystem i framtida projekt.
Ett delmål är att identifiera och påpeka eventuella hinder under
klassningsprocessen och/eller förbättringar för själva certifieringssystemet.
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1.3 Avgränsningar
Miljöbyggnad är ett relativt nytt certifieringssystem i Sverige, och det håller
fortfarande på att utvecklas och förbättras. Detta leder till att den aktuella
och tillgängliga informationen och forskningarna är begränsade. Det anses
kunna begränsa författarnas förståelse och analys i detta arbete.
Tidsbegränsningen för arbetsutförande anses också vara en nackdel. För att
göra arbetsfördelningar och belastningar mer sannolika, har författarna
använt data från bygghandlingar, mätningar av andra företag och
information från driftsansvariga till beräkningar och simuleringar av
Miljöbyggnads olika indikatorer. Källorna för den insamlade datan är
trovärdiga, men av eget intresse har informations riktighet ändå kontrolleras
på egen hand.
Förklaringar av enkätundersöknings syfte har inte skett hos varje deltagare.
Risken för att deltagarna har missförstått syftet och/eller enkätfrågorna finns.
Författarna tar dock inget ansvar för svaren av alla insamlade enkäter.
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2. Utgångspunkter
2.1Sweden Green Building Council (SGBC)
Sweden Green Building Council (SGBC) är en paraplyorganisation av
World Green Building Council (WorldGBC). WorldGBC är ett nätverk för
nationella Green Building Councils av mer än 90 länder. WorldGBC
samarbetar med sina medlemsländer och ser till att sitt koncept, gröna
byggande bidrar till en minskning av koldioxidutsläpp samt påverkar
samhällens hållbara utveckling och miljöförändringar i byggsektorn.
SGBC ”grundades i juni år 2009 av tretton svenska företag och
organisationer: Akademiska hus, DTZ, Fastighetsägarna Sverige,
Husvärden, IVL, NCC, Malmö Stad, SEB, Skanska, Stockholm Stad,
Sweco, Vasakronan och White” (SGBC, 2012, online). Den 5 oktober 2011
blev Sverige WorldGBCs fullvärdiga medlem.
SGBC syftar till att sprida och utveckla konceptet, gröna byggande genom
ett antal certifieringssystem som tar hänsyn till både byggteknik,
miljöpåverkan och hållbarhet i byggbranschen.

2.2 Olika miljöcertifieringssystem
En miljöcertifiering, så kallades miljöklassning, definieras som ”en objektiv
bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är” (SGBC, 2012,
online). I Sverige finns det idag fyra certifieringssystem. Dessa är
Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och GreenBuilding.

2.2.1Miljöbyggnad
Miljöbyggnad, så kallades Miljöklassad byggnad tidigare, ”utvecklades
inom ramen för Bygga-bo-dialogen” (Utveckling av fastighetsföretagande i
offentlig sektor, UFOS. 2012, sid 28). Systemet hanteras av SGBC sedan
den 1 januari 2011. Det kan användas av bl.a. kommuner, byggföretag,
fastighetsbolag, konsulter, banker, försäkringsbolag och högskolor.
Detta certifieringssystem kan utföras på både nyproducerade och befintliga
byggnader. Systemet baseras på bedömningar av ett antal indikatorer inom
energi, inomhusmiljö och material. Betyg ges i Klassad, Brons, Silver eller
Guld med hänsyn till vilka krav ansökta byggnader uppfyller bland alla
indikatorer. Om betyg Guld eftersträvas, krävs genomförande av en
enkätundersökning för brukares upplevelser av inneklimat. Miljöbyggnads
godkända byggnader ska erhålla ett Miljöbyggnads certifikat och ”en plakett
som får monteras i byggnaden” (SGBC, 2012, sid 2). De är giltiga i 10 år.
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Den första byggnaden som certifierats till Miljöbyggnad är Kvarteret Asken
i Atollen, Jönköping. Det har fått Silver som ett slutbetyg. Uppdraget
uppfördes av byggherre Fastighets AB Erik Ekblad.

2.2.2 BREEAM
BREEAM, så kallades BRE Environmental Assessment Method, grundades
av det brittiska miljöcertifieringssystemet, BRE i början på 1990-talet.
Systemet i Sverige har utvecklats av SGBC för att anpassa till ”svensk
lagstiftning, svenska metoder och arbetssätt” (SGBC, 2011, online). Där
systemet används för att ”certifiera kommersiella kontor och
handelsfastigheter” efter bedömningar av 46 kontrollpunkter (SGBC, 2011,
online). Kontrollpunkterna innebär energi, inomhusmiljö, byggnadsmaterial,
vattenanvändning, styrning i projekt, byggavfall, transporter, ekologi på
tomten och föroreningar från byggnaden.

2.2.3 LEED
LEED betyder ”Leadership in Energy and Environmental Design” (UFOS,
2012, sid 29). Det har baserats på amerikanska standarder och förhållanden.
Enligt UFOS (2012) och SGBC (2011, online) används systemet ”för att
certifiera kommersiella fastigheter bedömer byggnadens miljöprestanda
utifrån områdena: närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material
samt inomhusklimat”. Byggnader som uppfyller LEEDs krav kan klassade
som Certifierad, Silver, Guld och Platinum.

2.2.4 GreenBuilding
GreenBuilding siktar endast på energianvändning i lokaler. Kravet är ”att
byggnaden ska sänka sin energianvändning med 25 % eller uppvisa en
energianvändning som är 25 % lägre än nybyggnadskraven i BBR” (UFOS,
2012, sid 29). Ansvarig organisation i Sverige är SGBC. Syftet till detta
energicertifieringssystem är att få uppmärksamhet på energieffektivisering i
den svenska bygg- och fastighetssektorn.
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2.3 Referensfall
2.3.1 Hus N, Linnéuniversitetet, Växjö
Hus N ligger på Linnéuniversitetets Växjö campusområdes östra sida vid
Georg Lückligs väg. Det är ihoplänkad med Hus K2 och Hus M via
gångbroar. Byggnaden ritades av Henrik Jais-Nielsen & Mats White
Arkitekter AB. Byggherren är fastighetsbolaget Videum AB medan
Linnéuniversitetet hyr de lokalerna av Videum. Hus N byggdes år 2010 som
en totalentreprenad av Peab. Byggnadens area, inklusive icke uppvärmd yta
utgör 6 900 m², varav uppvärmd yta på 6 331 m² (Energiberäkningsrapport
för Hus N, 2010, sid 4). Byggnaden har trästomme och innehåller fyra
våningar inklusive ett källarplan. Enligt uppgift från Videum är Hus N
”Växjös första nybyggnation av lågenergihus märkt European Green
Building” där ”energikravet ligger på 30 % under gällande byggnorm samt
ökad integrering av förnybar energi” (Videum AB, u.å., online).

2.3.2 Fastighetsägare
Hus N ägs av Videum, vilket är ett av Växjö kommuns dotterbolag. Det
förvaltar idag 113 000 m² uppvärmd yta i Teleborgsområdet i Växjö
(Videum AB, u.å., online). 75 % av Videums lokaler hyrs av
Linnéuniversitetet. Bolaget har under åren jobbat med olika
energioptimeringar. De har bl.a. vunnit den europeiska energispartävlingen
Energy Trophy genom att optimera drifttider och tryckbörvärden på
belysning och ventilation år 2007 på Hus K.
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3. Teori
Det här kapitlet kommer att redovisa Miljöbyggnadens syfte, dessa olika
bedömningskriterier, arbetsprocess och för- och nackdelar.

3.1 Miljöbyggnads syfte
Sedan certifieringssystemet etablerades i Sverige 2009 och fram till den 13
maj 2013, finns det 531 registreringar samt 53 certifierade Miljöbyggnader
(se Bilaga 1). Systemet betygsätter byggnader i Guld som högst, Silver,
Brons eller Klassad som lägst. Betyget görs efter bedömningar av ett antal
parametrar inom energi, innemiljö och material (se Bilaga 2). Det ger
möjligheter för byggherrar, fastighetsägare, byggnadsförvaltare och brukare
att förstå byggnaders funktioner och dess miljöprestanda. Byggnader som är
miljöcertifierade ger en ”låg energianvändning med liten miljöbelastning”
samt att kunna behålla god termisk innemiljö (UFOS, 2012, sid 43).

3.2 Bedömningskriterier
Bedömningskriterier för Miljöbyggnad har delats upp i tre områden. Det
innehåller energi, innemiljö och material. Under varje område finns det ett
antal aspekter som klassificeras efter energiursprung. Varje aspekt innehåller
ytterligare ett antal indikatorer, av vilka byggnader bedöms. Ett slutbetyg
ges med hänsyn till alla bedömda indikatorer (se Bilaga 3).

3.2.1 Energi
Indikator 1 – Energianvändning
Byggnadens energianvändning är ”den energi som, vid normalt brukande,
under ett normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt
energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens
fastighetsenergi” (Boverket, 2012, sid 262). Energianvändningen mäts i
kWh/m²,Atemp.
Bedömningen av energianvändning i Miljöbyggnad syftar till att uppmuntra
en låg energianvändning. En uppmätt energianvändning för en 12månadersperiod jämförs med energikrav av olika nivåer. Energikraven har
bestämts av SGBC med hänsyn till aktuella energikrav från Boverket. I detta
referensfall används riktvärdena för både skola och kontor (se Tabell 3.1).
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Tabell 3.1: Bedömningskriterier för befintliga bostäder och lokalbyggnader. Källa:
Miljöbyggnad – Bedömningskriterier för befintliga byggnader, manual 2.1, utgåva 120101,
sid 4

Årsenergianvändning kan hämtas från antingen en energideklaration som är
mindre än 2 år gammal eller en redovisad energistatistik.
Indikator 2 – Värmeeffektbehov
Värmeeffektbehov är en summa av värmeförluster via värmetransmission,
luftläckage och ventilation. Det betyder att den totala värmeeffekten som
behövs för att värma upp lokalarea (LOA) till en temperatur över 10°C.
Enheten för värmeeffektbehov är W/m²,Atemp. Parametern syftar till att
begränsa den tillförda effekten för uppvärmning.
Värmeeffektsbehovet kan bestämmas med hjälp av två metoder,
värmeeffektsberäkning och en effektsignatur. Beräkningen sker med ett
färdigt formulerat beräkningsverktyg från SGBC (se Bilaga 4). Beräkningen
tar hänsyn till byggnaders tekniska egenskaper, som t.ex. byggnaders
geografiska läge, kvantitet och kvalitet av det klimatskalet, lufttemperaturer
inomhus, mekaniskt ventilationssystem, osv.
En effektsignatur är ”en kurva med uppmätt energianvändning för
uppvärmning vid olika utetemperaturer” (SGBC, 2012, sid 8). Mätningen
enligt bedömningskriterierna ska utföras vid minst åtta olika tillfällen under
uppvärmningssäsongen. ”Det ska skilja minst 1,5°C i medelutetemperatur
mellan mätningarna och varje mätperiod ska omfatta minst en vecka”
(SGBC, 2012, sid 8). Mätresultat jämförs sedan med bedömningskriteriet för
betygsättningen (se Tabell 3.2).
Tabell 3.2: Bedömningskriterier för befintliga bostäder och lokalbyggnader. Källa:
Miljöbyggnad – Bedömningskriterier för befintliga byggnader, manual 2.1, utgåva 120101,
sid 6
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Indikator 3 – Solvärmelast
Solvärmelast i ett rum anger värmetillskott genom fönster från solen under
de varma sommardagarna. Det visas i enhet W/m². Syftet med denna
indikator är att försöka begränsa byggnaders solvärmetillskott samt att
minska övertemperaturer i rum eller behov av komfortkyla.
Det finns två sätt att räkna ut byggnaders solvärmelast. Det innehåller en
solvärmelastsberäkning (SVL) och datorsimulering via program som
exempelvis IDA Klimat och Energi. SVL är en förenklad beräkningsmetod.
Det uppvisar förhållanden mellan glasad del av fönster, golvarea,
solinstrålningsfaktor och egenskaper till fönsters glasandel. Formeln för
”rum med fönster åt endast ett väderstreck gäller” (SGBC, 2012, sid 10):

= 800 ×
där

×

/

(1)

Den maximalen solinstrålningen mot en vertikal yta = 800 W/m²
gsyst = sammanvägt g-värde för fönstergals och solskydd, Aglas = glasad del av fönster, dörrar och glaspartier, m²
Arum = golvarea i det bedömda rummet, m²

Beräkningen utförs på ett våningsplan som ”är representativt för byggnaden
och med sämst förutsättningar för lågt solvärmelasttal” (SGBC, 2012, sid
11). Rummen som täcker drygt 20 % golvarean på planet och får sämsta
resultat i beräkningen väljs sedan för att betygsätta indikatorn. Betygskrav
visas i Tabell 3.3.
Tabell 3.3: Bedömningskriterier för befintliga lokalbyggnader. Källa: Miljöbyggnad –
Bedömningskriterier för befintliga byggnader, manual 2.1, utgåva 120101, sid 10

Indikator 4 – Energislag
Energislag bedömer ”årliga totala energianvändningens fördelning på
Miljökategorier” (SGBC, 2012, sid 13). Bedömningen baseras på om
byggnadens energikällor är förnyelsebara, genererar avfall och föroreningar

9
Yifan Guo & Malin Wahlqvist

(se Tabell 3.4). Utifrån denna grundtanke har Miljökategorier uppdelats i
fyra delar. Det är:


Miljökategori 1 som ger minst miljöbelastning, t.ex. solenergi, och el
från vind- och vattenkraft.



