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Sammanfattning 

I detta examensarbete skall det undersökas hur arkitekturen påverkas av 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. 

Klimatförändringarna på jorden är idag ett faktum. Innan 1900-talets början 

förändrades jordens medeltemperatur långsamt och måttligt, på senare år har den 

dock stigit drastiskt. Idag står byggsektorn för en stor del av den miljöförstöring som 

bidrar till dessa klimatförändringar, på grund av detta uppmanas byggsektorn att 

ändra riktning mot en mer hållbar utveckling.  

En metod som uppmanar att bygga miljövänligt är miljöcertifieringssystem. I början 

av 1990-talet började miljöcertifieringssystem att etableras och intresset för blev då 

väldigt stort. Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad utgår från svenska regler och 

svensk byggpraxis. Det används för att miljöcertifiera byggnader inom energi, 

inneklimat och material. Miljöbyggnad kan brukas till både lokaler och bostäder, 

nyproducerade samt befintliga byggnader. Byggnadens storlek har ingen betydelse. 

En nyproducerad byggnad kan få betyg; BRONS, SILVER eller GULD. 

På grund av dess relevans till Miljöbyggnad har även studien om arkitektonisk 

kvalitet beaktats. Virtruvius var en verksam arkitekt i Rom för ungefär 2000 år sedan. 

Virtruvius ord om arkitektonisk kvalitet är vid liv än idag. De tre begreppen som 

bidrar till arkitektonisk kvalitet är hållbarhet, bekvämlighet och skönhet. 

Dagsljus och ventilation är två av de femton indikatorer som bedöms utifrån 

Miljöbyggnad och kan påverka arkitekturen. Fönster är en viktig del inom arkitektur 

och har i huvuduppgift att förse byggnaden med dagsljus. Att uppleva dagsljus i en 

byggnad förstärker tillvaron och rummens karaktär av öppenhet. Inomhusmiljön har  

stor påverkan på människans hälsa, detta eftersom att människor tillbringar en stor 

del av sina liv inomhus.  

Detta examensarbete utgår från ett referensobjekt, en sjukhusbyggnad, som skall 

uppnå nivå GULD inom Miljöbyggnad. Region Örebro län anordnade en 

arkitekttävling för den nya vårdbyggnaden, H-huset, som skall byggas intill det 

nuvarande universitetssjukhuset i Örebro. Det var Sweco Architects i Örebro som 

tillsammans med danska AART Architects vann tävlingen. Under examenasarbetes 

gång skall arkitekter inom detta projekt intervjuas för att undersöka hur de upplever 

att miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad påverkar arkitekturens utformning.  

Nyckelord: Arkitektur, H-huset, Miljöbyggnad, Miljöcertifieringssystem  
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Summary 

In this essay, it will be examined how architecture have been influenced by the 

environmental certification system, Miljöbyggnad. 

Climate change on earth today is a fact. Before the beginning of the 1900s average 

temperature on earth slowly and moderately changed, however, in recent years the 

temperature has started to increase drastically. Today, construction industry is a big 

part of the pollution and is therefore prompted to change direction to a more 

sustainable development/evolution/environmental approach. 

One method which request to build environmentally friendly is environmental 

certification system. In the early 1990s, environmental certification system became 

established and the interest in environmental certification became huge. The 

environmental certification system Miljöbyggnad is based on Swedish rules and 

construction practices. It is used for environmental certification of buildings in terms 

like energy, indoor climate and materials. Miljöbyggnad can be used for both 

commercial and residential premises, infill and existing buildings. The size of the 

building dose not matter. A new building can get the ratings; BRONS, SILVER or 

GOLD.  

Because of its relevance to Miljöbyggnad a study about architectural quality have 

been taken in to account. Virtruvius was an architect active in Rome about 2000 

years ago. Virtruvius words about architectural quality are alive today. The three 

concepts that contribute to architectural quality are sustainability, convenience and 

beauty. 

Natural light and ventilation are two of the fifteen indicators which are assessed by 

Miljöbyggnad and can affect the architecture. Windows are an important part of the 

architecture and the main task is to provide the building with natural light. To know 

daylight in a building reinforces the existence and character of the rooms of 

openness. The indoor environment has a major impact on human health. Because 

people spend much of their lives indoors. 

This essay is based on a reference object, a hospital building, which aim to achieve 

the level GOLD within Miljöbyggnad. Region Örebro län organized an architectural 

competition for the new nursing building, H-huset, to be built next to the existing 

University Hospital in Örebro. It was Sweco architects in Örebro together with 

Danish AART Architects who won the competition. During the working process of 

this essay some architects involved in the H-hus project are going to be interviewed 

to find out what they think about Miljöbyggnad and it’s affect on the architecture. 

Keywords: Architecture, H-huset, Miljöbyggnad, Environmental certification system  
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Abstract 

Klimatförändringarna på jorden är idag ett faktum. En metod som uppmanar att 

bygga miljövänligt är miljöcertifieringssystem. I början av 1990-talet började 

miljöcertifieringssystem att etableras och intresset för miljöcertifieringssystem blev 

då väldigt stort. Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad utgår från svenska regler 

och svensk byggpraxis. 

I detta examensarbete skall det undersökas hur arkitekturen påverkas av 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Därför har även studien om arkitektonisk 

kvalitet beaktas. 

Detta examensarbete utgår från ett referensobjekt, en sjukhusbyggnad, som skall 

uppnå nivå GULD inom Miljöbyggnad. Region Örebro län anordnade en 

arkitekttävling för den nya vårdbyggnaden, H-huset, som skall byggas intill det 

nuvarande universitetssjukhuset i Örebro. Det var Sweco arkitekter i Örebro som 

tillsammans med danska AART Architets vann tävlingen.  
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1. Introduktion 

Klimatförändringarna på jorden är idag ett faktum. Innan 1900-talets början 

förändrades jordens medeltemperatur långsamt och måttligt, men på senare 

år har den stigit drastiskt. Det finns flera indikatorer på att klimatet har 

påverkats av människan. Enligt Naturvårdsverket har 

medeltemperatursökningen mätts upp till 0,9
o
 C från år 1906 till 2005 

(2016d). Klimatförändringarna skiljer sig i omfattning på olika delar på 

jorden. På vissa delar av jorden har temperaturökningen varit mindre medan 

den har varit större på andra delar. Temperaturökningen påverkar jorden på 

flera sätt, bland annat har istäcket på Arktis minskat, havsnivåerna har stigit 

med 19 centimeter sedan år 1901 och extremväder har blivit mer 

förekommande (Naturvårdsverket 2016d). Anledningen till att jordens 

klimat blir varmare är växthusgasutsläppen, det är framförallt koldioxid som 

orsakar. Idag mäts koldioxidutsläppen till ungefär 35 miljarder ton per år, 

vilket resulterar i en stigning av luftens koldioxidhalt med 0,4 procent per år 

(Naturvårdsverket 2016a). Enligt Världsnaturfonden är temperaturökningen 

som syns idag resultatet av de utsläpp människan gjort förr (2016). 

För att minska klimatförändringarna krävs ett internationellt sammarbete. 

Det så kallade Parisavtalet fastställdes år 2015, vilket innebär bland annat att 

den globala temperaturökningen inte skall stiga mer än 2
o
 C och ha ett 

strävmål på 1,5
o
 C (Naturvårdsverket 2016c). Inom EU har även detta 

tvågradersmål antagits och för att detta skall vara möjligt att uppnå måste de 

globala utsläppen börja minska senast 2020, halveras till år 2050 i 

jämförelse med år1990 samt minskats till nära 0 i slutet av detta århundrande 

(Naturvårdsverket 2015). 

Idag står byggsektorn för en stor del av miljöförstöringen och uppmanas på 

grund av detta att ändra riktning mot en mer hållbar utvekling (Herazo & 

Lizarralde 2015, s 279). Enligt författaren Kibert måste byggsektorn svara 

på den stigande pressen som kommer från staten (2007, s 599). Även oron 

angående de befintliga byggnaders påverkan på växthuseffekten, miljöns 

försämring, användandet av naturliga resurser och energi måste besvaras. 

Sverige har satt upp ett flertal miljömål. Ett av målen är ”God bebyggd 

miljö” (Naturvårdsverket 2016b). Miljön påverkas av boende och dess 

livstilar på flera sätt, bland annat genom resor till arbete. Även uppvärmning 

av bostaden, fritidsaktiviteter och avfallssortering påverkar. I Sverige står 

bebyggelse för ungefär 40 procent av den totala energianvändningen. Det är 

viktigt att samtidigt som bebyggelsen bidrar till en hållbar utveckling skall 

den fylla människors och samhällets behov samt erbjuda bra livsmiljöer. 

I början av 1990-talet började miljöcertifieringar nyttjas. Det är en viktig 

metod för att förbättra energieffektiviteten i byggnader (Pérez-Lombard, 

Ortiz, González & Maestre 2009, s 273). Inom dagens byggprojekt ställs 

ofta mål för att nå upp till en speciell miljöcertifiering. Då det bedöms hur 
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hållbar en byggnad är miljömässigt. Certifieringssystem finns världen över 

och i ett flertal upplägg (Sweden Green Building Council 2016e). De 

vanligaste miljöcertifieringssystemen i Sverige är Miljöbyggnad, LEED och 

BREEAM. En miljöcertifierad byggnad kan medföra mindre 

energianvändning och driftkostnader, ökat fastighetsvärde och ökad 

attraktionskraft inom marknadsföring (Sweco 2016b) För att miljöcertifiera 

en byggnad krävs det att byggnaden uppnår ett flertal kriterier. Kriterierna 

skiljer sig mellan de olika certifieringssystemen men omfattar alltid till 

exempel dagsljus, energianvändning, ljudmiljö och solvärmelast (Bengt 

Dahlgren 2014). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Byggbranschen står för en tredjedel och hälften av den globala 

miljöbelastningen (Bennewitz 2012). Johan Rockström, professor i 

miljövetenskap, menar att om byggbranschens del förbättras betyder det att 

hälften av den globala miljöbelastningen är löst. 