Miljökategori 2 för energi som ”härrör från biobränsle i värme- och
kraftvärmeverk” eller energi som kommer från miljögodkända
biobränslepannor (SGBC, 2012, sid 13).



Miljökategori 3 för energi som tillförs av ”icke miljögodkända
pannor” (SGBC, 2012, sid 13).



Energi som tillhör Miljökategori 4 ger mest miljöbelastning. Hit hör
energikällor som inte är förnyelsebara, som t.ex. olja, kol och
kärnkraft.

Byggnaders årsenergianvändning fördelas enligt ovan nämnda kategorierna
beroende på energiursprung. Betyg sätts sedan med hjälp av ett
färdigdesignat beräkningsverktyg från SGBC (se Bilaga 5).
Tabell 3.4: Bedömningskriterier befintliga bostäder och lokalbyggnader. Källa:
Miljöbyggnad – Bedömningskriterier för befintliga byggnader, manual 2.1, utgåva 120101,
sid 13

3.2.2 Innemiljö
Indikator 5 – Ljudmiljö
Denna indikator syftar till att bedöma byggnaders ljudmiljö utifrån fyra
olika parametrar. De är installationsljud, luftljud, stegljud och ljud utifrån
som exempelvis trafikljud. Bedömningen kan utföras med hjälp av två
metoder, ljudklassmätning enligt de svenska ljudstandarderna (SS25267 för
bostäder och SS25268 för lokalbyggnader) och ett lyssningstest. En
ljudmätning ger byggnaden en ljudklass i en skala av A, B och C för att
representera de fyra parametrarnas kvaliteter (se Tabell 3.5.1). Där
”ljudklass C motsvarar minimikrav i svenska byggnader, B är tydligt bättre
och ljudklass A motsvarar mycket goda ljudförhållanden” (SGBC, 2012, sid
18).
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Tabell 3.5.1: Bedömningskriterier för bostäder och lokalbyggnader för bedömning utifrån
ljudstandarden. Källa: Miljöbyggnad – Bedömningskriterier för befintliga byggnader,
manual 2.1, utgåva 120101, sid 17

Ett lyssningstest väljs om ljudmätningen inte kan utföras. Testet börjas med
att välja ett antal vistelserum som totalt motsvarar drygt 20 % av golvarea på
ett normalplan och tros vara de mest kritiska för de fyra ljudparametrarna.
Lyssningstestet ska utföras av två oberoende personer, varav en från
fastighetsägares sida och ”en representant för brukarna som frekvent vistats i
byggnaden” (SGBC, 2012, sid 18). Deras upplevelser av ljudmiljö i de
utvalda rummen utvärderas och jämförs med bedömningskriteriet för att ge
byggnaden ett betyg i ljudmiljö (se Tabell 3.5.2).
Tabell 3.5.2: Bedömningskriterier för förenklad metod med lyssningstest för bostäder och
lokalbyggnader. Källa: Miljöbyggnad – Bedömningskriterier för befintliga byggnader,
manual 2.1, utgåva 120101, sid 17

Enligt SGBC kan en ”tidigare genomförd ljudundersökning… användas om
den uppfyller Miljöbyggnads krav, inte är äldre än tre år” för bedömningen
av ljudmiljö (SGBC, 2012, sid 18).
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Indikator 6 – Radon
Enligt information från Boverket, är radon en radioaktiv ädelgas som kan
öka risk för lungcancer. Radon bildas när ”det radioaktiva ämnet radium
bryts ner” (Boverket, u.å., online). Radon finns i bl.a. marken,
byggnadsmaterial, hushållsvatten och i luften inomhus. Det vanligaste sättet
att hitta radon är i luften inomhus under uppvärmningssäsongen. Det vill
säga att varmluft stiger och ventileras ifrån byggnaden. Detta ger ett
undertryck i byggnaden, vilket i sin tur skaffa ett behov ”där byggnaden
söker kompensation på luft” (Mark- & miljökontroll AB, u.å., online). Det
gör att radonberikad markluft tränger in i byggnaden genom
golvkonstruktion. Mätning av radonhalt sker därför under vintertid när
uppvärmningsbehov är som störst.
Bedömningskriteriet ger gränsvärden för olika tillåtna radonhalter inomhus
för att belöna byggnader med låga radonhalter (se Tabell 3.6). Radonhalt
mäts i enhet Bq/m³.
Tabell 3.6: Bedömningskriterier för övriga lokalbyggnader, t ex kontor. Källa:
Miljöbyggnad – Bedömningskriterier för befintliga byggnader, manual 2.1, utgåva 120101,
sid 20

Indikator 7 – Ventilationsstandard
Kriteriet för ventilationsstandard bedömer byggnaders förutsättningar för
luftväxling och luftkvalitet. Det innehåller t.ex. dimensionerade luftflöden
med hänsyn till rumsfunktioner och antal människor som vistas i rummen,
möjlighet för vädring och forcerad vädring i byggnaderna (se Tabell 3.7).
Tabell 3.7: Bedömningskriterier för befintliga lokalbyggnader. Källa: Miljöbyggnad –
Bedömningskriterier för befintliga byggnader, manual 2.1, utgåva 120101, sid 22
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Bedömningen baseras på en godkänd Obligatorisk Ventilationskontroll
(OVK) eller en luftflödesmätning om OVK saknas. För att byggnader ska
kunna få betyg Guld, krävs det en enkätundersökning av brukarnas
upplevelser av luftkvalitet inomhus (se Bilaga 6).
Indikator 8 – Kvävedioxid
Kvävedioxid är en giftig gas som vardagligen kommer bl.a. från trafiken.
Syftet med denna indikator är att ”premiera byggnader med låg tillförsel av
kvävedioxid via uteluften som är en trafikrelaterad luftförorening” (SGBC,
2012, sid 24). Kvävedioxidhalt inomhus mäts och jämförs sedan med
bedömningskriteriet för betygsättningen (se Tabell 3.8). Kvävedioxidhalt
mäts i enhet µg/m³.
Tabell 3.8: Bedömningskriterier för befintliga bostäder och lokalbyggnader. Källa:
Miljöbyggnad – Bedömningskriterier för befintliga byggnader, manual 2.1, utgåva 120101,
sid 24

Vägledningen i bedömningskriterier förklarar att mätningar sker genom
passiva provtagare. Kvävedioxidhalter ska mätas under en tidsperiod av
minst sju dagar i sträck. Mätpunkter väljs med hänsyn till s.k. Riskgrader,
dvs. där hög kvävedioxidhalt från trafiken tros förekomma.
Indikator 9 – Fuktsäkerhet
Inventering av fuktsäkerhet syftar till att minska byggnaders risk för
fuktskador och att fuktsäkra byggnadskonstruktioner. Det utförs genom en
fuktbesiktning av en certifierad sakkunig. Besiktningen ”omfattar
byggnadens klimatskal och fuktkänsliga utrymmen inomhus” med avseende
på parametrar som t.ex. hur dagsvatten leds bort från byggnaden,
”enstegstätade ytterväggar med fuktkänsliga material”, ”låglutande tak med
invändig takavvattning”, mm. (SGBC, 2012, sid 26). Bedömningen görs
pga. besiktningsresultatet (se Tabell 3.9). Enkätundersökning av människors
upplevelser med avseende på fuktskador görs enbart om betyg Guld
eftersträvas (se Bilaga 6).
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Tabell 3.9: Bedömningskriterier för befintliga bostäder och lokalbyggnader. Källa:
Miljöbyggnad – Bedömningskriterier för befintliga byggnader, manual 2.1, utgåva 120101,
sid 26

Indikator 10 – Termiskt klimat vinter
Begreppet termiskt klimat representerar ”dels termisk komfort för personer
som vistas i byggnaden, dels en påverkan från det termiska klimatet på
själva byggnaden” (Boverket, 2011, sid 47). Denna indikator i Miljöbyggnad
fokuseras på människors termiska komfort, dvs. deras upplevelser av
operativa temperaturer och lufthastighet i byggnaden under vintertid. Det
kan beräknas på två olika sätt, PPD-index eller beräkning av
transmissionsfaktor (TF).
PPD betyder Predicted Precentage Dissatisfied, dvs. den förväntade
procentandelen av människor som är otillfredsställda med det termiska
klimatet i en byggnad (Warfvinge och Dahlblom, 2011). PPD kan erhållas
genom en mätning eller datorsimulering. ”Mätning sker med en
globtermometer som registrerar lufttemperatur, omgivande ytors temperatur
och lufthastighet” (SGBC, 2012, sid 30). Mätresultatet förs sedan in i ett
PPD-index, ett diagram där man kan läsa av andel missnöjda (%) i
förhållande till deras upplevelser av inneklimat i en 7-gradig skala (se Bilaga
7).
PPD-index kan också bedömas med en datorsimulering. Det simulerar
utvalda vistelserums termiska klimat på vintern. Det finns idag flera olika
dataprogram, några av dem är ProClim, IDA Klimat och Energi, och
TeknoSim.
Resultatet från antingen mätningen eller simuleringen används för
betygsättning enligt kraven som visas i Tabell 3.10.1.
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Tabell 3.10.1: Bedömningskriterier med PPD-index för befintliga bostäder och
lokalbyggnader. Källa: Miljöbyggnad – Bedömningskriterier för befintliga byggnader,
manual 2.1, utgåva 120101, sid 28

Den andra metoden för bedömning av rums termiska komfort är TF-metod.
Det förklarar ”fönsters kylande verkan vintertid”, dvs. mängd kalluft som
strömmer in i vistelserum via fönsterglas (SGBC, 2012, sid 30). Formeln ser
ut som följande:

=
där

×

ö

/

(2)

Uglas = glasdelens U-mittvärde, W/m²,K
Afönster = fönsterarea, dvs. glasdel + karm + båge, m²
Agolv = golvarea, m²

Kraven för betygsättning enligt TF-metod visas i Tabell 3.10.2. Oavsett
vilken metod som används, ska resultatet representera vistelserum med
sämst termiska komfort vintertid. Dessa rum ska tillsammans täcka drygt 20
% golvarea av ett våningsplan. En enkätundersökning krävs om betyg Guld
vill uppnås (se Bilaga 6).
Tabell 3.10.2: Bedömningskriterier med transmissionsfaktor, TF för befintliga kontor och
skolor. Källa: Miljöbyggnad – Bedömningskriterier för befintliga byggnader, manual 2.1,
utgåva 120101, sid 29
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Indikator 11 – Termiskt klimat sommar
Indikatorn för termiskt klimat sommar analyserar en byggnads inneklimat
under sommartid i förhållande till upplevelser av människor som vistas i
byggnaden. Idén bakom konceptet liknar föregående indikator utom att
denna indikator används när solvärmetillskott i rum är som störst. Det finns
två sätt att bedöma det termiska klimatet på sommaren, som inkl. PPD-index
(mätning alternativt datorsimulering) och en solvärmefaktorsberäkning.
Utförandet av PPD-index sker med hjälp av datorsimuleringsprogram, vilket
påminner om det i bedömningen av termisk komfort på vintern. Beräkningen
av solvärmefaktor (SVF) visar påverkan av solinstrålning genom fönster till
rums termiska klimat. Formeln ser ut som följande:

=
där

×

/

(3)

gsyst = sammanvägt g-värde för fönsterglas och solskydd, Aglas = glasarea i fönster, dörrar och glaspartier, m²
Arum = golvarea, m²

Ett våningsplan med sämsta klimatförutsättningar kommer att representera
klimatet i hela byggnaden i båda metoder. Utvalda rum ska motsvara drygt
20 % av våningsplanets golvarea. Resultat bedöms och jämförs sedan med
kraven för betygsättning (se Tabell 3.11). En enkätundersökning behöver
enbart göras om betyg Guld eftersträvas (se Bilaga 6).
Tabell 3.11: Bedömningskriterier med solvärmefaktor, SVF för befintliga lokalbyggnader.
Källa: Miljöbyggnad – Bedömningskriterier för befintliga byggnader, manual 2.1, utgåva
120101, sid 33
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Indikator 12 – Dagsljus
Boverket har i sin byggregelssamling nämnt dagsljus påverkan på
människors välbefinnande i en byggnad. Det krävs därför att ”rum eller
avskiljbara delar av rum i byggnader där människor vistas mer än tillfälligt
ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig”
(Boverket, 2011, sid 204). Miljöbyggnads kriterium med avseende på
dagsljus bedömer det förhållandet mellan människor som vistas i rum och
rummens tillgång till dagsljus. Dagsljusfaktorn fastställer förhållandet
mellan ljusstyrkan utomhus och det som förekommer vid en viss punkt
inomhus genom antingen direkt eller reflektion av ljusinstrålning under en
mulen dag (Löfberg, 1987). Det påverkas av ”glasarean, mätpunkt, golvarea,
horisontavskärmning, fönsterglasets ljustransmission och rumsytors
reflexionsförmåga” (SGBC, 2012, sid 36).
Det finns två sätt att bedöma vistelserums dagsljuskvalitet, de är:


Beräkning av dagsljusfaktor



Räkna ut fönstersandelen i rummen (AF-metod)

Beräkningen av dagsljusfaktor sker antingen genom en datorsimulering eller
med en grafisk metod, s.k. dagsljusgradskiva. Datorsimuleringen kan utföras
med hjälp av program, t.ex. VELUX Daylight Visualizer och Radiance. En
högre dagljusfaktor ger ett högre betyg i bedömningen (se Tabell 3.12.1).
Tabell 3.12.1: Bedömningskriterier med dagsljusfaktor för befintliga bostäder och
lokalbyggnader. Källa: Miljöbyggnad – Bedömningskriterier för befintliga byggnader,
manual 2.1, utgåva 120101, sid 36

Den andra metoden bedömer förhållandet mellan storlekar av fönsters
glasandel och rums golvarea. Beräkningsformeln ser ut som följande:
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ö
där

(

)=

× 100

%

(4)

Aglas = fönstrets glasarea, m²
Agolv = golvarea, m²

AF-metoden används endast för bedömningar av befintliga bostäder.
Bedömningskriterier för denna metod visas i Tabell 3.12.2. Om betyg Guld
eftersträvas, krävs det en enkätundersäkning av brukarnas upplevelser med
hänsyn till dagsljus i rummen (se Bilaga 6).
Tabell 3.12.2: Bedömningskriterier med fönsterglasandel, AF för befintliga bostäder.
Källa: Miljöbyggnad – Bedömningskriterier för befintliga byggnader, manual 2.1, utgåva
120101, sid 36

Indikator 13 – Legionella
Legionella är en sorts bakterier som finns naturligt i vatten. I ett
vattentemperatursintervall mellan ca 20-45 ºC, förökar legionella. Detta kan
ske i tappvattenssystem och ökar framförallt risken för legionärssjuka1
(Boverket, 2011). En värdering av tappvattentemperatur och dess
installationer formuleras pga. detta för att minska risken för
legionellatillväxt i tappvattenssystemet, och att väcka fastighetsägares och
byggentreprenörs medvetenhet om installations betydelse för att förhindra
legionellatillväxten (se Tabell 3.13).
Tabell 3.13: Bedömningskriterier för befintliga bostäder och lokalbyggnader. Källa:
Miljöbyggnad – Bedömningskriterier för befintliga byggnader, manual 2.1, utgåva 120101,
sid 39

1

Legionärssjuka är en allvarlig form av lunginflammation.
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Bedömningen baseras på ett antal varm- och kallvattentemperaturs
mätningar vid ”ett tappställe längst bort från varmvattenberedaren och vid
ytterligare ett tappställe per plan” (SGBC, 2012, sid 39). Det sämsta
mätvärdet används vid bedömningen.

3.2.3 Material
Indikator 16 – Sanering av farliga ämnen
Denna indikator syftar till att ”premiera inventering och sanering av
utpekade farliga ämnen i byggnaden” (SGBC, 2012, sid 41). Farliga ämnen
betyder ämnen som kan skada naturen och/eller människor långsiktigt. Om
farliga ämnen används i byggnader, som exempelvis impregnerat virke,
krävs en inventering om dessa materials placeringar och uppskattade
mängder. ”Inventering av farliga ämnen ska genomföras av en
miljöinventerare med kunskap om särskilt farliga ämnen i byggnader.
Inventeraren ska vara certifierad enligt CMF kravspecifikation, Miljöstatus
för byggnader eller motsvarande” (SGBC, 2012, sid 42). Bedömning görs
utifrån antalet uppfyllda krav (se Tabell 3.14).
Tabell 3.14: Bedömningskriterier för befintliga bostäder och lokalbyggnader. Källa:
Miljöbyggnad – Bedömningskriterier för befintliga byggnader, manual 2.1, utgåva 120101,
sid 41
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3.3 Certifieringsprocess
Det finns sex steg i en certifieringsprocess för att få en byggnad klassificerad
enligt Miljöbyggnad. Processen illustreras i Figur 3.1. De olika stegen i
processen följer varandra i tid.

Registrering

Ansökan

Granskning

Beslut

Certifiering

Verifiering

Figur 3.1: Certifieringsprocess i Miljöbyggnad. Källa: Certifieringsprocess Miljöbyggnad,
utgåva 120125

Det första steget i Miljöbyggnads certifieringsprocess är att registrera
byggnader som ska certifieras. Certifieringen är lämplig för byggnader som
inklusive nyproducerade och befintliga småhus, flerbostadshus och
lokalbyggnader (kontor, skolor, hotell mm.), tillbyggnader och
ombyggnader (SGBC, 2012). SGBC har under registreringsprocessen
erbjudit sina ansökande möjligheter att få tekniska råd innan ansökningar
skickats in. Registreringen är giltig i tre år innan certifieringsprocessen
påbörjar.
Dokument som ska skickas finns att hämta på SGBCs hemsida. Där
”anvisningar om vilka administrativa uppgifter som ska lämnas, liksom
nödvändig information om byggnadens användning, utformning och
tekniska system” förklaras tydligt (SGBC, 2012, sid 7). Det krävs också att
lämna in bedömningsunderlag för varje indikator i både
ansökningsformuläret och bilagor som ”styrker uppgifterna och sökandes
förslag på indikatorbetyg” (SGBC, 2012, sid 7).
Ansökan kontrolleras sedan av handläggare om inlämnade uppgifterna
uppfyller kravet som angetts av SGBC. Granskning påbörjar därefter.
Granskningen enligt SGBC sker ”av oberoende specialister på Miljöbyggnad
genom att uppgifter och handlingar kontrolleras och jämförs med aktuella
bedömningskriterier… Sökandes förslag på betyg kan underkännas,
antingen på grund av fel i sak eller på grund av otillräcklig information”
(SGBC, 2012, sid 2). Granskningsresultat delas sedan ut till sökande för
eventuella kompletteringar.
För att certifieringsprocessen inte avbryts, har sökanden tre månader att
revidera och/eller komplettera sina ansökningshandlingar. Dessa
informationer ska sedan granskas om av SGBC. ”Efter granskarnas
godkännande skickas ansökan vidare till Certifieringsrådet för beslut”
(SGBC, 2012, sid 2). Certifieringsrådet har rätt att sänka indikatorbetyg som
”anses vara felbedömda” (SGBC, 2012, sid 2). För att öka certifieringens
trovärdighet, finns under processen Tekniska rådet som ”medverkar i

20
Yifan Guo & Malin Wahlqvist

certifieringsprocessen genom att stickprovsmässigt kontrollera
granskningen, och genom att vid behov tolka och förtydliga
bedömningskriterierna” (SGBC, 2012, sid 2). Efter utförandet av
beslutsteget, meddelas sökanden certifieringsresultat och eventuella
kommentarer.
När ansökan har godkänts av Certifieringsrådet ”får fastighetsägaren ett
Certifikat och en plakett som får monteras i byggnaden” (SGBC, 2012, sid
2). Certifieringen av nyproducerade byggnader eller ombyggnader gäller
endast efter ”resultatet har verifierats i färdig byggnad” (SGBC, 2012, sid 2).
”Certifiering är giltig i högst 10 år fån Certifieringsrådets första beslut eller
tills byggnaden genomgått större förändringar” (SGBC, 2012, sid 2).
Verifiering gäller för nyproducerade byggnader och större ombyggnader.
Det sker ”tidigast ett år efter att byggnaden tagits i bruk och senast inom två
år” (SGBC, 2012, sid 2). Under detta skede ska ”utförande och funktioner
med underlaget i den preliminära bedömningen” jämföras i en
verifieringsrapport som sedan skickas till SGBC för granskning (SGBC,
2012, sid 2). Beslut av granskningen görs av granskare och
Certifieringsrådet. En godkänd verifiering ger ”slutligt Certifikat” (SGBC,
2012, sid 2).
Det finns möjlighet att överklaga ett certifieringsbeslut hos
Miljöbyggnadskommittén. Överklagan ”ska ske skriftligt och senast en
månad efter beslutet” (SGBC, 2012, sid 2).
Ett godkänt betyg för befintliga byggnader kan höjas”på maximalt fem
indikatorer utifrån samma bedömningskriterier om nytt underlag inkommer
till SGBC inom ett år” (SGBC, 2012, sid 3).
Utföranden av byggnaders registrering, ansökan, certifiering, verifiering,
överklagan och uppgradering av betyg i befintliga byggnader uttas en avgift.
Avgifterna, enligt SGBC, ”är beroende av byggnadens storlek…” och ”…
skall täcka ett genomsnittligt självkostnadspris för handläggarens,
certifieringsrådets, tekniska rådets och de oberoende granskarnas arbete,
samt med ett påslag om 20 % ge ett täckningsbidrag till SGBCs
övergripande verksamhet” (SGBC, 2012, sid 1). ”I avgifterna ingår
registrering, granskning, handläggartid, arkivering och certifikat samt en
plakett att montera i certifierad byggnad” (SGBC, 2012, sid 1). Avgifter för
olika typer av byggnader redovisas i Bilaga 8.
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3.4 Miljöcertifierings för- och nackdelar
3.4.1 Fördelar
Utveckling av Miljöbyggnad följer spåren av att skaffa hållbart byggande
vid nyproduktion, ombyggnation och förvaltning av de befintliga
byggnaderna i Sverige. Det betyder att ”byggnaderna ska vara mot höga
krav på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet – låga drift- och
underhållskostnader, god innemiljö och begränsad påverkan på yttre miljö”
(UFOS, 2012, sid 13). Dess vision grundar systemets styrkor i följande
aspekter (UFOS, 2012):


Miljöbyggnad är framtaget i Sverige. Formulering och utveckling av
systemet är baserat på den svenska lagen och byggnormerna. Det gör
att alla framtagna bedömningsindikatorer stämmer överens med det
aktuella miljömålet i svenska byggsektorn.



Certifieringssystem är uppdelat i fjorton indikatorer för bedömningen
av befintliga byggnader. Det finns vid varje indikator en tydlig
vägledning av hur mätning eller beräkning ska utföras, samt
väldefinerade kriterier för betygsättning. Detta medför att systemet
blir relativt lätt att använda.



Byggnaders slutbetyg baseras på delbetyg som alla indikatorer har
fått. Ett sämre delbetyg för några indikatorer kommer direkt att
påverka byggadens mijöprestationsförmåga som helhet. Det betyder
att alla indikatorer måste nå ett tillräckligt bra betyg för att
möjliggöra ett bra slutbetyg. Detta in sin tur försäkrar byggnaders
kvalitet och en god miljöprestanda vid förbrukning.



Systemet har större tyngdpunkt i bedömning av inneklimat och
kemiska ämnen än energi och material.



Gratis tillgång till relevanta dokument och manualer gör systemet
billigt att använda.