För att uppnå miljömålen som är beslutade av regeringen, EU och FN inom 

byggbranschen krävs det ett hållbart byggande (Boverket 2016). Det innebär 

att energianvändning och transport skall minska både vid framställning och 

vid användning. 

Det utvecklade tankesättet för en hållbar utveckling har påverkat 

arkitekturen världen över (Herazo & Lizarralde 2015, s 279). Inom 

miljöcertifieringar har forskning gjorts med fokus på påverkan av själva 

byggnaden men fortfarande behövs det mer forskning med fokus på 

byggprocesser och arkitektur. 

Under de senaste åren har miljöcertifieringssystemen blivit allt mer populärt. 

År 2012 miljöcertifierades 99 stycken olika byggnadstyper och under år 

2015 miljöcertifierades 330 stycken byggnader, vilket tyder på en 

uppåtgående utvecklingsriktning gällande miljöcertifieringssystem (Sweden 

Green Building Council 2016g). Swecos arkitekter har tillsammans med 

AART Architects utformat en ny sjukhusbyggnad som skall tillhöra 

Universitetssjukhuset (Sweco 2016a). Tanken med denna byggnad är att den 

skall uppnå betyget GULD utifrån Miljöcertifieringssystemtet, 

Miljöbyggnad och är därför ett referensobjekt för detta examensarbete. 
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1.2 Mål och Syfte 

Målet är att ta reda på hur arkitekturen påverkas av 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad och ifall miljöcertifiering ger en 

hållbar utveckling. 

Syftet är att klargöra miljöcertifieringssystemens betydelse i arbetet att 

skapa en hållbar miljö. 

1.3 Avgränsningar 

Studien kommer att betrakta miljöcertifieringssystem inom nyproduktion 

och hur arkitekturen påverkas. Det finns ett flertal olika 

miljöcertifieringssystem och det system som kommer vara i fokus i denna 

studie är Miljöbyggnad. I denna studie kommer endast ett exempel granskas, 

H-huset som kommer att tillhöra Universitetssjukhuset i Örebro. 

Inom Miljöbyggnad finns det tre stycken aktuella manualer som gäller för 

byggnader som registrerats från den 1 oktober 2014. Dessa manualer är:  

 2.2 141001 MB Metodik vers 141017,  

 2.2 141001 MB Nyproduktion vers 141017  

 2.2 141001 MB Befintlig vers 141017.  

I detta examensarbete kommer enbart 2.2 141010 MB Nyproduktion vers 

141017 och berörda delar av nyproduktion 2.2 141001 MB Metodik vers 

141017 att behandlas. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Omätbara värden 

2.1.1 Arkitektonisk kvalitet 

Virtruvius var en verksam arkitekt i Rom för ungefär 2000 år sedan (2011, s 

10). Enligt författarna Forshed och Nylander håller sig Virtruvius ord om 

arkitektonisk kvalitet vid liv än idag. De tre begreppen som bidrar till 

arkitektonisk kvalitet är hållbarhet, bekvämlighet och skönhet. 

Begreppet hållbarhet syftar på hur beständig byggnaden är i tid (Nylander & 

Forshed 2011, s 10). Att bygga en hållbar byggnad innebär att bygga med 

bra material och i beprövade detaljlösningar, samtidigt som att tänka 

långsiktigt gällande ekonomi. Bekvämlighet i en byggnad baseras på 

funktionaliteten. Det är viktigt att fokus ligger på att anpassa byggnaden 

efter funktion och att utrusta den väl.  

Skönhet är ett begrepp som är omätbart. Den personliga upplevelsen mellan 

betraktaren och objektet är det som är viktigt (Nylander & Forshed 2011, s 

10). Det finns vissa delar inom begreppet skönhet som är allmängiltiga och 

det är upplevelsen av helhet. Det är viktigt för betraktaren att det är en 

helhet, då allting stämmer överens och passar ihop. Arkitektonisk kvalitet 

uppstår då dessa tre begrepp samverkar likvärdigt, alla väger lika tungt och 

ingen av dem dominerar. 

Ofta betraktas byggnaders kvalitet med teknisk kvalitet, men egentligen kan 

byggnaders kvalitet delas in i teknisk, funktionell, estetisk, ekologisk, 

existentiell och ekonomisk kvalitet (Hultman 1998, s 35). En byggnad med 

hög kvalitet skall kunna användas på ett tillfredställande sätt, ge ett passande 

uttryck, vara förenligt med ekologisk hållbar utveckling. Det skall även vara 

ekonomiskt överkomligt samt stödja mänskliga identifikationsprocesser. 

Den arkitektoniska kvaliteten värdesätts i mötet mellan objekt och subjekt 

och är därför svårtolkad. 

2.1.2 Material och detaljer 

Enligt Forshed och Nylander är omsorg, autenticitet och välgjort hantverk 

viktiga begrepp för betydelsen av material och detaljer (Forshed & Nylander 

2011, s 13). Det är betydelsefullt för byggnadens arkitektur att betraktaren 

möts av ett välgjort hantverk och material av hög kvalitet. Det är även 

viktigt att byggnadens installationer, såsom el, vatten och ventilation, 

samverkar och integrerar med arkitekturen, för att inte förstöra 

helhetsintrycket. Att sätta upp en målsättning i början av projektet av vad 

byggnaden skall uppnå är till fördel. 
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2.2 Dagsljus  

Fönster är en viktig del inom arkitekturen och har i huvuduppgift att förse 

byggnaden med dagsljus (Treado, Gillette & Kusuda 1984). Dock är fönster 

ofta den svaga komponenten när det gäller att minska byggnaders 

energianvändning (Yao & Zhu 2012). 

Att uppleva dagsljus i en byggnad förstärker tillvaron och rummens karaktär 

av öppenhet, menar Forshed och Nylander (Forshed & Nylander 2011, s 42). 

Det har även stor betydelse för hur rummets axialitet och rörelse upplevs. 

Rikligt med dagsljus ger en känsla av öppenhet och ger offentlig karaktär, 

till skillnad från ett rum med mindre dagsljus som tyder på slutenhet och 

mer privata områden. 

2.2.1 Historisk förändring av dagsljusinsläpp i byggnad 

På 1800-talet gjordes tekniska förbättringar i glastillverkningen och större 

glaspartier än tidigare kunde användas i byggnader (Forshed &Nylander 

2011, s 44). Mellan 1920 och 1930-talet var dagsljusinsläpp en stor del av 

arkitekturstilen, inom funktionalismen. Ett exempel som tyder på detta är 

”Villa Savoye” av arkitekten Le Corbusier. Tanken bakom dessa byggnader 

med stora fönsterpartier var att skapa en mer hälsosam inomhusmiljö, som 

bland annat skulle ge bättre hygien och motverka sjukdomar. I 

bostadsforskning som genomfördes mellan 1930- och 1940-talet utvecklades 

metoder för att beräkna ljuset i en bostad och miniminormer bestämdes för 

bostadens kvantitet av dagsljus. 

Under 1970-talet påpekades fönstrets delaktighet i värmeisoleringen mer och 

det ansågs som ett värmetekniskt problem (Forshed & Nylander 2011, s 44). 

Det ställdes krav på mer energisnålhet i byggnormen och en viss procentsats 

av golvytan avgjorde den maximala storleken på fönstren. Detta medförde i 

senare skede att treglasfönster blev standard vid nybyggnation. Efter mer 

lärdom om att fönstret även tillför energi mildrades kraven i byggnormen på 

1980-talet. 

På bomässan år 1993 i staden Karlskrona gjordes en stor satsning av en 

grupp arkitekter som tillsammans med fönstertillverkare presenterade 

fönstrets omätbara egenskaper, såsom upplevelsemässigt (Forshed & 

Nylander 2011, s 44). Detta var inget undantag på 1990-talet då det visades 

ett stort intresse för stora fönsterpartier i arkitekturen. 

2.2.2 Boverkets byggregler och arbetsmiljöverkets föreskrifter 

I BBR avsnitt 6:322 Dagsljus anges att rum eller avskiljbara delar av rum 

skall ha god tillgång till dagsljus ifall människor vistas där mer än tillfälligt 

(Boverket 2014a). Arbetsmiljöverkets föreskrifter tillämpar dagsljus på 

arbetsplatser och anger att det skall finnas tillfredställande dagsljus samt 
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möjlighet till utblick vid stadigvarande arbetsplatser. Dessa krav gäller både 

i arbetslokaler och i personalutrymmen. 

2.3 Inomhusmiljö 

Inomhusmiljön har stor påverkan på hur människans hälsa ser ut, på grund 

av att människor tillbringar en stor del av sina liv just inomhus 

(Folkhälsomyndigheten 2016a). En stor skillnad på luften inomhus och 

utomhus är att det finns betydligt högre halter av kemiska ämnen som kan 

vara negativa för hälsan i inomhusluften. Störande buller, för låg eller hög 

temperatur påverkar även inomhusmiljön. Påverkan av inomhusmiljön 

skiljer sig åt för olika människor. Inomhusmiljön påverkas av installationer, 

byggnadsutformning, materialval samt av hur den vårdas, nyttjas och 

underhålls (Folkhälsomyndigheten 2016a). För att skapa ett bra 

inomhusklimat behövs ett rätt utformat ventilationssystem, genomtänkta 

materialval och ett fuktsäkert byggande (Boverket 2014b). 