3.4.2 Nackdelar
Miljöbyggnads nackdelar sammanfattas av UFOS (2012) som följande:


Miljöbyggnad är inte ”ett internationellt erkänt certifieringssystem”
eftersom det har baserats på den svenska lagen och normerna
(UFOS, 2012, sid 45). Detta gör att systemet blir ”svårt att använda
för ”benchmarking” utanför Sverige” (UFOS, 2012, sid 45).



Miljöbyggnad introducerades i den svenska bygg- och
fastighetssektorn år 2009. Systemet finns inte i någon annan sektor.
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Detta minskar Miljöbyggnads synlighet i andra sektorer än bygg- och
fastighetssektorn.


Systemet ”innehåller färre aspekter än BREEAM och LEED och
behandlar bara byggnaden” (UFOS, 2012, sid 45).



”Förvaltning och brukande är inte integrerat i systemet lika tydligt
som i BREEAM och LEED” (UFOS, 2012, sid 45).
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4. Metod och genomförande
Utvärdering av aktuell litteratur om Miljöbyggnad i kapitel 3 anses ha
fördjupat författarnas kunskap inom området. Det ger också vägledning till
insamlingar av primära data som behövs till analysdelen senare i arbetet.
Primära datans kvantiteter och kvaliteter påverkas direkt av datainsamlings
strategier. Det menar att hur datainsamlingen ska planeras och genomföras
för att nå ett mer representativt och realistiskt resultat. Detta kapitel syftar
till att jämföra och utvärdera olika datainsamlingsmetoder, och att sedan
välja metoderna som är lämliga för arbetet. Utförandet av
datainsamlingsprocesser ska också studeras.

4.1 Sekundär data-insamling och genomförande
Sekundär datainsamling hänvisas till tillgängliga informationer från
exempelvis böcker och dokument som medverkar grundläggande kunskap
om bearbetning av primära data (Saunders et al., 2003). Det innehåller
insamlingar av kvantitativa och/eller kvalitativa data. Kvantitativa data
fokuseras på informations mängder medan kvalitativa data sätter
informations egenskaper i fokus. Eftersom detta arbete syftar till att
undersöka Miljöbyggnads certifieringssystem, anses kvantitativa data skulle
uppta en betydlig ställning i den sekundära datainsamlingen. Det betyder att
siffror och standarder som används för betygsättningar kommer att samlas
och studeras.
Den sekudära datainsamlingen har utförts i en logisk ordning i arbetet.
Utförandet har börjat med förklaringar av Miljöbyggnads syften. Det
definierar systemets roller i svenska hållbara bygganden. Det byggs också
upp ett förhållande mellan alla inblandade aspekter och parter som t.ex.
människor, energi, innemiljö och material.
Datainsamlingsprocessen följs sedan med en genomgång av alla indikatorer
och sina bedömningsmetoder. Det innehåller varje indikators syfte,
definition, olika klassificeringsmetoder och bedömningskriterier.
Informationen anses kunna hjälpa läsare att förstå olika indikatorers
funktioner. Det kan också öka deras förståelse för Miljöbyggnad på en
akademisk nivå.
För att presentera sambandet mellan det teoretiska systemet och dess
tillämpningar i praktiken, har certifieringsprocessen och systemets för- och
nackdelar studerats. Detta ger information om hur man ska hantera
Miljöbyggnad medan att vara medvetna om systemets egenskaper.
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4.2 Primär data-insamling och genomförande
4.2.1 Datainsamlingsmetoder
Data som behövs för att genomföra Hus Ns miljöcertifiering har erhållits
från Videum. Det innehåller uppmättad energistatistik, ljud-, luft-, radonhalt, trafik- och kvävedioxidmätningar.

4.2.2 Val av bedömda rum
SGBC har bestämt att bedömningar av indikatorer solvärmelast, termiskt
klimat sommar- och vinterfall, och dagsljus ska baseras på beräkningar
och/eller datorsimuleringar på ett antal rum som anses vara representativa
för hela byggnaden samt med sämst förutsättningar för respektive
indikatorer. Med hänsyn till att resultat för solvärmelast, termiskt klimat
sommar och vinter påverkas direkt av våningsplans höjd, väderstreck och
tillgång till solvärme, har kontoren på plan 3 valts för bedömningar av dessa
indikatorer. För bedömningen av dagsljus väljs istället kontoren som ligger
på plan 1 eftersom de har sämst tillgång till dagsljus med hänsyn till skuggor
från närliggande byggnader.

4.2.3 Datorsimuleringar
Miljöbyggnads manual har listat över ett antal godkända
datorsimuleringsprogram för beräkningar av indikatorer solvärmelast,
termiskt klimat vinter- och sommartid, och dagsljus. Till exempel, kan
inneklimats PPD-index på både vinter- och sommarfall simuleras med hjälp
av datorprogram ProClim, IDA Klimat och Energi, och TeknoSim. Med
hänsyn till tillgång av dessa simuleringsprogram, egen förmåga att använda
programmen och resultat som planerats att erhålla, har datorprogrammen
IDA Klimat och Energi och VELUX Daylight Visualizer valts för analys av
primära data i detta arbete.
IDA Klimat och Energi
IDA Klimat och Energi kan simulera både inomhusklimat och
energiförbrukning under en vald period i antingen ett enskilt rum eller en
byggnad. Detta möjliggörs genom att bygga upp en modell i programmet
som har likadana förutsättningar som byggnaden i verkligheten. Det betyder
att Hus N ska uppritas och byggnadskonstruktioner behövs specificeras i
programmet. Det har använt dokument som inkl. ritningar,
energiberäkningar, ramhandlingar för ventilation och värme för att skapa en
verklighetsnära datormodell (se Figur 4.1 a) & b)). Platsbesök har också
skett för att jämföra digitala informationer med det i verkligheten.
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a)

b)
Figur 4.1 i a): Översikt av Hus Ns datormodell i IDA Klimat och Energi; och i b):
Datormodeller av bedömda kontor på plan 3 för IDA-simulering i Hus N,
Linnéuniversitetet, Växjö

VELUX Daylight Visualizer
VELUX Daylight Visualizer är ett datorsimuleringsprogram som
utvecklades av LUXION. Det används för att analysera och förutsäga
dagsljusfaktor och kvalitet i byggnader (VELUX, u.å.). Programmet anses
kunna medverka byggnadsutformning med hänsyn till en förbättrad tillgång
till dagsljus inomhus.
Utförandet av dagsljusanalys utgår ifrån en 3D-modell som är uppritades i
programmet enligt byggnads aktuella konstruktioner och förutsättnigar (se
Figur 4.2 a)). Dvs. byggnadsmodellen ska måttsättas, fönsterstorlekar och
placeringar ska anges och byggnadens orientering och geografiska placering
ska definieras. Simuleringar kan sedan genomföras för beräkningar av
byggnaders luminans, ljusstyrka, dagsljusfaktor och dagsljus-/solljuskarta
(se Figur 4.2 b)).
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a)

b)
Figur 4.2 i a): 3D-modell för kontorsdelen på plan 1 i VELUX Daylight Visualizer; och i
b): Exempel av beräknade dagsljusfaktor i bedömda kontor på plan 1 i VELUX Daylight
Visualizer
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4.2.4 Beräkningsmetoder
Indata som krävs för att utföra de valda beräkningsmetoderna och respektive
informationskällor kommer att redovisas i detta avsnitt.
Indikator 2 – Värmeeffektbehov
Hus Ns värmeeffektbehov beräknas med hjälp av beräkningsverktyget som
är angivet på SGBCs hemsida. Beräkningen tar hänsyn till byggnadens:


Tempererad golvarea, Atemp



Inomhustemperatur



Klimatort



Dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT), dvs. ”den lägsta
medeltemperaturen under ett eller flera dygn för en ort” som baserats
på SMHIs mätningar och beräkningar (Boverket, 2012, online). Det
kan läsas av i Boverkets DVUT-tabell (se Bilaga 9).



Transmissionsförluster genom klimatsskal. Det innehåller alla
byggnadsdelars aror och U-värden, och köldbryggor.



Ventilationsförluster, vilket innehåller ventilationsaggregats luftflöde
och temperaturverkningsgrad.



Och luftläckageförluster genom otätheter.

Det beräknade värmeeffektbehovet baseras på en utvärdering av ovan
nämnda aspekter. Indata som behövs till att utföra beräkningen har hämtats
från energiberäkningarna från bygghandling,
luftmätnings/injusteringsprotokollen, och byggnadsvolym från den
uppbyggda modellen i IDA-simuleringar.
Indikator 3 – Solvärmelast
Det har bestämts att använda både förenklad metod och datorsimulering för
utförandet av denna indikator. Orsaken till detta är att kunna jämföra resultat
från båda metoder för att sedan öka bedömningens trovärdighet. För att
genomföra den förenklade metoden, har följande indata samlats/uppmätts
genom:


Uppmätningar av plan- och fasadritningar från
förfrågningsunderlaget för att få den totala golvarean på plan 3,
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golvyta i varje bedömt kontor, och glasareor i fönster i alla bedömda
kontor.


Fönsterglas g-värde har hämtats från dokumentet Ramhandling VS –
Underlag teoretisk energibalans.

Indikator 10 – Termiskt klimat vinter
Beräkningen av Hus Ns termiska komfort vintertid med den förenklade
metoden, behövs följande indata:


Fönsters glasdelars U-värde, som kan hämtas från dokumentet
Ramhandling VS – Underlag teoretisk energibalans.



Fönsters areor och golvarea areor i alla bedömda kontor. Det har
hämtats genom att mäta upp respektive fönsters/rums areor.

Rummen med sämsta TF från beräkningen kommer att väljas för
betygsättning. De ska sammanlagda täcka drygt 20 % av planets golvarea.
Indikator 11 – Termiskt klimat sommar
Utförandet av beräkning för termiskt klimat sommar påminner om det i
beräkningen av termiskt klimat vinter. Indata som behövs innehåller:


Fönsters g-värde, vilket har hämtats från dokumentet Ramhandling
VS – Underlag teoretisk energibalans.



Glasareor i fönster och golvareor i alla bedömda kontor.

4.2.5 Enkätundersökning
Enkätundersökning kan användas för att samla in både beskrivande och/eller
förklarande primära data (Saunders et al., 2003). Beskrivande data hjälper
forskare att identifiera och beskriva variationer av olika fenomen medan
förklarande data presenterar och förklarar samband mellan olika variabler
(Saunders et al., 2003). Genom att studera innehållet av Miljöbyggnads
inneklimatenkät för befintliga byggnader, visar det att beskrivande data
kommer att samlas in, dvs. människors upplevelser av inneklimat i Hus N.
Inneklimatenkäter innehåller frågor om deltagares synpunkter av
arbetsplatsers värmekomfort under sommar- och vinterhalvår, luftkvalitet,
fuktsäkerhet, dagsljuskvalitet, ljudmiljö, osv. Då enkäten redan är
formulerad av SGBC, behövs det enbart att definiera enkätdeltagare vid
detta steg. Människor som vistas i Hus N är universitets anställda och
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doktorander på IT och SA avdelningar samt studenter från temporära
lektionstillfällen. Med hänsyn till att studenter vistas i byggnaden tillfälligt
samt svårigheter i valet bland alla studenter, har det bestämt att utföra
enkätundersökningen i IT och SA avdelningar.
Enligt uppgiften, finns det totalt 71 anställda och doktorander på båda
avdelningar. Inneklimatenkäter tillsammans med förklarande texter av
enkätsyften har delats ut under april och maj. Detta är med hänsyn till att
kunna öka deltagarnas flexibilitet i enkätsvaranden och minska risker för
deras missförståelse för enkätsyften.
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5. Resultat och analys
Detta kapitel syftar till att öka författares förståelse för samband mellan den
teoretiska kunskapen och primära data. Hus Ns nuvarande miljöprestanda
kommer också att presenteras och bedömas i detta kapitel.

5.1 Översikt
Genomförandet av det hela certifieringssystemet har gett Hus N ett slutbetyg
Silver (se Bilaga 10). Bedömningen har baserats på beräkningar,
simuleringar och/eller utvärderingar av energi, inneklimat och material i
byggnaden. Hus N enligt insamlade informationen innehåller tre typer av
verksamheter:


Skolverksamhet i två våningar (plan 1 och 2) med en Atemp på 1294,4
m².



Kontorsverksamhet för två avdelningar (IT och Socialt arbete).
Kontorsdelen befinner sig på plan 1, 2 och 3, och har en Atemp på
2007,8 m².