2.3.1 Termiskt inomhusklimat 

Hur en människa uppfattar att det är kallt inomhus beror på faktorer som 

kalla ytor, kallras, stora temperaturskillnader, hög luftfuktighet samt 

lufttemperaturen (Folkhälsomyndigheten 2016b). 

2.3.2 Operativ temperatur 

En operativ temperaturmätning sker väldigt sällan av fastighetsägare 

(Folkhälsomyndigheten 2016b). Enligt miljöbalken skall den operativa 

temperaturen ta hänsyn till känsliga personer. En känslig grupp kan bestå av 

personer som är äldre, rörelsehindrade, har ledbesvär och reumatism. 

Riktvärden för den operativa temperaturen är 18 
o
C och 20 

o
C för känsliga 

personer. 

2.3.3 Indikativ temperatur 

Indikativ temperaturmätning är en rutinmässig temperaturmätning som 

utförs med en vanlig utrustning, såsom en digital eller analog termometer 

(Folkhälsomyndigheten 2016b). Lämpligen görs temperaturbedömningen 

utefter den indikativa temperaturmätningen, då den operativa 

temperaturmätningen ofta tar lång tid att genomföra. Riktvärden för den 

indikativa temperaturen är 20 
o
C och 22 

o
C för känsliga personer. 
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2.3.4 Vistelsezonen 

Vistelsezonen gäller för varje rum förutom mindre förvaringsutrymmen och 

utmärker sig 1 meter ifrån yttervägg, 0,6 meter från innervägg,  
0,1 meter ovan golvet till 2 meter från golvet (Folkhälsomyndigheten 

2016b). De angivna riktvärdena för bedömningen av det termiska klimatet 

gäller inom vistelsezonen. 

2.3.5 Ventilation 

Det är viktigt för människors hälsa att luften inomhus byts ut hela tiden 

(Folkhälsomyndigheten 2016b). Ventilationssystemets uppgift är att tillföra 

tillräcklig mängd utomhusluft samtidigt som det skall avlägsna föroreningar 

och hälsofarliga ämnen. Ett riktvärde på uteluftsflödet skall lägst vara 0,35 

liter per sekund och bostadsytans kvadratmeter, då människor vistas i 

byggnaden. Befinner sig ingen i bostaden är det tillåtet att minska 

uteluftsflödet till 0,10 liter per sekund och kvadratmeter bostadsyta, i syfte 

med att energispara. 

Det är viktigt att underhålla och sköta ventilationssystemet för att bevara en 

god inomhusmiljö (Folkhälsomyndigheten 2016b). Misskötsel av 

ventilationssystem kan leda till fukt- och mögelproblem, vilket i sin tur leder 

till hälsoproblem. 

Det som ofta bidrar till en dålig inomhusmiljö är hälsofarliga ämnen som 

utsöndras från byggmaterial, mögel och luftföroreningar samt höga 

fukthalter i byggnaden och i inomhusluften (Folkhälsomyndigheten 2016b).  

2.4 Miljöcertifieringssystem 

I början av 1990-talet började miljöcertifieringssystem att etableras. (Pérez-

Lombard, Ortiz, González & Maestro 2009). Intresset för 

miljöcertifieringssystem blev stort och inspirationen kom till stor del från 

det första miljöcertifieringssystemet BREEAM (Buildings Research 

Etablishment Enviromental Assessment Method) som utvecklades i 

Storbritannien. Det miljöcertifieringssystem som har flest anhängare LEED 

(Leadership in Energy and Enviromental Design) (Larsson & Cole 2001). 

LEED grundades år 1998 och det finns fler än 52 000 byggnader med LEED 

certifiering världen över (Herazo & Lizarralde 2015). 

Internationellt finns det hundratals olika certifieringssystem (Sweden Green 

Building Council 2016c). De tre ledande certifieringssystem som idag 

används i Sverige är Miljöbyggnad (SE), BREEAM (GB) och LEED (USA). 

Oavsett vilket slags miljöcertifieringssystem som används när en byggnad 

skall miljöcertifieras är utgångspunkten densamma i alla system (Sweden 
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Green Building Council 2016a, s.6). Syftet är att granska funktioner och 

egenskaper hos byggnader som anses vara grundläggande för miljöpåverkan. 

Detta görs genom att effektivisera energianvändningen, förbättra 

inomhusmiljön samt att minska nyttjandet av byggvaror som innehåller 

farliga ämnen. Hur dessa granskas är olika för alla system. I vissa 

miljöcertifieringssystem är samtliga indikatorer obligatoriska medan andra 

system kan ha indikatorer som är av fri vilja. 

För att en byggnad skall kunna nå upp till ett högre betyg fordras det att 

indikatorbetyget och slutbetyget i miljöcertifieringssystemen noggrant 

undersöks samt att eventuella åtgärder vidtas (Sweden Green Building 

Council 2016a, s.12-13). Ett vanligt förekommande samband mellan högt 

byggnadsbetyg och låga driftkostnader beror dels på lägre energikostnader 

och färre missnöjen på inomhusklimatet. Många tror också att det är väldigt 

sannolikt att en byggnad ökar i värde i samband med miljöcertifiering. 

2.4.1 Miljöbyggnad 

Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad utgår från svenska regler och 

svensk byggpraxis (Sweden Green Building Council 2016e). Det används 

för att miljöcertifiera byggnader inom energi, inneklimat och material. 

Miljöbyggnad kan brukas till både lokaler och bostäder, nyproducerade samt 

befintliga byggnader. Byggnadens storlek har ingen betydelse. En 

nyproducerad byggnad kan få betyg; BRONS, SILVER eller GULD. 

2.4.1.1 Historien kring Miljöbyggnad 

År 2005 startades framtagandet av ett svenskt system för miljöcertifiering i 

samarbete med ByggaBo-dialogens företag och forskare (Sweden Green 

Building Council 2016c). 

Grundtanken som företag, kommuner och regeringen hade med ByggaBo-

dialogen var att tillsammans arbeta fram en förändringsprocess inom god 

inomhusmiljö, effektiv energianvändning samt effektiv resursanvändning 

mot en hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige (Boverket, 2010,s.9).  

År 2009 sattes klassificeringssystemet Miljöklassad byggnad i drift efter att 

forskare och konsulter utvecklat och arbetat fram forskningsresultatet för 

systemet (Sweden Green Building Council 2016a, s.5). De första 

manualerna som togs fram för Miljöbyggnad var Miljöbyggnad 1.0 som 

senare utvecklats till Miljöbyggnad 2.0. Den senaste uppdateringen av 

manualerna är Miljöbyggnad 2.2. År 2010 miljöcertifierades de första 

byggnaderna i Sverige. 
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År 2011 överlämnades klassificeringssystemet Miljöklassad byggnad till 

SGBC
1
 (Sweden Green Building Council 2016a, s.5). I Samband med detta 

byttes även namnet till Miljöbyggnad. 

2.4.1.2 Nyproducerade byggnader. 

Enligt Miljöbyggnad räknas en byggnad som nyproduktion om den varit i 

bruk mindre än två år (Sweden Green Building Council 2016a, s. 22-24). En 

byggnad kan miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad i tidigt skede, redan med 

hjälp av projekteringshandlingar. Tills bygganden har färdigställts och 

kontrollerats på plats är dock dessa ritningar, beskrivningar, 

inneklimatsberäkningar, mätprotokollbeskrivningar från sakkunniga samt 

energiavtal temporära. Utöver byggnadens beskrivningar och ritningar är det 

även byggnadens funktioner som räknas. Genom att kontrollera byggnaden 

när den färdigställts görs avstämningar så att ingenting gällande exempelvis 

krav och information, har utelämnats eller försvunnit på vägen. 

Miljöbyggnad är uppbyggt att vid nyproduktion eller ombyggnad är tanken 

att avstämningarna som görs för att uppnå grundkraven på indikatorerna 

också är för att klara BBRs
2
 krav (Sweden Green Building Council 2016a, 

s.8). 

2.4.1.3 Indikatorer 

För en nyproducerad byggnad är det 15 indikatorer som skall granskas. 

(Sweden Green Building Council 2016a, s. 22-24). Alltifrån 

energianvändning och solvärmelast, till ventilationsstandarder och 

dagsljusinsläpp. I kapitel 2.4.2, bedömningskriterier för nyproducerade 

byggnader, beskrivs dessa indikatorer närmare. När miljöcertifiering av en 

byggnad skall ske rekommenderas det att en certifierad Miljösamordnare 

finns till hands. Detta för att lättare kunna inhämta indikatorerna i 

Miljöbyggnad som sedan sätts ihop till en certifieringsansökan. Beroende på 

vilket skede ansökan skall upprättas i kan projekteringsgruppen, 

entreprenören eller förvaltaren ta fram uppgifter gällande beräkningar och 

redovisningar för den aktuella byggnaden. Medverkande personer skall 

underrättas att deras utformning, tekniska lösningar samt att genomförandet 

av bygganden kommer att kontrolleras när byggnaden har färdigställts. För 

att en byggnad skall kunna uppnå klassificering GULD måste även vissa 

enkätundersökningar på ett par indikatorer genomföras. Detta skall också 

berörda personer underrättas om. 

2.4.1.4 Byggnadens betyg 

En befintlig byggnad som skall miljöcertificeras enligt Miljöbyggnad 

granskas utifrån indikator 1-13 samt indikator 16 (Sweden Green Building 

                                                 
1
 SGBC - Sweden Green Building Council 

2
 BBR - Boverkets byggregler 



10 

Andersson Hjelm & Persson 

 

Council 2016a, s.12-13). Medan en nyproducerad byggnad granskas utifrån 

indikatorerna 1-15. Vid en nyproducerad byggnad är Miljöbyggnads 

indikatorer indelade i elva aspekter och i tre områden: energi, inomhusmiljö 

och material. Det slutgiltiga betyget på en byggnad grundas på det lägsta 

områdesbetyget (Se Tabell 1). Grundtanken med denna metod är att en 

byggnad som inte når upp till en viss standard inte skall kunna få ett högt 

betyg. Med hjälp av klassificeringssystemet är tanken att kunna urskilja det 

granskande vistelserummet/punkten i byggnaden och då kunna främja till 

initiativ som förbättrar kapaciteten. Ibland kan det vara väldigt enkla 

åtgärder som behövs för att en byggnad skall få ett bättre betyg. 

Tabell 1 Miljöbyggnads indikatorer för nyproducerade byggnader med indikator, aspekt och 

områden. Tabellinformationen är inhämtad direkt från Metodik för befintliga och nyproducerade 

byggnader, Manual 2.2 141001:141017. 

Ind Indikator Aspekt Område 

1 Energianvändning Energianvändning 

Energi 
2 Värmeeffektbehov 

Effektbehov 
3 Solvärmelast 

4 Energislag Energislag 

5 Ljudmiljö Ljudmiljö 

Innemiljö 

6 Radon 

Luftkvalitet 7 Ventilationsstandard 

8 Kvävedioxid 

9 Fuktsäkerhet Fukt 

10 Termiskt klimat vinter 
Termiskt klimat 

11 Termiskt klimat sommar 

12 Dagsljus Dagsljus 

13 Legionella Legionella 

14 Dokumentation av byggvaror Dokumentation av byggvaror 

Material 15 Utfasning av farliga ämnen Utfasning av farliga ämnen 

16 Sanering av farliga ämnen Sanering av farliga ämnen 

För att en byggnad skall klassificeras som GULD behöver inte alla 

indikatorer nå upp till GULD, utan det räcker om vissa når upp till SILVER 

(Se Tabell 2) (Sweden Green Buildings Council 2016a,s.16-24). Antalet 

indikatorer som fordras beror på vart dem är placerade. Däremot kan inte en 

byggnad nå upp till GULD om någon indikator fått BRONS. 

Enkätundersökning fordras på indikator 5, 7, 9, 10, 11, och 12, för att en 

byggnad skall kunna uppnå betyget GULD. Samma tillvägagångssätt gäller 

för SILVER, då godtas däremot ett par BRONS-indikatorer. För att en 
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byggnad skall få betyg BRONS eller SILVER fordras ingen 

enkätundersökning. 

Tabell 2 Miljöbyggnads tillvägagångssätt för att bestygssätta en byggnad. Tabellinformationen är inhämtad 

direkt från Metodik för befintliga och nyproducerade byggnader, Manual 2.2 141001:141017. 

Indikatorer Aspekter Områden Byggnad 

Energianvändning GULD Energi GULD 

Energi GULD 

SILVER 

Värmeeffektbehov GULD 
Effektbehov SILVER 

Solvärmelast SILVER 

Energislag GULD Energislag GULD 

Ljudmiljö SILVER Ljudkvalitet SILVER 

Innemiljö SILVER 

Radonhalt SILVER 

Luftkvalitet SILVER Ventilationsstandard SILVER 

Kvävedioxid GULD 

Fuktsäkerhet BRONS Fukt BRONS 

Termiskt klimat vinter GULD 
Termiskt klimat GULD 

Termiskt klimat sommar GULD 

Dagsljus SILVER Dagsljus SILVER 

Legionella GULS LegionellA GULD 

Dokumentation SILVER Dokumentation SILVER Material och 

kemikalier 
GULD 

Utfasning av farliga ämnen GULD Utfasning GULD 

2.4.2 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader  

2.4.2.1 Energianvändningen 

Ändamålet med denna indikator är att uppmuntra till låg energianvändning 

för byggnader som projekteras, utformas och byggs (Sweden Green 

Building Council 2016b, s.6-9). Det som granskas är byggnadens årliga 

specifika energianvändning, som beräknas och mäts i kWh/m
2
, Atemp

3
 (Se 

Tabell 3). Beroende på var byggnaden är geografisk placerad, om den skall 

brukas som bostad eller lokal, samt om den är eluppvärmd eller inte. Den 

årliga energianvändningen jämförs med BBRs ställda krav för en byggnad. 

Den köpta och levererade energin till byggnaden för uppvärmning, 

varmvattenberedning, komfortkyla, fastighetsenergi, inkluderas enligt BBRs 

bestämning.  

                                                 
3
 Atemp – Den area som är värmd till mer än 10 ºC innanför ytterväggarnas insida. Hela rum skall 

räknas. 
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För en byggnad skall att uppnå energikraven för SILVER och GULD kan 

spillenergi ifrån verksamheten inkluderas vid beräkning. Däremot får 

byggnader med basinstallationer inte ha sämre energiegenskaper än 

BRONS(Sweden Green Building Council 2016b, s.6-9).  

Gällande vårdlokaler ingår enligt BBR inte energikrävande medicinsk 

utrustning eller motsvarande i byggnadens energiprestanda (Sweden Green 

Building Council 2016b, s.7). 

Tabell 3 Betygskriterier för nyproducerade vårdlokaler, bostäder, lokalbyggnader samt handels- och 

lokalbyggnader med normalhög internlast, enligt Miljöbyggnad manual 2.2 vers 141001. Information 

i tabellerna är inhämtad från Miljöbyggnad manual 2.2. 141001 MB Nyproduktion vers 141017 och 

från Regelsamling för byggande, BBR 2015. 

Indikator 1 BBR BRONS SILVER GULD 

Energi-

användning 

För att en 

byggnad skall 

anses ha låg 

energianvändning 

bör dess specifika 

energianvändning 

vara högst 75 % 

av tillämpligt 

värde. Mycket låg 

energianvändning 

kan anses vara om 

byggnadens 

specifika 

energianvändning 

uppgår till högst 

50 % av 

tillämpligt 

tabellvärde.” 

≤ BBR ≤ 75 % BBR ≤ 65 % BBR 

2.4.2.2 Värmeeffektbehov 

Ändamålet med denna indikator är att uppmuntra till att projektera, utforma 

och bygga byggnader för att hålla nere och begränsa den tillförda effekten 

för uppvärmning (Sweden Green Building Council 2016b, s.10-13). 

Värmeeffektbehovet mäts i W/m
2
, Atemp, vid DVUT

4
 (Se Tabell 4 och Tabell 

5). DVUT utgår ifrån ort, byggnadens tidskonstant och i BBR finns tabeller 

för detta. Byggnadens värmeförluster som är på grund av 

värmetransmission, luftläckage och ventilation fördelade på byggnadens 

Atemp som fastställs genom värmeeffektbehov, Ptot
5
. 

 

                                                 
4
 DVUT – Dimensionerande vinterutetemperatur  

5
 Ptot – Byggnadens värmeförluster på grund av värmetransmission 
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Gällande ventilation i vårdlokaler för medicinsk utrustning eller likartat som 

är kopplat till verksamheten utelämnas beräkningar av värmeeffektbehov 

(Sweden Green Building Council 2016b, s.11). 

Tabell 4 Betygskriterier för nyproducerade eluppvärmda bostäder och lokalbyggnader i W/m2, Atemp 

vid DVUT, enligt Miljöbyggnad manual 2.2 vers 141001. Information i tabellen är inhämtad från 

Miljöbyggnad manual 2.2. 141001 MB Nyproduktion vers 141017 och från Regelsamling för 

byggande, BBR 2015. 

Indikator 2 BBR BRONS SILVER GULD 

Värmeeffektbehov 
Klimatzon 1 

Lokaler: 0,60 genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

(Um) [W/m
2
K]  

56 ≤ 42 ≤ 28 

Värmeeffektbehov 
Klimatzon 2 

Lokaler: 0,60 genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

(Um) [W/m
2
K] 

48 ≤ 36 ≤ 24 

Värmeeffektbehov 

Klimatzon 3 

Lokaler: 0,60 genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

(Um) [W/m
2
K] 

≤ 40 ≤ 30 ≤ 20 

Tabell 5 Betygskriterier för nyproducerade ej eluppvärmda bostäder och lokalbyggnader i W/m2, Atemp 

vid DVUT, enligt Miljöbyggnad manual 2.2 vers 141001. Information i tabellen är inhämtad från 

Miljöbyggnad manual 2.2. 141001 MB Nyproduktion vers 141017 och från Regelsamling för 

byggande, BBR 2015. 

Indikator 2 BBR BRONS SILVER GULD 

Värmeeffektbehov 

Klimatzon 1 

Lokaler: 0,60 genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

(Um) [W/m
2
K] 

≤ 84 ≤ 56 ≤ 34 

Värmeeffektbehov 

Klimatzon 2 

Lokaler: 0,60 genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

(Um) [W/m
2
K] 

≤ 72 ≤ 48 ≤ 29 

Värmeeffektbehov 

Klimatzon 3 

Lokaler: 0,60 genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

(Um) [W/m
2
K] 

≤ 60 ≤ 40 ≤ 25 

2.4.2.3 Solvärmelast 

Ändamålet med denna indikator är att uppmuntra till att projektera, utforma 

och bygga byggnader för att hålla nere solvärmetillskottet under de varma 

sommarmånaderna (Sweden Green Building Council 2016b, s.14). På så sätt 

kan behovet av komfortkyla eller olägenheter med övertemperatur 

reduceras. 