Övriga lokaler, som inkluderar kopplingsgångar mellan Hus N, Hus
M och Hus K2, foajé, arkiv, förråd, tvättstuga för universitetsstäd,
fläktrum och fjärrvärmecentral. Atemp för sammanlagda lokaler är
3028,8 m².

Byggnaden ”förses med luftbehandlingsaggregat typ FTX med fläktar som
skall varvtalsregleras via frekvensomformare” (Förfrågningsunderlag, 2009,
sid 11). Samtliga skol- och kontorsverksamheter har variabelt luftflöde
(VAV) som styrs efter rumstemperatur och koldioxidhalt i lokaler. Övriga
lokaler, som exempelvis WC, förråd, hiss, teknikrum mm. har konstant
luftflöde (CAV).
Uppvärmning och kyla i byggnaden levereras av VEAB i form av fjärrvärme
och fjärrkyla. Värmedistribution sker genom vattenburna radiatorer,
golvvärme och luftridåvärmare medan komfortkyla distribueras genom
vattenburet kylsystem via FTX.
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5.2 Enkätundersökning
En enkätundersökning har utförts under perioden, april-maj 2013. Totalt,
delades det ut 71 enkäter till alla i Hus N tillhörande IT och Socialt arbete
(SA). Av de 71 utdelade enkäterna, är 47 besvarade. Det ger en svarfrekvens
på 66 % (se Bilaga 11).
Deltagargruppen visar en jämn fördelning mellan män och kvinnor (se Figur
5.1 a)). 53 % av alla deltagare är kvinnor medan 47 % är män. I
åldersgruppsfördelningen i Figur 5.1 b) representerar statistiken de flesta
åldersgrupperna. Förhållandet mellan de olika åldersgrupperna, 25-34, 3544, 45-54 och 55-64 år anses vara proportionellt.

a)
b)
Figur 5.1 i a): Könsfördelning svarande deltagare; och i b): Åldersgruppsfördelning
svarande deltagare, Hus N, Linnéuniversitetet, Växjö

Med hänsyn till utförandet och resultaten från enkätundersökningen, har
enkätens syften uppfyllts. Upplevelser av innemiljö från människor som
vistas i Hus N dagligen representeras på en tillfredsställande nivå. Av alla
svarade enkäter, har 14 deltagare lämnat kommentarer i förhållande till deras
åsikter om t.ex. arbetsplatsers termiska komfort, ljudkvalitet, dagsljusnivå,
och medvetenhet om examenarbetets syften. Svar för enkätfrågorna som
påverkar bedömningsresultat kommer att presenteras och analyseras under
respektive indikatorers rubriker.
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5.3 Energianvändning
Energistatistiken har baserats på en 12-månaders energimätning i Hus N år
2012. Eftersom uppvärmningen sker via fjärrvärme, väljs alternativet årlig
energianvändning i byggnad utan värmepump för bedömning av
byggnadens energiprestanda. Mätresultatet visar att den totala
energianvändningen för Hus N fördelas inom följande kategorier:


Förbrukning av fjärrvärme till uppvärmningen är 231 300 kWh, som
motsvarar 36,71 kWh/m². Det betyder att medelvärmeenergi 36,71
kWh har använts för att hålla en kvadratmeter Atemp vid önskad
temperatur (>10°C) under uppvärmningssäsongen år 2012.



Förbrukning av fjärrkyla är 80 600 kWh, vilket motsvarar 12,79
kWh/m².



Elförbrukningen för fastighetsenergi, inklusive elenergi till
ventilation och cirkulationspumpar, är 57 614 kWh. Det motsvarar
9,15 kWh/m².



Den totala energiförbrukningen blir 369 514 kWh, vilket motsvarar
ett medelvärde på 58,65 kWh/m².

Ovanstående uppmätta energiförbrukningar påverkas av variationer i
utomhusklimat under det aktuella mätåret, byggnadens geografiska placering
och en eventuell verksamhets förändring. Till exempel, byggnaden kommer
att behöva mer värmeenergi om utomhusklimatet hade varit kallare än det
från år 2012. För att bättre presentera byggnadens genomsnittliga
energivärden, används begreppet normalårskorrigering. Det gör en byggnads
energivärden jämförbara mellan olika år eller mellan liknande byggnader
från olika delar av landet.
Det krävs i ansökningsformuläret att använda normalårskorrigerad
värmeenergisförbrukning. Det betyder att den uppmätta
fjärrvärmesförbrukningen måste korrigeras med den aktuella
normalårskorrigerade faktorn för Växjö. Denna faktor bestäms genom att
jämföra den uppmätta årsenergianvändningen och den angivna
graddagskorrigerade årsenergianvändningen. Detta ger en
normalåskorrigerad faktor i Växjö enligt:
58,65
59,20

ℎ/
ℎ/

= 0,99

(5)

Värmeenergin med normalårskorrigering blir:
36,71
ℎ/
0,99

= 37,08

ℎ/
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(6)

Den totala årenergianvändningen blir:
37,08 + 12,79 + 9,15 = 59,02

ℎ/

(7)

Jämfört med kraven i bedömningskriteriet för både skol- och
kontorsbyggnader, har Hus N nått betyg Guld (se Tabell 5.1).
Tabell 5.1: Jämförelse av bedömningskriterier och Hus Ns aktuella energianvändning

Indikator 1 - Energianvändning

Krav

Aktuellt

Skola

Kontor

Hus N

Årlig energianvändning i kWh/m²,LOA

< 130

< 84

59,02

Betyg

GULD

GULD

GULD

5.4 Värmeeffektbehov
För att minska risker att misstolka Hus Ns byggkonstruktioner och tekniska
förutsättningar, har energiberäkningarna som tillhör bygghandlingen använts
i bedömningen av värmeeffektbehov. Energiberäkningarna har utförts av
konsultföretaget Tyréns. Beräkningen har delat upp byggnaden i tio zoner
för en mer detaljerad bedömning i energianvändning. Det finns i varje
zonrapport en förklaring av hur byggnadskonstruktioner ser ut,
byggnadsdelars aror och U-värden. Dessa informationer från alla tio zoner
har sammanställts i ett Excel-dokument, som sedan fyllts in i indikatorns
beräkningsverktyg (se Bilaga 12).
Vid beräkningen av byggnadens transmissionsförluster har det framkommit
att det inte finns någon möjlighet att lägga till flera än en ny byggnadsdel.
Det minskar beräkningens noggrannhet då flera olika väggar och golvtyper
förekommer i en byggnad. I detta fall tvingas det att lägga ihop två olika
typer av källarväggar samt källargolv i beräkningen. U-värden som använts i
beräkningen tillhör konstruktionerna med sämsta förutsättningar. Dvs. ett Uvärde 0,193 W/m²,K har använt för källargolv med både 100 mm och 200
mm isolering inom randfältet 0-6 m. Om man räknar med en
marktemperatur på 7°C i Växjö och källarplanet värms till 20°C 2, blir den
aktuella värmeenergin för uppvärmningar av två olika typer källargolv (0-6
m):

2

Enligt förutsättningen i Underlag teoretisk energibalans, Ramhandling VS
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− ä

×

×∆
= 0,193 × 60 × (20 − 7) + 0,125 × 1449,1
× (20 − 7) = 2,5

(8)

Då det sämsta U-värdet har använts för båda källargolvskonstruktioner, blir
resultatet istället:
− ä

×

× ∆ = 0,193 × (60 + 1449,1) × (20 − 7)
= 3,8

(9)

Det betyder att den uträknade värmeenergin kommer att vara 52 % högre än
det aktuella för uppvärmning av källargolv (0-6 m). Med hänsyn till detta
anses beräkningsverktyget inte vara flexibelt för byggnader med komplexa
utformningar som Hus N.
De tekniska förutsättningarna gällande ventilationen har hämtats från
dokumentet Luftmätnings/injusteringsprotokoll som utförts efter byggnaden
har varit i bruk. Enligt protokollen finns det ett ventilationsaggregat som
försörjer hela byggnaden med behandlad luft. Aggregatet heter LA01/02.
Det totala uppmätta luftflödet är 11 243 l/s, vilket representerar ett max
luftflöde för att kyla lokaler under sommarhalvåret. Ett mer sannolikt
luftflöde vid normalt driftfall antas att ligga vid 5 000 l/s enligt
driftsansvariga.
Luftläckageförluster anger förhållandet mellan byggnadsvolym och
luftomsättning i byggnaden. Volymen för Hus N har avlästs i IDAsimuleringar eftersom den uppbyggda modellen i programmet har baserats
på aktuella ritningar. Byggnadsvolymen blir 36 318,9 m³. Luftomsättningen
räknas därefter som:
(0,44 / ,

där

× 6331
36318,9

) ÷ 3,6

= 0,02

/ℎ

Det genomsnittliga luftläckaget vid 50 Pa tryckskillnad är 0,44
l/s,m²
Atemp = 6 331 m²
Volym = 36 318,9 m³

Utvärderingar av ovanstående information ger byggnaden ett beräknat
värmeeffektbehov på 25 W/m²,Atemp (se Bilaga 12). Resultatet uppfyller
kravet för betyg Guld (se Tabell 5.2).
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(10)

Tabell 5.2: Jämförelse av bedömningskriterier och Hus Ns beräknade värmeeffektbehov

Indikator 2 – Värmeeffektbehov

Krav

Aktuellt

Lokalbyggnader

Hus N

Värmeeffektbehov i W/m², Atemp vid DVUT

≤ 30

25

Betyg

GULD

GULD

5.5 Solvärmelast
Resultatet från den förenklade SVL-metoden visar att byggnaden inte klarar
betyg Brons, SVL ≤48 W/m²,golv. SVL-faktorer i alla bedömda kontor har
överstigit 82 W/m²,golv (se Bilaga 13). Betyget blir därför Klassad (se
Tabell 5.3). Men detta resultat anses inte kunna representera hur Hus N
utsätts för solvärme i verkligheten. Fönstren till alla bedömda kontor är
utrustade med utvändiga solskyddslameller, som ger goda förutsättningar för
solskyddsförmåga. Den förenklade SVL-metoden tar dock ingen hänsyn till
detta. För att kunna nå Brons, krävs det att byta ut befintliga fönster mot de
med ett betydligt lägre g-värde 3 enligt SVL-metoden. Det betyder att fönster
med g-värde på högst 0,15 får användas i Hus N (se Bilaga 14).
Tabell 5.3: Jämförelse mellan bedömningskriterier och Hus Ns beräknade solvärmelast

Indikator 3 - Solvärmelast

Krav

Aktuellt

Lokalbyggnad

Hus N
SVL

IDA

Solvärmelast W/m²,golv

≤ 48

≤ 43

120,9 4

39,1

Betyg

BRONS

SILVER

KLASSAD

SILVER

Skillnaden mellan indatan för SVL-metoden och IDA-simuleringen är att
utvändiga solskyddslameller har ställts in i simuleringen. Detta orsakar en
uppenbar skillnad i resultaten mellan två metoderna. IDA-simuleringen visar
att de högsta solvärmelasterna förekommer i kontor N3040, N3041 och
N3042 på den varmaste sommardagen (se orange markerade kontor i Figur
5.2). Solvärmelastsfaktorer i dessa kontor överstiger 39 W/m² (se Bilaga 15).
3

Fönsters g-värde anger i procent ”hur stor del av den solenergi som träffar glasets utsida som
tillförs rummet” (Warfvinge och Dahlblom, 2011, sid 3:5).
4
Rum med den sämsta SVL-förutsättningen.
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Den sämsta solvärmelasten ligger på 40,1 W/m², vilket ger ett
indikatorbetyg Silver.

Figur 5.2: IDA-simulerings resultat i solvärmelast, Hus N plan 3, Linnéuniversitetet, Växjö

5.6 Energislag
Byggnadens olika energiposter har hämtats från energistatistiken 2012, som
har använts tidigare vid bedömningen av byggnadens energianvändning. De
posterna inkluderar:


El för hushåll, verksamhet och process

320 626 kWh/år



El till fastighetsdrift inkl. kylmaskiner

57 614 kWh/år



Fjärrvärme för uppvärmning och varmvatten 231 300 kWh/år



Fjärrkyla

80 600 kWh/år

Fjärrvärme, fjärrkyla och el köps från bolaget Växjö Energi AB (VEAB).
Enligt samtalet med VEAB 5, produceras ca 95 % fjärrvärme, fjärrkyla och
el genom att elda avverkningsrester, exempelvis torv och flis. Resterande 5
% primär energi är olja under vintertid. Då olja inte tillhör förnybar energi,
valdes Svensk elmix till elslagskategori i bedömningen (se Bilaga 16).

5

Telefonsamtal till informationslinjen på VEAB den 6 maj 2013.
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Beräkningsverktyget har inte definierat hur primär energi fördelas mellan
olika miljövalskategorier för fjärrkyla. Eftersom produktionen av fjärrkyla
delar samma primära energier som det till fjärrvärme, används
fjärrvärmestatistiken för beräkningen av fjärrkylans fördelningar i energislag
(se Tabell 5.4).
Tabell 5.4: Miljövalskategorier för el- och fjärrvärmeproduktion, 2010. Källa:
Beräkningsverktyg – Miljöbyggnad Energislag Indikator 4: Fjärrvärmestatistik 2010,
utgåva 130418

Miljövalskategori 6, %

Fjärrvärmestatistik 2010

Växjö Energi AB, Växjö

1

2

3

4

0,8 %

88,5 %

0%

10,7 %

Miljövalskategorier för fjärrkyla beräknas som följande:


Miljökategori 1:
80600



ℎ/å × 88,5% = 71331

(11)

ℎ/å

(12)

Miljökategori 3:
80600



ℎ/å

Miljökategori 2:
80600



ℎ/å × 0,8% = 645

ℎ/å × 0% = 0

ℎ/å

(13)

Miljökategori 4:
80600

ℎ/å × 10,7% = 8624

ℎ/å

(14)

Resultatet visar att energiposten som tillhör miljökategori 4 är 27 % (se
Bilaga 17). Detta ger ett betyg Brons. För att nå Silver, krävs det att minska
energiposten för miljökategori 4 med 2 % (se Tabell 5.5). Det kan
möjliggöras via exempelvis installation av solceller som ett alternativ för
elproduktionen.

6

Se definitioner av de fyra olika Miljökategorierna i Kapitel 3.2.1 i detta arbete.
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Tabell 5.5: Bedömningskriterier i Energislag. Källa: Beräkningsverktyg – Miljöbyggnad
Energislag Indikator 4: Data för energislag, utgåva 130418

5.7 Ljudmiljö
I Hus Ns bygghandling för ljudkrav står det att:
”För byggnader vid Växjö Universitet skall ljudkrav enligt
ljudklass C i SS25268 innehållas. För aktuellt objekt ställs krav på
ljudklass B för stegljud, …” (Sjökvist, 2009, sid 2)
Akustiska mätningar har skett i byggnaden under april 2011. Då har
luftreduktionstalen mätts mellan två rum på plan 1 respektive plan 2 (se
Bilaga 18). Luftljudreduktionen mellan grupprum N1027 och korridor
N1020 på plan 1 är 38 dB enligt mätningen. Reduktionstalet mellan
mötesrum N2037 och balkong/korridor N2001 på plan 2 uppmäts till 36 dB.
Båda mätresultat uppfyller ljudklass B jämfört med ljudstandarden SS
25268:2007 (Tabell 20 för lägsta vägda reduktionstal i byggnad för
kontorslokaler, se Bilaga 19).
Eftersom två ljudparametrar, dvs. stegljudsisolering och luftljudsisolering
uppfyller ljudklass B medan de andra två ljudparametrar uppfyller ljudklass
C, blir det sammanlagda ljudmiljösbetyget Silver (se Tabell 5.5).
Tabell 5.5: Bedömda ljudklasser i byggnadens fyra akustiska parametrar

Indikator 5 Ljudmiljö

Aktuellt
Hus N

Akustisk
parameter

Buller från
installationer

Luftljudsisolering

Stegljudsisolering

Ljud utifrån

Ljudklass

C

B

B

C

Betyg

SILVER 7

Responsen av enkätdeltagarnas upplevelser av ljudmiljö är kritisk. 57 % av
alla svarande deltagare upplever ljudmiljön på arbetsplatsen som negativ (se

7

Betygskrav ser Kapitel 3.2.2 – Indikator 5 i detta arbete.
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Tabell 5.6). En representativ kommentar om ljudmiljön från
enkätundersökningen är:
”Ljudnivå och ljud påverkas av att jag inte har granne vid 3
väggar. 4:e väggens granne nästan aldrig här. Är annars mycket
lyhört”.
Tabell 5.6: Enkätundersökningsresultat i deltagares upplevelse av ljudmiljö i Hus N,
Linnéuniversitetet, Växjö

Svaralternativ

Svarandel
[antal personer]
Mycket bra
2
Bra
13
Acceptabel, dvs. varken bra eller dålig
5
Dålig
17
Mycket dålig
10

Svarandel
[%]
4%
28%
11%
36%
21%

5.8 Radon
Hus Ns radonhalt har mätts vid två olika platser, varav i lärosal N1051 på
plan 1 och invid data-nisch NQ008 på källarplan. Mätningsintervallet är från
2011-02-21 till 2011-05-03. Mätningen ger ett årsmedelvärde av
radongashalt på 50 Bq/m³. Detta uppfyller krav för Guld (se Tabell 5.7).
Tabell 5.7: Jämförelse av bedömningskriterier och Hus Ns uppmätta radongashalt

Indikator 6 - Radon

Krav

Aktuellt

Lokalbyggnader

Hus N

Radonhalt i vistelserum, Bq/m³

≤ 50

50

Betyg

GULD

GULD

5.9 Ventilationsstandard
Bedömningen av ventilationsstandard har baserats på
Luftmätnings/Injusteringsprotokoll som utförts av företaget Hammarstedt´s
under år 2010. Protokollen visar att kraven uppfylls i både uteluftsflöde och
god vädrings-/forceringsförmåga. Detta gör att byggnaden kan få
indikatorbetyg Guld om enkätundersökningen visar positiva upplevelser i
luftkvalitet från minst 80 % svarande deltagare.
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Resultat från enkätundersökningen visar att 29 deltagare tycker att
luftkvaliteten på sina arbetsplatser har varit mycket bra, bra eller acceptabel
(se Tabell 5.8). Detta motsvarar en procentandel på 62 %, vilket inte
uppfyller kravet för betyg Guld. Hus N får därefter Silver till sin
ventilationsstandard.
Tabell 5.8: Enkätundersökningsresultat i deltagares upplevelse av luftkvalitet i Hus N,
Linnéuniversitetet, Växjö

Svaralternativ

Svarandel
[antal personer]
Mycket bra
5
Bra
9
Acceptabel, dvs. varken bra eller dålig
15
Dålig
13
Mycket dålig
5

Svarandel
[%]
11%
19%
32%
28%
11%

En av de deltagarna som gett sämre betyg på luftkvalitet har ifrågasatt
vädringsförmågan på sitt kontor. Han/hon tycker att luftkvaliteten i sitt
kontor blir sämre efter det har varit stängt pga. ledighet (natt, helg och
semester). Å andra sidan, tillförseln av luft inomhus styrs efter
uppmätningar av koldioxidhalter och rumstemperaturer i kontor. När
koldioxidhalten och/eller rumstemperaturen överstiger gränsvärden, startar
ventilationen och tillför kontoret frisk luft. Tilluftstillförseln är dock
begränsad eftersom ventilationsaggregatet är avstängt lördagar, söndagar,
och vardagar mellan kl.0-6 och kl.19-24. När luftbehandlingsbehovet
förekommer utanför drifttiden, finns det ingen möjlighet att ventilera luften i
kontoren. Det förklarar orsaken till dålig luft efter ventilationen har varit
stillastående under nätter, helger och semester.
Eftersom alla kontor har relativa stora fönsterpartier, anses kontors tillgång
till solvärme också kunna påverka deltagares upplevelser av luftkvalitet.
Kontoren med sämsta solvärmesförutsättningar får en beräknad solvärmelast
runt ca 116-120 W/m². Detta ökar belastning på ventilationen när
uteklimatet är som varmast.

5.10 Kvävedioxid
Bedömningen av denna indikator utgår ifrån utvärderingar av både
kvävedioxid mätningar i Växjö via Kronobergs Luftvårdsförbund och analys
av Hus Ns geografiska placering i förhållande till omgivande vägar och
trafikmätningar.
De uppmätta årsmedelvärdena av kvävedioxid i Växjö mellan år 2008-2011
ligger inom intervallet 12,3-13,1 µg/m³ (Kronobergs Luftvårdsförbund,
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2011). Det betyder att kvävedioxids årsmedelvärden i Växjö uppfyller
Miljöbyggnads betyg i Guld för kvävedioxidhalten, ≤ 20 µg/m³.
Växjö kommun har under år 2009 och 2012 genomfört trafikmätningar på
Stallvägen, som är en närliggande trafikerade väg av Hus N (se Figur 5.3).
Enligt trafikmätningarna har det passerats max 3 415 fordon per dygn på
Stallvägen (se Bilaga 20 & 21). Det betyder att Stallvägen inte är en kraftig
trafikerad väg 8. En annan väg som ligger väster om Hus N, dvs. Georg
Lückligs väg, är en gågata, där den enda trafiken kommer från eventuellt
transporter till och från byggnaderna. Trafikutsläppet på denna väg är
därefter försumbart. Utsläppet av trafikgas kommer också delvis från två
utomhusparkeringar (markerade med nr 12 respektive 13 i Figur 5.3). Det
ger dock begränsade mängder av kvävedioxid.

Figur 5.3: Situationsplan över Hus N, Linnéuniversitetet, Växjö. Källa:
http://lnu.se/polopoly_fs/1.37555!Karta_V%C3%A4xj%C3%B6_Vt12.pdf

Då det finns studentbostäder och lokalbyggnader i närheten av Hus N (se
Figur 5.3), räknas det att byggnaden ligger i en tätort. SGBC definierar en
tätort som ”ett område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen
är mindre än 200 meter” (SGBC, 2012, sid 25). Detta kan minska
möjligheten att nå betyg Guld om ovan nämnda mätningar inte har
genomförts.

8

En kraftig trafikerad väg = 10 000 fordon per dygn (SGBC, 2012, sid 24)
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5.11 Fuktsäkerhet
Fuktsäkerhetsbedömningen har baserats på fuktbesiktningar som utförts vid
sex olika tillfällen under perioden 2010-06-17 till 2010-10-07 under
byggnationen. Besiktningarna har genomförts av en byggnadskonstruktör
från teknikkonsultföretaget Martin&Co. Besiktningsresultaten visar att
byggnaden uppfyller de tekniska kraven för betyg Guld.
Enkätdeltagarnas upplevelser av fuktsäkerhet i byggnaden motsvarar
enkätfrågor 4, 7 och 8 (se Bilaga 6). Ingen av de 47 deltagarna har upplevt
mögellukt i byggnaden (se Tabell 5.9).
Tabell 5.9: Enkätundersökningsresultat i deltagares upplevelse av luftkvalitet i Hus N,
Linnéuniversitetet, Växjö

Svaralternativ
Ja, ofta (varje vecka)
Ja, ibland
Nej, sällan eller aldrig

Svarandel
[antal personer]
0
0
47

Svarandel
[%]
0%
0%
100%

Däremot visas det att 30 % av svarande deltagare upplever hälsobesvär,
vilket överstiger kravet för Guld, < 10 % (se Tabell 5.10). Hälsobesvären
innehåller ”klåda/sveda/irritation i ögonen, irriterad/täppt/rinnande näsa,
heshet/halstorrhet, hosta eller torr/rodnande hud i ansiktet” (SGBC, 2013,
online).
Tabell 5.10: Enkätundersökningsresultat i deltagares upplevelse av hälsobesvär i
innemiljön i Hus N, Linnéuniversitetet, Växjö

Svaralternativ
Ja, ofta (varje vecka)
Ja, ibland
Nej, sällan eller aldrig

Svarandel
[antal personer]
6
8
33

Svarandel
[%]
13%
17%
70%

Det är 2 % av enkätdeltagarna som upplever 9 att deras allergiska tillstånd
har försämrats sedan de började jobba i Hus N (se Tabell 5.11).

9

Enbart baseras på enkätundersökningar, inga läkarintyg har krävts in.
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Tabell 5.11: Enkätundersökningsresultat i deltagares upplevelse av allergiska besvär i
innemiljön i Hus N, Linnéuniversitetet, Växjö

Svaralternativ

Svarandel
[antal personer]
Tillståndet förbättras
0
Tillståndet varken förbättras eller försämras
9
Tillståndet försämras
1
Jag har inga allergiska besvär
36

Svarandel
[%]
0%
20%
2%
78%

Ovanstående enkätresultat tillsammans med besiktningsresultaten ger
byggnaden betyg Silver i indikatorn fuktsäkerhet.