Solvärmelast, SVL mäts i W/m
2
golv och kan beräknas genom bland annat 

förenklad metod (Se Tabell 6) (Sweden Green Building Council 2016b, 

s.14). I den förenklade metoden tas endast fönster i vistelserummet som 

vetter mot öst till väster via söder med i kalkyleringen. Fönster som vetter 

mot norr tas inte med i kalkyleringen. 
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Gällande vårdlokaler kan avsteg i granskningen göras för vistelserum i 

verksamheten göras beträffande t.ex. säkerhet, sekretess, tillgänglighet och 

särskilda krav på hygien samt hälsa (Sweden Green Building Council 2016b, 

s.15). Dessa avsteg skall då motiveras. Motiveringen skall innehålla skäl i 

form av information och användning till varför avvikelser skall göras. 

Tabell 6 Betygskriterier för nyproducerade lokalbyggnader, enligt Miljöbyggnad manual 2.2 vers 

141001. Information i tabellen är inhämtad från Miljöbyggnad manual 2.2. 141001 MB Nyproduktion 

vers 141017 och från Regelsamling för byggande, BBR 2015. 

Indikator 3 BBR BRONS SILVER GULD 

Effektbehov Inga krav enligt 

BBR. 

≤ 48 ≤ 43  ≤ 32 

2.4.2.4 Energislag  

Ändamålet med denna indikator är uppmuntra de byggnader som i stor 

omfattning använder sig av förnybar energi, som då alstrar mindre utsläpp 

och avfall (Sweden Green Building Council 2016b, s.17-18). Det är den 

årliga energianvändningens fördelning på Miljökategorier och brukarenergin 

som granskas (Se Tabell 7). Energin som brukas i byggnaden skall uppdelas 

efter typ av källa på Miljökategorin. Miljökategorin indelas i fyra kategorier. 

Miljökategori 1 omfattar den energi som ger upphov till minst 

miljöbelastning och Miljökategori 4 den som ger upphov till mest. 

Tabell 7 Betygskriterier för nyproducerade bostäder och alla andra typer av lokalbyggnad, enligt 

Miljöbyggnad manual 2.2 vers 141001. Information i tabellen är inhämtad från Miljöbyggnad manual 

2.2. 141001 MB Nyproduktion vers 141017 och från Regelsamling för byggande, BBR 2015. 

Indikator 4 BBR BRONS SILVER GULD 

Energislag  Inga kvar enligt 

BBR.  

> 50% från 

Miljökategorierna 

1, 2 och 3. 

> 10% från 

Miljökategori 1 

och  
< 25% från 

Miljökategori 4. 

Alternativ:  

> 50% från 

Miljökategori 2 

och < 25% från 

Miljökategori 4 

> 20% från 

Miljökategori 1 

och  
< 20 % från resp. 

Miljökategori 3 

och 4. 

Alterntiv:  

> 50% från 

Miljökategori 2 

och < 20% från 

resp. 

Miljökategori 3 

och 4 

2.4.2.5 Ljudmiljö 

Ändamålet med denna indikator är att uppmuntra till att projektera, utforma 

och bygga byggnader så att god ljudmiljö uppfylls (Sweden Green Building 

Council 2016b,s.21). En granskning görs utifrån de svenska ljudstadgarna, 

SS 25267 för bostäder och SS 25268 för lokalbyggnader. Ljudmiljön 



15 

Andersson Hjelm & Persson 

 

inomhus granskas genom följande parametrar; ljud från installationer 

inomhus, luftljudsisolering, stegljudsisolering samt ljud utifrån, exempelvis 

från trafik (Se Tabell 8). 

Ljudklasserna indelas i A, B och C. I svenska nyproducerade byggnader är 

ljudklass C den kravnivå som ställer lägst krav (Sweden Green Building 

Council 2016b,s s.21). Ljudklass B är påtagligt bättre och Ljudklass A har i 

hög grad bättre ljudförhållanden. Under projektering- och byggskedet skall 

en ljudsakkunnig finnas till hands för att säkerhetsställa att krav på ljudklass 

enligt angelägna ljudstandarder uppfylls. 

Gällande vårdlokaler kan avsteg i granskningen för vistelserum i 

verksamheten göras beträffande t.ex. säkerhet, sekretess, tillgänglighet och 

särskilda krav på hygien samt hälsa (Sweden Green Building Council 2016b, 

s.22). Dessa avsteg skall då motiveras. Motiveringen skall innehålla andra 

tekniska lösningar, vilka samt varför dessa eventuella tekniska lösningar 

skall förbigås. 

Tabell 8 Betygskriterier för ljudmiljö vid nyproducerade bostäder och lokalbyggnad, enligt 

Miljöbyggnad manual 2.2 vers 141001. Information i tabellen är inhämtad från Miljöbyggnad manual 

2.2. 141001 MB Nyproduktion vers 141017 och från Regelsamling för byggande, BBR 2015. 

Indikator 5 BBR BRONS SILVER GULD 

Ljudmiljö Byggnader, som 

innehåller 

bostäder eller 

lokaler i form av 

vårdlokaler, 

förskolor, 

fritidshem, 

undervisningsrum 

i skolor samt rum 

i arbetslokaler 

avsedda för 

kontorsarbete, 

samtal eller dylikt, 

skall utformas så 

att uppkomst och 

spridning av 

störande ljud 

begränsas så att 

olägenheter för 

människors hälsa 

därmed kan 

undvikas. (BFS 

2013:14). 

Ljudklass C enligt 

enligt SS 25267 

eller SS 25268. 

Ljudklass C på de 

fyra granskade 

parameterarna 

enligt SS 25267 

eller SS 25268 

Minst ljudklass B 

eller högre på två 

av de granskade 

ljudparametrarna 

enligt SS 25267 

eller SS 25268. 

Övriga granskade 

skall uppnå minst 

ljudklasss C 

Minst ljudklass B 

på alla de 

granskade 

ljudparametrarna 

enligt SS 25267 

eller SS25268 

Godkänd 

enkätunder-

sökning eller 

egendeklaration 
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2.4.2.6 Radon 

Ändamålet med denna indikator är att uppmuntra till att byggnader 

projekteras, utformas och byggs med låg radonhalt i inomhusluften (Sweden 

Green Building Council 2016b, s.24). Radonhalten mäts i Bq/m
3
 genom 

exempelvis geoteknisk undersökning i marken (Se Tabell 9). Det är det 

högsta uppmätta värdet i vistelsezonen som avgör betyget. Marken kan 

klassas som hög-, normal-, lågradonmark. 

Tabell 9 Betygskriterier för radonhalt i inomhusluften vid nyproducerade bostäder och lokalbyggnad, 

enligt Miljöbyggnad manual 2.2 vers 141001. Information i tabellen är inhämtad från Miljöbyggnad 

manual 2.2. 141001 MB Nyproduktion vers 141017 och från Regelsamling för byggande, BBR 2015. 

Indikator 6 BBR BRONS SILVER GULD 

Radon Enligt BBR 

avsnitt 6:23 

Årsmedelvärdet 

av den 

joniserande 

strålningen från 

radongas får inte 

överstiga 200 

Bq/m
3
. 

≤ 200 Bq/m
3
 ≤ 100 Bq/m

3
 ≤ 50 Bq/m

3
 

2.4.2.7 Ventilationsstandard 

Ändamålet med denna indikator är att uppmuntra till att byggnader 

projekteras, utformas och byggs för god ventilation (Sweden Green Building 

Council 2016b, s.26). Ventilationslösningen bedöms genom att ange 

luftkvaliteten i byggnaden (Se Tabell 10) 

Gällande vårdlokaler granskas de vistelserum där luftflödet bestäms av 

personalantalet (Sweden Green Building Council 2016, .s.27). För att uppnå 

SILVER och GULD för lokalbyggnader skall det finnas en redogörelse 

beträffande vilka rum som har manuell eller automatiskt behovsstyrd 

ventilation och till vilken fördel det är på luftkvaliteten. 
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Tabell 10 Betygskriterier för ventilationsstandarden vid nyproducerade lokalbyggnader inkl. vård, 

handel eller med hall, enligt Miljöbyggnad manual 2.2 vers 141001. Information i tabellen är 

inhämtad från Miljöbyggnad manual 2.2. 141001 MB Nyproduktion vers 141017 och från 

Regelsamling för byggande, BBR 2015. 

Indikator 7 BBR BRONS SILVER GULD 

Ventilations- 

standard 

Enligt BBR 

avsnitt 6:25 

Ventilations-

system ska 

utformas så att 

erforderligt 

uteluftsflöde kan 

tillföras 

byggnaden. 

Ventilations-

system ska också 

kunna föra bort 

hälsofarliga 

ämnen, fukt, 

besvärande lukt, 

utsöndrings-

produkter från 

personer och 

byggmaterial 

samt föroreningar 

från verksamheter 

i byggnaden i den 

utsträckning 

sådana 

olägenheter inte 

förs bort på annat 

sätt. (BFS 

2014:3). 

Ventilations-

system skall 

utformas för ett 

lägsta 

uteluftsflöde 

motsvarande  

0,35 l/s per m
2
 

golvarea. Rum 

skall kunna ha 

kontinuerlig 

luftväxling när de 

används. 

Uteluftsflöde ≥ 7 

l/s, pers + 

0,35l/s,m
2
 golv 

eller enligt råd i 

AFS 2009:2  

Uteluftsflöde ≥ 7 

l/s, pers + 

0,35l/s,m
2
 golv 

eller enligt råd i 

AFS 2009:2 

Möjlighet till 

forcering av 

ventilationsflöde i 

mötesrum, 

konferensrum, 

samlingssalar  

eller motsvarande 

med varierande 

belastning.  