5.12 Termiskt klimat vinter
Resultaten från TF-metoden visar att 8 % av bedömda kontor på plan 3 har
fått sämre transmissionsfaktorer än kravet i betyg Brons, TF < 0,45 (se
Bilaga 22). Det betyder att betyget blir endast Klassad enligt TF-metoden (se
Tabell 5.12).
Tabell 5.12: Jämförelse av bedömningskrterier och Hus Ns beräknade termiskt klimat
vinter

Indikator 10 – Termiskt
klimat vinter
TF, förenklad metod

PPD-index
datorsimulering

Betyg
Lokalbyggnader

< 0,45

BRONS

Hus N

0,5 10

KLASSAD

Lokalbyggnader

≤ 15 %

SILVER

Hus N

13%11

SILVER

PPD-indexen från IDA-simuleringen visar att alla bedömda kontor klarar
betyg Silver. Det sämsta PPD är 13 % (se Bilaga 23). Skillnaden mellan
resultaten av TF-metoden och IDA-simuleringen beror på att den förenklade
TF-metoden inte tar hänsyn till inomhus värmekällor, vilket är radiatorer i
detta fall. För att representera ett verklighetsnära inneklimat på vintern i
kontorsdelen, har det bestämt att använda resultatet från IDA-simuleringen
för bedömning av byggnadens termiska komfort vintertid.
I enkätundersökningen tycker 77 % av alla svarande deltagare att vintertids
värmekomfort har varit mycket bra, bra eller acceptabel på arbetsplatser (se
Tabell 5.13).
10
11

Rum med den sämsta TF.
Rum med det sämsta PPD-index
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Tabell 5.13: Enkätundersökningsresultat i deltagares upplevelse av termiskt klimat vintertid
i Hus N, Linnéuniversitetet, Växjö

Svaralternativ
Mycket bra
Bra
Acceptabel, dvs. varken bra eller
dålig
Dålig
Mycket dålig

Svarandel
[antal personer]
7
17

Svarandel
[%]
15%
36%

12
9
2

26%
19%
4%

5.13 Termiskt klimat sommar
Den sämsta solvärmefaktorn enligt SVF-metoden är 0,193. Det förekommer
i kontor N3057, N3058, N3062, N3064 och N3065 (se Bilaga 24). Dessutom
har alla bedömda kontor inte klarat krav för betyg Brons, dvs. SVF < 0,06
(se Tabell 5.14). Genom att lära förhållanden mellan alla variabel (gsyst, Aglas
och Agolv) i beräkningsformeln, visas det tre sätt att påverka nuvarande betyg
om man inte tar hänsyn till följande lösningars sannolikheter. De innehåller:


Att byta ut befintliga fönsterglas mot de med betydligt lägre gsystvärde. Fönster med gsyst-värde på 0,12 ska ge betyg Brons (se Bilaga
25).



Att minska fönsters glasytor.



Och att öka rums golvaror genom att slå ihop två eller flera kontor.

Tabell 5.14: Jämförelse av bedömningskrterier och Hus Ns beräknade termiskt klimat
sommar

Indikator 11 – Termiskt
klimat sommar
SVF, förenklad metod

PPD-index datorsimulering

Betyg
Lokalbyggnader

< 0,06

BRONS

Hus N

0,193 12

KLASSAD

Lokalbyggnader

≤ 10 %

GULD 13

Hus N

7% 14

SILVER

12

Rum med den sämsta SVF.
Enkätresultat krävs.
14
Rum med den sämsta PPD.
13
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Vid utförandet av den förenklade SVF-metoden, har det märkts att metoden
inte tar hänsyn till fönsters utvändiga solskyddskompletteringar som det har
skett i bedömningen av solvärmelast. Den goda solskyddsförmågan hos
sådana fönsterskompletteringar bortses. Möjligheten finns dock i
datorsimuleringen. Resultatet från IDA-simuleringar visar att det högsta
PPD är 7 % (se Tabell 5.14 och Bilaga 26). Det betyder att byggnaden
genom en IDA-simulering har klarat betyg Guld om enkätundersökningen
visar positiva innemiljösupplevelser från minst 80 % deltagare. Det är 77 %
enkätdeltagare som upplever att termiskt klimat sommartid har varit mycket
bra, bra eller acceptabelt (se Tabell 5.15). Procentandelen uppfyller inte
kravet (minst 80 %) för betyg Guld. Hus N får Silver som indikatorbetyg.
Tabell 5.15: Enkätundersökningsresultat i deltagares upplevelse av termiskt klimat
sommartid i Hus N, Linnéuniversitetet, Växjö

Svaralternativ
Mycket bra
Bra
Acceptabel, dvs. varken bra eller dålig
Dålig
Mycket dålig

Svarandel
[antal personer]
4
14
18
8
3

Svarandel
[%]
9%
30%
38%
17%
6%

5.14 Dagsljus
Datorsimuleringen via programmet VELUX Daylight Visualizer ger en
genomsnittlig dagsljusfaktor 2,2 % en mulen dag på kontorsdelen på plan 1
(se Bilaga 27). Det ger byggnaden betyg Guld om enkätundersökningen
visar att minst 80 % deltagarna är nöjda med dagsljuskvalitet inomhus (se
Tabell 5.16).
Tabell 5.16: Jämförelse av bedömningskrterier och Hus Ns beräknade dagsljusfaktor

Indikator 12 - Dagsljus

Krav

Aktuellt

Lokalbyggnader

Hus N

Dagsljusfaktor

≥ 1,2%

2,2%

Betyg

GULD15

GULD

Enkätundersökningen visar att 88 % svarande deltagare upplever en god
tillgång till dagsljus på sina arbetsplatser, vilket betyder att Hus N får betyg
Guld för sin dagsljuskvalitet (se Tabell 5.17).
15

Enkätresultat krävs.
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Tabell 5.17: Enkätundersökningsresultat i deltagares upplevelse av dagsljus i Hus N,
Linnéuniversitetet, Växjö

Svaralternativ
Mycket bra
Bra
Acceptabel, dvs. varken bra eller dålig
Dålig
Mycket dålig

Svarandel
[antal personer]
13
20
8
6
0

Svarandel
[%]
28%
43%
17%
13%
0%

5.15 Legionella
Bedömningen av legionella i detta arbete har baserats på informationen från
Hus Ns Miljöprogram, tekniska förutsättningar från Rambeskrivningen för
värme- och sanitetsanläggning, och driftansvarigs arbetserfarenheter. Det
innehåller:


Tappvarmvatten vid tappställen har en temperatur på +50ºC
(Rambeskrivning, 2009, sid 4).



Vattentemperatur i beredare är +65ºC.



Utförandet av rörledningar ”skall följa ”Branschregler Säker
Vatteninstallation”, framtagen av VVS-Auktorisation och VVS
Företagen i samråd med leverantörer…” (Miljöprogram, 2009, sid
13).



”Rörledningar placeras dolda men åtkomliga för service och
inspektion. Rörledningar i korridor plan 0 drages synliga”
(Rambeskrivning, 2009, sid 28).



Kall- och varmvattenledningar är förlagda utan direktkontakt med
varandrar.

Ovanstående information ger byggnaden betyg Silver. Eftersom mätningar
av kall- och varmvattenstemperaturer inte har genomförts och
betygsättningen har baserats på tolkningar av byggnadens installationer och
prestationer, finns det risker att det tyder på ett annat betyg efter utförandet
av vattentemperatursmätningar.

5.16 Inventering av miljöstörande ämne
Det visas i handlingen Miljöprogram att projektering och byggande av Hus
N uppfyller kraven i lagstiftning på både regionens, kommunens och
Linnéuniversitetets nivå. Det nämns även i handlingen att ”val av
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byggnadsmaterial, … skall inriktas på att eliminera grogrunder för hälsooch miljöproblem… Material och produkter får inte innehålla ämnen, eller
för sin användning och skötsel kräva ämnen, som enligt
Kemikalieinspektionens prioriteringsguide, PRIO… Prioritera material som
kan demonteras i rena fraktioner och källsorteras”, osv. (Miljöprogram,
2009, sid 7). Ozonnedbrytande ämnen, asbest och PCB har förutom inte
påträffas i byggnaden. Det uppstår dock impregnerat virke som golvmaterial
på balkonger. Sammanfattningsvis får byggnaden betyg Silver.
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6. Diskussion och slutsatser
6.1 Diskussion
Utförandet av Hus Ns miljöklassning visar att de angivna
bedömningsmetoderna ger en god vägledning i ansökningsprocess samt
överensstämmer med verkligheten. Hus N får Silver som ett slutbetyg. Det
har baserats på utvärderingar av indikatorer inom energi, innemiljö och
material. Men erfarenheter och observationer under arbetsgången har väckt
författarnas uppmärksamhet för brister som finns i Miljöbyggnads
bedömningssystem. Det betyder att de förenklade beräkningsmetoderna för
indikatorer solvärmelast, termisk komfort sommar- och vintertid är inte
väldefinierade. Där tar metoderna inte hänsyn till tillagda kompletteringsförutsättningar som exempelvis utvändiga solskyddslameller. Denna
uppfattning har bekräftats i resultatjämförelser mellan IDA-simuleringar och
förenklade beräkningsmetoder. Författarna ifrågasätter därefter om
förenklade beräkningsmetoder endast är lämpliga för byggnader utan någon
kompletteringsförutsättning, som t.ex. utvändigt solskyddsmedel, invändiga
gardiner och mobila konvektorelement.
Det har också märkts att beräkningsverktyg för värmeeffektbehov inte kan
hantera byggnader med komplexa konstruktioner och/eller utformning. När
aktuella byggnadsdelar överstiger de byggdelarna som är angivna i
beräkningsverktyget, finns det ingen möjlighet att lägga till dessa indata.
Behovet av att öka de ansökandes integrationsmöjlighet i ovan nämnt
beräkningsverktyg uppstår.
Miljöbyggnads beräkningsverktyg kan också användas för att pröva
lönsamhet för olika åtgärder. Det betyder att Videum i detta fall kan använda
beräkningsverktygen för att värdera olika förbättringsåtgärder innan de
agerar. Men risker finns att den beräknade byggmodellen inte
överensstämmer med verkligheten eftersom de förenklade beräkningsmetoderna inte anses kunna hantera avancerade byggkonstruktioner.
Indikatorer som ska ingå i en certifieringsprocess är tydligt definierade. Det
betyder att alla nämnda indikatorer måste genomföras och betygsättas innan
byggnader får sina slutliga betyg. Detta villkor anses kunna vara ouppnåeligt
för bedömningar av vissa befintliga byggnader. Ta indikator kvävedioxid
som ett exempel. Hus N ligger inom en tätort enligt SGBCs definition, men
området är inte kraftigt trafikerat enligt trafikmätningarna. Fastighetsägaren
anser inte att det är nödvändigt att genomföra kvävedioxidmätningar när
tillgång till trafikutsläpp är begränsad.
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6.2 Slutsatser
Miljöbyggnad, som ett miljöcertifieringssystem har genomförts i detta arbete
på en befintlig lokalbyggnad, Hus N på Linnéuniversitetet i Växjö. Det har
uppstått vid flera tillfällen under arbetsgången att tillämpade förutsättningar
har använts för att nå ett mer realistiskt resultat. Tillsammans med
opåverkbara beräkningsverktyg som angetts av SGBC, kan man inte bortse
dessa hinders påverkan på slutresultatet som anges i detta arbete.
Detta arbete har presenterat Hus Ns nuvarande miljöprestanda för både
fastighetsägaren och brukarna. Även om certifieringen inte kommer att
fullföljas, kan informationen från detta arbete utnyttjas till förbättringar av
t.ex. innemiljön. Det ökar också möjligheter att skapa en dialog mellan
Videum och brukarna.
Eftersom det inte finns tillgång till något liknande arbete angående
Miljöbyggnad för befintliga byggnader, anses detta arbete att kunna
användas som ett hjälpmedel för de som ska skapa framtida ansökningar.

6.3 Förslag
6.3.1 Förslag för Miljöbyggnad
Baseras på analysen och diskussionen, föreslår författarna att komplettera
Miljöbyggnad genom att:


Öka möjligheter för att tillämpa beräkningsverktyg vid hantering av
byggnader med komplexa utformningar och/eller med tillagda
förutsättningar som anses kunna påverka inneklimat.