Ofta benämnt 

”CAV-system 

med möjlighet till 

forcering i 

enstaka  

vistelserum”.  

Manuell styrning 

är accepterad 

Uteluftsflöde ≥ 7 

l/s, pers + 

0,35l/s,m
2
 golv 

eller enligt råd i 

AFS 2009:2 

Automatiskt 

behovsstyrt av 

ventilations- 

flöde i 

vistelserum med 

varierande  

belastning.  

Ofta benämnt 

”VAV- system”.  

Godkänt 

enkätresultat eller 

egendeklaration.  
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2.4.2.8 Kvävedioxid 

Ändamålet med denna indikator är att uppmuntra till att byggnader 

projekteras, utformas och byggs med låg halt av kvävedioxid inomhus som 

är föranledd av uteluften som i sin tur är förorenad av fordonstrafik. 

(Sweden Green Building Council 2016b, s.29). Kvävedioxidhalten mäts i 

ag/m
3
 (Se Tabell 11). Mätning görs om byggnader ligger i tätorter och där 

det finns krav på avstånd till väg med viss trafikmängd enligt 

byggkriterierna. Utgångspunkten är från kvävedioxidhalten i utomhus på 

byggarbetsplatsen, för att då kunna uppskatta hur hög halten kommer att bli 

inomhus. 

Tabell 11 Betygskriterier för halt av kvävedioxid i inomhusluften vid nyproducerade bostäder och 

lokalbyggnader, enligt Miljöbyggnad manual 2.2 vers 141001. Information i tabellen är inhämtad 

från Miljöbyggnad manual 2.2. 141001 MB Nyproduktion vers 141017 och från Regelsamling för 

byggande, BBR 2015.  

Indikator 8 BBR BRONS SILVER GULD 

Kvävedioxid Inga krav enligt 

BBR. 

> 40 μg/m
3
 ≤ 40 μg/m

3
 ≤ 20 μg/m

3
 

Byggnad utanför 

tätort placerad  
> 250m från väg 

med >10 000 

fordon/dygn 

2.4.2.9 Fuktsäkerhet 

Ändamålet med denna indikator är att uppmuntra till att byggnader 

projekteras, utformas, byggs och förvaltas på ett sådant sätt att risken för 

framtida fukt- och vattenskador blir mindre (Sweden Green Building 

Council 2016b, s.31-32). Granskningen för denna indikator sker genom 

metodval för projektering och byggande med avseende på hög fuktsäkerhet. 

Meningen med fuktsäkerhetsarbete är att se till så att fukt- och mögelskador 

samt vattenläckage reduceras i den färdiga byggnaden (SeTabell 12). 

 Det är ett väldigt komplicerat arbete eftersom att det influerar många 

aktörer. Exempelvis påverkas byggherren, projektörer, entreprenörer och 

leverantörer, under hela skedet vid nyproduktion. 
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Tabell 12 Betygskriterier för fuktsäkerhet vid nyproducerade bostäder och lokalbyggnader, enligt 

Miljöbyggnad manual 2.2 vers 141001. Information i tabellen är inhämtad från Miljöbyggnad manual 

2.2. 141001 MB Nyproduktion vers 141017 och från Regelsamling för byggande, BBR 2015. 

Indikator 9 BBR BRONS SILVER GULD 

Fuktsäkerhet Enligt BBR 

avsnitt 6:5 

Byggnader skall 

utformas så att 

fukt inte orsakar 

skador, lukt eller 

mikrobiell växt 

som kan påverka 

hygien eller 

hälsa. (BFS 

2014:3)”. 

Utförandet av 

byggnadsdelar 

och 

byggnadsdetaljer 

som har betydelse 

för den framtida 

fuktsäkerheten 

bör 

dokumenteras. 
(BFS 2014:3). 

Byggnaden skall 

vara 

fuktsäkerhets-

projekterad och 

utförd enligt BBR 

avsnitt 6:5.  
Vilket innebär att 

fuktkritiska 

konstruktioner är 

identifierade och 

dokumenterade. 

Det skall finnas 

kontrollplaner 

och utförandet 

skall 

dokumenteras.  

BRONS +  

Aktuella 

branschreglerföljs 

för utförandet av 

våtrum.  

Fuksäkerhet-

projektering 

enligt Bygga F 

eller 

motsvarande.  

Fuktmätningar i 

betong utförs 

enligt RBK, 

Rådet för 

Byggkompetens. 

SILVER+  

En diplomerad 

fuktsakkunnig(be

ställarens expert) 

och en 

fuktsäkerhets-

ansvarig 

(entreprenörens 

expert) skall vara 

utsedda. 

Godkänd 

enkätresultat eller 

egendeklatation. 

2.4.2.10 Termiskt klimat vinter 

Ändamålet med denna indikator är att uppmuntra till att byggnader 

projekteras, utformas och byggs för att uppnå ett bra termiskt inneklimat 

under vintertid (Sweden Green Building Council 2016b, s.35). I vistelserum 

granskas det termiska klimatet under vintertid antingen via datorsimulering 

av inneklimat och jämförs då med PPD
6
-krav eller genom 

transmissionsfaktorn (TF), som är en förenklad metod. Den förenklade 

metoden används när småhus skall certifieras. 

Med PPD-krav menas den förväntade andel missnöjda som brukats för att 

bedöma inneklimat (Sweden Green Building Council 2016b, s.38). PPD < 

10 % betyder att mindre än 10 % i en grupp förväntas att vara missnöjd med 

det termiska klimatet (Se Tabell 13). 

Gällande vårdlokaler kan avsteg i granskningen för vistelserum i 

verksamheten göras beträffande t.ex. säkerhet, sekretess, tillgänglighet och 

särskilda krav på hygien samt hälsa (Sweden Green Building Council 2016b, 

s.37). Avsteg för dessa vistelserum skall då redovisas med motivering i form 

av information och användning till varför avvikelser skall göras. 

                                                 
6
 PPD – Predicted Percentage Dissatisfied.  
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Tabell 13 Betygskriterier för operativ temperatur utifrån PPD-index vid nyproducerade bostäder och 

lokalbyggnader, enligt Miljöbyggnad manual 2.2 vers 141001. Information i tabellen är inhämtad 

från Miljöbyggnad manual 2.2. 141001 MB Nyproduktion vers 141017 och från Regelsamling för 

byggande, BBR 2015.  

Indikator 10 BBR BRONS SILVER GULD 

Termisk klimat 

sommar 

Enligt BBR 

avsnitt 6:4 

Byggnader skall 

utformas så att 

tillfredsställande 

termiskt klimat 

kan erhållas. 

Termiskt klimat 

har också 

inverkan på 

byggnadens 

beständighet. 

Regler om 

termisk komfort 

ges även ut av 

Arbetsmiljö-

verket och 

Folkhälso-

myndigheten. 

(BFS 2014:3). 

Termiskt klimat 

motsvarande  

PPD ≤ 20%  

Termiskt klimat 

motsvarande  

PPD ≤ 15% 

Termiskt klimat 

motsvarande  

PPD ≤ 10% 

Godkänt 

enkätresultat eller 

egendeklaration 

2.4.2.11 Termiskt klimat sommar 

Ändamålet med denna indikator är att uppmuntra till att byggnader 

projekteras, utformas och byggs för att uppnå ett bra termiskt inneklimat 

under sommartid (Sweden Green Building Council 2016b, s.39). I 

vistelserum granskas det termiska klimatet under sommartid antingen via 

datorsimulering av inneklimat och jämförs då med PPD-krav eller genom 

solvärmefaktorn (SVF), som är en förenklad metod (Se Tabell 14). Den 

förenklade metoden används när småhus, flerbostadshus och skolor skall 

certifieras. 

Solvärmefaktorn fås fram genom att mäta hur värmen från fönster 

sommartid influeras av det termiska inneklimatet (Sweden Green Building 

Council 2016b, s.40). 

Gällande vårdlokaler kan avsteg i granskningen för vistelserum i 

verksamheten göras beträffande t.ex. säkerhet, sekretess, tillgänglighet och 

särskilda krav på hygien samt hälsa (Sweden Green Building Council 2016b, 

s.41). Dessa avsteg skall då motiveras. Motiveringen skall innehålla andra 

tekniska lösningar, vilka samt varför dessa eventuella tekniska lösningar 

skall förbigås. 
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Tabell 14 Betygskriterier för bedömning av operativ temperatur utifrån PPD-index vid nyproducerade 

bostäder och lokalbyggnader, enligt Miljöbyggnad manual 2.2 vers 141001. Information i tabellen är 

inhämtad från Miljöbyggnad manual 2.2. 141001 MB Nyproduktion vers 141017 och från 

Regelsamling för byggande, BBR 2015.  

Indikator 11 BBR BRONS SILVER GULD 

Termiskt klimat 

vinter 

Enligt BBR 

avsnitt 6:4: 

Byggnader skall 

utformas så att 

tillfredsställande 

termiskt klimat 

kan erhållas” 

”Termiskt klimat 

har också 

inverkan på 

byggnadens 

beständighet. 

Regler om 

termisk komfort 

ges även ut av 

Arbetsmiljö-

verket och 

Folkhälso-

myndigheten 

(BFS 2014:3). 

Termiskt klimat 

motsvarande  

PPD ≤ 20%  

Öppningsbara 

fönster skall 

finnas i bostäder 

samt i skolor som 

saknar 

komfortkyla. 

Termiskt klimat 

motsvarande  

PPD ≤ 15% 

Öppningsbara 

fönster skall 

finnas i bostäder 

samt i skolor som 

saknar 

komfortkyla. 

Termiskt klimat 

motsvarande 

PPD ≤ 10% 

Öppningsbara 

fönster skall 

finnas i bostäder 

samt i skolor som 

saknar 

komfortkyla. 