Utvärdera vidare sina förenklade beräkningsverktyg så att det
överensstämmer med andra giltiga metoder (datorsimulering) och ger
ett mer verklighetsnära resultat vid hantering av komplexa
byggnader.



Ge ansökande möjligheter att påverka och resonera kring sina
ansökningar. Det betyder att ge de ansökande möjligheter att välja
bort indikatorer som inte anses vara aktuella och istället komplettera
dem med andra godkända metoder och logiska resonemang.

6.3.2 Förslag för åtgärder i Hus N
Det största klagomålet enligt enkätundersökningen är ljudmiljö på
arbetsplatser i byggnaden. Kommentarer från de svarande deltagarna visar
att vissa kontor är dåligt ljudisolerade, vilket påverkar deras
arbetsprestationer. För att kunna bättre förstå nuvarande situationer och
formulera förbättringsåtgärder, föreslås det att fastighetsägaren undersöker
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kontoren som visas vara mesta kritiska i enkätundersökningen. Utredning av
dessa kontor kan innehålla:


Att undersöka lufttäthet för kontors mellanliggande väggar i
förhållande till ytterväggar och undertak.



Att kontrollera installationsskikts egenskaper i ytterväggar för att
upptäcka eventuella brister i luftljudsisolering.

Hus Ns betyg i val av energikällor kan förbättras genom att installera
solceller för att täcka en del av elproduktionen som tillförs byggnaden. Detta
kräver en undersökning av sakkunniga för ytterligare dimensionering av
lämpliga solceller.
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BILAGA 1 – Antalet ansökningar i Miljöbyggnads olika
certifieringssteg den 13 maj 2013
(Källa: Aktuellt i Miljöbyggnad, SGBC, 2013, http://sgbc.se/aktuellt-imiljoebyggnad)
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BILAGA 2 – Miljöbyggnads struktur med indikatorer för
nyproducerade och befintliga byggnader, aspekter och områden
(Källa: Metodik för befintliga och nyproducerade byggnader, manual version
2.1, utgåva 120101, sid 12)

Bilaga 2, sid 1 av 1
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BILAGA 3 – Betygsverktyg, befintliga byggnader
(Källa: Dokument och manualer, SGBC, 2013, http://sgbc.se/dokument-ochmanualer)
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BILAGA 4 – Beräkningsverktyg för värmeeffektbehov för befintliga
byggnader (Indikator 2)
(Källa: Dokument och manualer, SGBC, 2013, http://sgbc.se/dokument-ochmanualer)
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BILAGA 5 – Beräkningsverktyg för energislag för nyproducerade
och befintliga byggnader (Indikator 4)
(Källa: Dokument och manualer, SGBC, 2013, http://sgbc.se/dokument-ochmanualer)

Bilaga 5, sid 1 av 1
Yifan Guo & Malin Wahlqvist

BILAGA 6 – Miljöbyggnads innemiljöenkät för lokalbyggnader
(Källa: Dokument och manualer, SGBC, 2013, http://sgbc.se/dokument-ochmanualer)

Miljöbyggnads innemiljöenkät
Detta dokument innehåller enkätfrågor med instruktioner som enligt
Miljöbyggnad krävs för att verifiera vissa indikatorer som ska klassas GULD vid
nyproduktion, efter en större ombyggnad eller vid bedömning av en befintlig
byggnad. I ”Metodik för nyproducerade och befintliga byggnader” finns mer
information om enkäten, hur den ska användas och svaren hanteras.
Indikatorerna med motsvarade frågenummer i enkäten redovisas i tabellen
nedan.
Tabell som redovisas kopplingen mellan indikatorer och enkätfrågor

Indikatorer som kräver
enkätundersökning för GULD

Frågor i enkäten

nr 6 Ljudmiljö

Fråga 6

nr 7 Ventilationsstandard

Fråga 3

nr 9 Fuktsäkerhet

Frågorna 4, 7 och 8

nr 10 Termiskt klimat vinter

Fråga 2

nr 11 Termiskt klimat sommar

Fråga 1

nr 12 Dagsljus

Fråga 5

Beskrivning av metoden för enkätundersökning beskrivs i ”Metodik för nyproducerade
och befintliga byggnader”.
Instruktioner








I flerbostadshus ska enkäten distribueras till samtliga hushåll i byggnaden. I
stora byggnader sker ett slumpmässigt urval av 30 hushåll. En person per
hushåll kan besvara enkäten.
I en- eller tvåbostadshus ska hushållets medlemmar samlas och besvara
enkäten.
På arbetsplatser ska enkäten distribueras till samtliga med personlig
arbetsplats i byggnaden. Om arbetsplatsen är stor kan ett representativt urval
göras från olika verksamheter, våningsplan, byggnadszoner med olika
luftbehandlingssystem, väderstreck etc.
I en skola ska enkäten distribueras till all personal som har en personlig
arbetsplats i byggnaden och till några skolklasser. Detta sker lämpligen i
samband med en lektion i ett klassrum där man vistas ofta. Eleverna svarar i
första hand på frågor som rör det klassrum de vistas i vid svarstillfället.
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Enkätundersökningen ska genomföras under uppvärmningssäsongen och det
finns en variant för lokalbyggnader och en för flerbostadshus. Till småhus
används en egendeklaration istället som hushållets medlemmar svarar
gemensamt på.
Om en enkätundersökning ska genomföras är det lämpligt att beskriva detta
redan i programhandlingen, till exempel i AF-del. Det bör också framgå vem
som ansvarar för genomförandet.
Enkäten ska genomföras tidigast ett år efter inflyttning och senast före
garantibesiktning. Om en motsvarande enkätundersökning redan är
genomförd kan resultatet från denna användas. Den får inte vara äldre än 5 år
och inga väsentliga förändringar ska ha skett i byggnaden som kan påverka
innemiljön negativt.
En svarsprocent på minst 75 % eftersträvas i lokalbyggnader och 70 % i
flerbostadshus. På arbetsplatser är detta i regel inget problem då enkäten kan
lämnas ut och samlas in samma dag till de som en typisk dag befinner sig på
arbetsplatsen. För bostadshus kan det däremot krävas både en och två
påminnelser.
Tänk på att också skicka ett följebrev med enkäten som distribueras ut till
brukarna. I detta beskrivs syftet med enkäten, vem som behandlar svaren och
att svaren lämnas anonymt. Ge också information om att enkäten endast tar
några minuter att fylla i och att man ska försöka svara på alla frågor även om
vissa kan utelämnas.

Underlag till Miljöbyggnads innemiljöenkät för lokalbyggnader
Miljöbyggnads enkätfrågor för lokalbyggnader
Fråga 1
Hur tycker du att värmekomforten är i stort vid din personliga arbetsplats
under SOMMARHALVÅRET?
Mycket bra
Bra
Acceptabel, dvs varken bra eller dålig
Dålig
Mycket dålig

Fråga 2
Hur tycker du att värmekomforten är i stort vid din personliga arbetsplats
under VINTERHALVÅRET?
Mycket bra
Bra
Acceptabel, dvs varken bra eller dålig
Dålig
Mycket dålig
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Fråga 3
Hur tycker du att luftkvaliteten är i stort vid din personliga arbetsplats?
Mycket bra
Bra
Acceptabel, dvs varken bra eller dålig
Dålig
Mycket dålig

Fråga 4
Besväras du av mögellukt vid din personliga arbetsplats?
Ja, ofta (varje vecka)
Ja, ibland
Nej, sällan eller aldrig

Fråga 5
Hur tycker du att dagsljuset är i stort vid din personliga arbetsplats?
Mycket bra
Bra
Acceptabelt, dvs varken bra eller dålig
Dåligt
Mycket dåligt

Fråga 6
Hur tycker du att ljudmiljön är i stort vid din personliga arbetsplats? Frågan
gäller både ljud och ljudnivå.
Mycket bra
Bra
Acceptabel, dvs varken bra eller dålig
Dålig
Mycket dålig

Fråga 7
Har du under de tre senaste månaderna haft hälsobesvär som
klåda/sveda/irritation i ögonen, irriterad/täppt/rinnande näsa,
heshet/halstorrhet, hosta eller torr/rodnande hud i ansiktet och som du tror kan
bero på innemiljön vid din personliga arbetsplats?
Ja, ofta (varje vecka)
Ja, ibland
Nej, sällan eller aldrig
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Fråga 8
Om du har allergiska besvär som astma, hösnuva, allergiska eksem, hur tycker
du att ditt allergiska tillstånd förändras när du vistas på din personliga
arbetsplats?
Tillståndet förbättras
Tillståndet varken förbättras eller försämras
Tillståndet försämras
Jag har inga allergiska besvär

Fråga 9
På vilket våningsplan ligger din personliga arbetsplats?
1-2 trappor ned (souterrängvåning)
Bottenvåning
1-2 trappor upp
3-4 trappor upp
5 trappor upp eller högre

Fråga 10
Hur gammal är du?
24 år eller yngre
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65 år eller äldre

Fråga 11
Är du man eller kvinna?
Kvinna
Man
Kommentarer
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BILAGA 7 – Sambandet mellan PPD och PMV.
(Källa: Warfvinge och Dahlblom, 2011, sid 1:11, Figur 1.5)
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BILAGA 8 – Avgifter för certifieringar av olika typer av byggnader
(Källa: Dokument och manualer, SGBC, 2013, http://sgbc.se/dokument-ochmanualer)
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BILAGA 9 – Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT (ºC), 1-4
dygn
(Källa: Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT, Boverket, 2009,
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-ochkonstruktionsregler/BBR_avsnitt_9/dvut_2009%201_4_dagar.pdf)
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BILAGA 10 – Betyg för Hus N, Linnéuniversitetet, Växjö
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BILAGA 11 – Statistik för antal deltagare från enkätundersökningen
i kontorsdelar i Hus N, Linnéuniversitetet, Växjö
Deltagare

Kön

Svarandel
Svarandel
Total
[antal personer]
[%]
[antal personer]
Kvinna
5
11 %
ITavdelning Man
12
26 %
Kvinna
20
43 %
SAavdelning Man
10
21 %
Total
47
71
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Svarfrekvens
[%]

66 %

BILAGA 12 – Beräkningsresultat för värmeeffektbehov
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BILAGA 13 – Beräkningsresultat för solvärmelast enligt SVL-metod
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BILAGA 14 – Beräkningsresultat för solvärmelast enligt SVLmetod, med sänkt fönsters g-värde
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BILAGA 15 – IDA-simulerings resultat för solvärmelast
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BILAGA 16 – Elslag, utgångsvärden energislag
(Källa: Dokument och manualer, SGBC, 2013, http://sgbc.se/dokument-ochmanualer)
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BILAGA 17 – Resultat för energislag
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BILAGA 18 – Akustiska mätningar i Hus N vid Växjö universitet i
Växjö
(Källa: Byggkonsult Benthien AB, 2011, sid 4)
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BILAGA 19 – Lägsta vägda reduktionstal i byggnad för
kontorslokaler (SS 25268:2007)
(Källa: Svensk Standard, SS 25268:2007, Byggakustik – Ljudklassning av
utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, förskolor och
fritidshem, kontor, hotell och restauranger, sid 29)
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BILAGA 20 – Trafikmätning på Stallvägen, 2009-04-29
(Källa: dokumentet har hämtats från Videum AB)

Bilaga 20, sid 1 av 1
Yifan Guo & Malin Wahlqvist

BILAGA 21 – Trafikmätning på Stallvägen, 2012-04-25
(Källa: dokumentet har hämtats från Videum AB)
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BILAGA 22 – Beräkningsresultat för termiskt klimat vinter enligt
TF-metod
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BILAGA 23 – IDA-simulerings resultat för termiskt klimat vinter
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BILAGA 24 – Beräkningsresultat för termiskt klimat sommar enligt
SVF-metod
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BILAGA 25 – Beräkningsresultat för termiskt klimat sommar enligt
SVF-metod, med sänkt fönsters g-värde
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BILAGA 26 – IDA-simulerings resultat för termiskt klimat sommar
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BILAGA 27 – Simuleringsresultat för dagsljusfaktor, av programmet
VELUX Daylight Visualizer

Ovanstående dagsljussimulering representerar dagsljuskvaliteten inomhus i
kontorsdelen på plan 1 i Hus N. Resultaten blir likadana för årets alla månader.
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