Godkänt 

enkätresultat eller 

egendeklaration 

2.4.2.12 Dagsljus 

Ändamålet med denna indikator är att uppmuntra till att byggnader 

projekteras, utformas och byggs för att uppnå god förekomst till dagsljus. 

(Sweden Green Building Council 2016b, s.43). Detta fås genom 

dagsljusfaktor (DF), utblicksarean eller genom fönsterglasandel (AF). 

Fönsterglasandelen är en förenklad metod som granskar dagsljuskvalitet i 

vistelserum i bostäder (Se Tabell 15). 

Gällande vårdlokaler kan avsteg i granskningen för vistelserum i 

verksamheten göras beträffande t.ex. säkerhet, sekretess, tillgänglighet och 

särskilda krav på hygien samt hälsa (Sweden Green Building Council 2016b, 

s.46-47). Dessa avsteg skall då motiveras. Motiveringen skall innehålla 

andra tekniska lösningar, vilka samt varför dessa eventuella tekniska 

lösningar skall förbigås. 

Dagsljusfaktorn innebär förbindelsen mellan ljusstyrkan utomhus och 

ljusstyrkan inomhus en mulen (Sweden Green Building Council 2016b, 

s.45). Den är beroende av glasarena, golvarean, mätpunkt, 

horisontavskärmning, fönsterglasets ljustransmission och rumsytors 

reflexionsförmåga. 
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Fönsterglasandel är en förenklad metod för att mäta dagsljuskvaliteten och 

det är fönstrets glasarea i förhållandet till rummets golvaresa som då mäts 

upp (Sweden Green Building Council 2016b, s.44). 

Gällande vårdlokaler kan avsteg i granskningen för vistelserum i 

verksamheten göras beträffande t.ex. säkerhet, sekretess, tillgänglighet och 

särskilda krav på hygien samt hälsa (Sweden Green Building Council 2016b, 

s.46-47). Dessa avsteg skall då motiveras. Motiveringen skall innehålla 

andra tekniska lösningar, vilka samt varför dessa eventuella tekniska 

lösningar skall förbigås. 

Tabell 15 Betygskriterier med dagsljusfaktor DF vid nyproducerade bostäder och lokalbyggnader, 

enligt Miljöbyggnad manual 2.2 vers 141001. Information i tabellen är inhämtad från Miljöbyggnad 

manual 2.2. 141001 MB Nyproduktion vers 141017 och från Regelsamling för byggande, BBR 2015. 

Indikator 12 BBR BRONS SILVER GULD 

Dagsljus Enligt BBR 6:32 

Fönsterarean bör 

vara minst 10% 

av rummets 

golvarean. 

Alternativit DF 

1% enligt 

standardens 

bilaga  

(BFS 2014:3) 

DF ≥ 1,0 %  DF ≥ 1,2 % DF ≥ 1,2 % visad 
med 

datorsimulering.  

Godkänt 

enkätsresultat 

eller 

egendeklaration. 

2.4.2.13 Legionella  

Ändamålet med denna indikator är att uppmuntra byggnader som utformats, 

projekterats och byggts för att reducera risken för ökning och sprids av 

legionella i och från tappvattensystem (Se Tabell 16). (Sweden Green 

Building Council 2016b, s.49-50). Legionella är en bakterie som finns 

naturligt i vattnet och spris med aerosoler. Vid en vattentemperatur mellan 

20-50
o
 C sker tillväxt. Legionellabakterier kan växa i både kall- och 

varmtappvattensystem och det är personer med nedsatt immunförsvar som 

kan bli sjuka i lunginflammation. 

Det som granskas är vilka åtgärder som gjorts för att minska risken för 

tillväxt och spridning av legionellabakterier (Sweden Green Building 

Council 2016b, s.50). I branschreglerna, Säker Vatten och i BBR finns råd 

och anvisningar till när tappvattensystemet utformas för att dels minska 

risken för tillväxt av Legionella bakterier och risken för spridning. 
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Tabell 16 Betygskriterier för Legionella vid nyproducerade flerbostadshus och lokalbyggnader, enligt 

Miljöbyggnad manual 2.2 vers 141001. Information i tabellen är inhämtad från Miljöbyggnad manual 

2.2. 141001 MB Nyproduktion vers 141017 och från Regelsamling för byggande, BBR 2015. 

Indikator 13 BBR BRONS SILVER GULD 

Legionella Enligt BBR 6:62 

Byggnader och deras 

installationer skall 

utformas så att 

vattenkvalitet och 

hygienförhållanden 

tillfredsställer 

allmänna hälsokrav. 

Installationer för 

tappvarmvatten ska 

utformas så att en 

vattentemperatur på 

lägst 50 °C kan uppnås 

efter tappstället. För 

att minska risken för 

skållning får 

temperaturen på 

tappvarmvattnet vara 

högst 60 °C efter 

tappstället. 

Gemensam rörledning 

för flera duschplatser 

med en temperatur på 

högst 38 °C bör inte 

vara längre än 5 meter. 

(BFS 2014:3). 

Handdukstorkar, 

golvvärme och andra 

värmare bör inte 

kopplas in på 

cirkulationsledningar 

för tappvarmvatten. 

Proppade ledningar, 

dvs. sådana som inte är 

direkt anslutna till 

tappställen, på 

installationer för 

tappvarmvatten bör 

vara så korta att 

temperaturen på 

vattnet i dessa 

proppade ledningar 

inte understiger 50 °C. 

Temperatur på 

stillastående 

tappvarmvatten 

i t.ex. beredare 

och 

ackumulator-

tankar  

≥ 60 ̊C  

Gemensam 

rörledning till 

flera 

duschplatser där 

temperaturen är 

högst 38°C skall 

inte vara längre 

än 5 meter.  

Handdukstorkar 

och andra 

värmare är inte 

kopplade på 

vvc-ledningen  

Proppade 

ledningar skall 

vara så korta att 

temperaturen på 

det stillastående 

vattnet inte 

understiger 

50°C. 

BRONS +  

Riskvärdering 

genomförs med 

avseende på 

tillväxt och 

spridning av 

legionella i äldre- 

och gruppboende, 

hotell, 

sporthallar, 

simhallar och 

vårdlokal. 

Åtgärder som 

minskar 

legionellarisken 

genomförs. 

Legionellaskydd 

enligt 

"Branschregler 

Säker 

Vatteninstallation

" 

SILVER +  

Termometrar 

monteras på 

utgående 

varmvatten och 

på returen i varje 

vvc- krets  

Instruktioner 

skall finnas för 

regelbundna 

kontroller av vv- 

och vvc-

temperatur i 

äldre- och 

gruppboende, 

hotell, 

sporthallar, 

simhallar, 

vårdlokal och 

flerbostadshus. 
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2.4.2.14 Dokumentation av byggvaror 

Ändamålet med denna indikator är att uppmuntra till att dokumentera 

använda byggvaror och byggnadsmaterial vid nyproduktion (Sweden Green 

Building Council 2016b, s.52). Granskning görs utifrån om dokumentation i 

form av loggbok är ifylld gällande inbyggda byggvaror (Se Tabell 17). Hit 

räknas grundkonstruktion, stomme, ytterväggar, yttertak, och innerväggar 

som ingår i produktkatalogerna enligt BSAB 96
7
.  

Tabell 17 Betygskriterier för dokumentation av byggvaror vid nyproducerade bostäder och 

lokalbyggnader, enligt Miljöbyggnad manual 2.2 vers 141001. Information i tabellen är inhämtad 

från Miljöbyggnad manual 2.2. 141001 MB Nyproduktion vers 141017 och från Regelsamling för 

byggande, BBR 2015. 

Indikator 14 BBR BRONS SILVER GULD 

Dokumentation 

av byggvaror 

Inga krav enligt 

BBR. 

En bygganknuten 

loggbok skall 

utföras 

innehållande 

information om 

byggvaror i 

produktkategorier 

E, F, G, H, I, J, 

K, L, M, N och Z 

enligt BSAB 96. 

Loggboken skall 

minst innehålla 

uppgifterom typ 

av byggvara, 

varunamn, 

tillverkare, 

innehållsdeklatrat

ion och årtal för 

dess upprättande.  

BRONS +  

Loggboken skall 

vara digital och 

administreras på 

företagsnivå hos 

fastighetsägaren.  

SILVER +  

Loggboken skall 

innehålla 

information 

gällande 

byggvarors 

ungefärliga 

placering samt i 

hur stort antal det 

finns i 

byggnaden. 

  

                                                 
7
 BSAB 96 -Ett klassifikationssystem. Syftet är att dela upp och sortera in information på ett 

likartat sätt för all bygg- och fastighetsverksamhet oberoende av vilken tillämpning 

informationen finns eller vilken aktör som hanterar den. Tanken med BASAB är att den skall 

kunna nyttjas under hela byggprocessen. 
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2.4.2.15 Utfasning av farliga ämnen 

Ändamålet med denna indikator är att byggnader byggs av material och 

byggvaror som inte innehåller farliga ämnen (Se Tabell 18) (Sweden Green 

Building Council 2016b, s.55). Granskning görs utifrån 

kemikalieinspektionens (KEMIs) bestämning av utfasningsämnen som 

innebär särskilt farliga i loggbokens byggvaror (Se indikator 14). 

Kemikalieinspektionen har en lista över kriterier för utfasningsämnen och 

för att en byggvara skall ses som fri från utfasningsämnen får inte halten ha 

större omfattning än vad tabellen anger. 

Tabell 18 Betygskriterier för utfasning av farliga ämnen vid nyproducerade bostäder och 

lokalbyggnader, enligt Miljöbyggnad manual 2.2 vers 141001. Information i tabellen är inhämtad 

från Miljöbyggnad manual 2.2. 141001 MB Nyproduktion vers 141017 och från Regelsamling för 

byggande, BBR 2015. 

Indikator 15 BBR BRONS SILVER GULD 

Utfasning av 

farliga ämnen 

Inga krav enligt 

BBR. 

Någon 

dokumentation 

finns inte. 

Utfasningsämnen 

enligt KEMIs 

kriterier 

förekommer 

endast i mindre 

omfattning hos 

loggbokens 

byggvaror och är 

dokumenterade i 

en avvikelselista. 

Utfasningsämnen 

enligt KEMIs 

kriterier 

förekommer inte i 

de 

dokumenterade 

byggvarorna i 

loggboken. 
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3. Objektsbeskrivning 

3.1 H-huset Universitetssjukhuset, Örebro  

Region Örebro län anordnade en arkitekttävling för den nya vårdbyggnaden, 

H-huset, som skall byggas intill det nuvarande universitetssjukhuset i 

Örebro (Sweco 2016a). Det var Sweco arkitekter i Örebro tillsammans med 

danska AART Architects som vann tävlingen. Vårdbyggnaden beräknas stå 

klar 2019. I den tänkta byggnaden skall det finnas plats för högspecialiserad 

vård. Där kommer det finnas 48 stycken vårdplatser. 

Sweco har tänkt att vårdbyggnaden skall likna en kam och för att minska 

skalan på byggnaden har de valt att utforma dem som tre ihopsatta L (Sweco 

2016a), se Figur 1. Genom den valda utformningen maximeras 

dagsljusinsläppet samtidigt som tanken är att det skall skapas härliga vyer 

och gröna gårdar. En grundtanke som funnits med från start är att skapa 

logiska placeringar av viktiga funktioner samt korta transporter  

Genom att anlägga ett torg i anknytning till vårdanläggningens entré skall en 

en mjuk övergång mellan sjukhusområdet och staden skapas (Sweco 2016a). 

Torget framför byggnaden är tänkt för att skapa en välkomnande känsla för 

sjukhusets besökare och patienter. 

 

Figur 1 H-huset yttre utformning skall likna en kam. Bilden är lånad av Sweco architecture & AART 

architects. 



27 

Andersson Hjelm & Persson 

 

3.1.1 Yttre utformning 

H-husets högre partier är tänkta att bestå av ljusa material, medan de lägre 

och bastanta partierna skall bestå av mörkare material (Sweco architecture 

AB/AART architects AB 2015a, s.7). Byggnaden skall placeras så att den 

kompakta huskroppen med utstickande trapphus placeras mot söder och de 

tre hög smala gavlarna skall vändas ut mot gatan. Den fjärde gaveln är 

placerad åt väster och är tänkt att ge ett tydligt gavelmotiv åt de som 

anländer till byggnaden, från detta håll. Tanken med denna uppdelning av 

byggnaden är att de högre delarna skall möta befintliga sjukhuskroppar som 

är i stor skala och de hög smala gavlarna skall vända sig mot lägre 

tegelbyggelse som finns i närområdet, se Figur 2. 

Fasadmaterialen är utsedda för att överensstämma med omkringliggande 

byggnader vid sjukhusområdet och i staden som helhet (Sweco architecture 

AB/AART architects AB 2015a, s.7). H-husets högre partier förses med ljus 

puts. Ett klassiskt material som inte bara förekommer på sjukhusområdet, 

utan även i andra delar av Örebro stad. De lägre partierna av byggnaden 

förses med rött tegel, se Figur 1 och Figur 2.Tegel är ett material som finns 

på sjukhusområdet samt i närliggande äldre bebyggelser. Det röda teglet 

skall bestå av ”handstruken röd och slagen sten med ljusa fogar”(H-huset 

gestaltningsbeskrivning, Systemhandlingar 20151106). Fasaden vid H-

husets entréhall skall bestå av stillsam glasfasad. Målsättningen är att 

frambringa en ståtlig och storväxt men samtidigt också en öppen och 

välkomnande entré. Känslan som arkitekterna vill att besökaren skall 

uppleva när de besöker H-huset är både professionalism och trygghet. H-

husets andra entréhall som är placerad på byggnadens södra sida skall bestå 

av en tegelklädd fasad som sticker ut ur fasaden. Akutmottagningens 

utbyggnad skall bekläs med tegel och byggas på H-husets entréplan via östra 

flygeln, se Figur 2. Detta innebär att det kommer bli en ny entré och ett nytt 

ambulansintag till akuten. 
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Figur 2 H-huset akutmottagning skall bekläs med tegel och byggas via östra flygeln. Bilden är lånad 

av Sweco architecture & AART architects. 

3.1.2 Fönster och solavskärmning  

Fönstren är tänkta att utformas stilrent och homogent, från golv till bjälklag. 

Fasadglas skall placeras under bröstning och över fönstren (Sweco 

architecture AB/AART architects AB 2015a, s.8). I väntrum och på 

arbetsstationer där dagsljus är prioriterat skall fönster gå från golv med ett 

tillbakadraget undertak, för att maximera dagsljuset. Ett skiftande mönster 

skapas genom att fönstren placeras med olika avstånd från varandra, ett fåtal 

varierande storlekar används. Tanken bakom denna utformning är att ta 

hänsyn till de befintliga strama fönsterpartierna på omkringliggande 

sjukhusbyggnader. 

Genom den valda fönsterplaceringen får fasaden ett yttre enhetligt uttryck 

och rummen får en känsla av anonymitet (Sweco architecture AB/AART 

architects AB 2015a, s.8). Samtidigt skapas bra fönsterplaceringar till 

samtliga rum som överensstämmer med våningsplanens oregelbundna 

rumsuppdelning. H-husets gavlar är tänkta att ge byggnaden en känsla av 

stolthet och därför skall de bestå av orienterade vertikala glaspartier med 

varierande avstånd till varandra. Fönsterplaceringen på H-husets entréhall 

och akutmottagning kommer att skiljas från den övriga. Båda entréhallarna 

kommer bestå av större glaspartier och på akutmottagningen placeras 

fönstren liggandes i ett utsträckt band med en regelbunden överkant. Med 

hänsyn till funktionsbehov och insynsskydd kommer bröstningshöjden att 

skifta. Karmar, profiler och plåtsmyglar skall tillverkas av lackerad eller 



29 

Andersson Hjelm & Persson 

 

anodiserad mörkgrå kulör, eller alternativ kulör som lämpar sig såväl till rött 

tegel som till ljus puts. 

H-husets solavskärmning skall bestå av utvändig duk som skall integreras 

som en del i fönsterelementen (Sweco architecture AB/AART architects AB 

2015a, s.8). De större glaspartierna i entréhallens södra fasad skall utformas 

som en mer synlig byggnadsdel. 

3.1.3 Sockel 

Sockeln på H-huset är tänkt att den skall vara robust men samtidigt diskret. 

H-husets fasadbeklädnad kommer att avslutas en väl tilltagen bit från mark 

och sockeln skall vara lite indragen från fasaden (Sweco architecture 

AB/AART architects AB 2015a, s.8). Sockeln skall vara i en ljusgrå kulör 

och kommer att se likdana ut under både puts- och tegelvägg. 

3.1.4 Angöring och Entréer 

H-husets angöring och entréer är tänkta att de skall placeras i de lägre 

bastanta partierna av byggnaden (Sweco architecture AB/AART architects 

AB 2015a, s.8). Tanken med utformningen kring dessa ingångar är att de 

skall kännas öppna och välkomnande. För att göra dessa partier synliga på 

håll göres indragningar i fasaden. 

Entréhallarnas vindfång skall utformas med glasfasader bestående av 

karuselldörrar och handikappanpassad slagdörr (Sweco architecture 

AB/AART architects AB 2015a, s.8). Akutens entré nås under ett stort 

tilltaget tak som tillsammans med glaspartierna skall skapa en tydlighet och 

tanken är att den skall vara enkel att finna. Genom att använda sig av 

reliefmönster i murverket vid akuten markeras den ytterligare, se Figur 3. 

Den perforerade muren över akutens entré är tänkt att den också skall hjälpa 

till att framhäva entrén. På natten ger perforeringen ett stämningsfullt ljus 

som gör att akuten är tydlig att se på avstånd. Arkitekterna vill att mönstret i 

relief och perforering skall skapa en länk till murförbandet eller genom 

utsmyckningar som närliggande byggnader består av. 
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Figur 3 H-huset akutmottagning skall markeras genom reliefmönster i murverket. Bilden är lånad av 

Sweco architecture & AART architects 

3.1.5 Inre utformning  

Den inre utformningen skall nyttjas till funktionella och praktiska miljöer 

anpassade för vård (Sweco architecture AB/AART architects AB 2015a, 

s.23). Genom att markera eller ge funktioner en viss färgton skall patienter 

och personal lätt kunna se och urskilja vilken funktion samt till vilken grad 

av öppenhet ett rum har. Den inre utformningen skall inte bara ge 

underrättelse om vad ett rum kan nyttjas till. Inre utformningen skall också 

ge information om vart patienter, besökare och personal kan röra sig 

obehindrat. Genom tydlighet och med hjälp av orienterbarhet är tanken att 

lugn och ro skall skapas. 

3.1.6 Entréhallar, trapphus och hisshallar 

I Entréhallar, trapphus och hisshallar skall en inbjudande och välkommande 

miljö skapas (Sweco architecture AB/AART architects AB 2015a, s.25-31). 

Målsättningen är att besökarna skall känna att det är som att komma in i 

”husets finrum eller vardagsrum”. Samtidigt som det skall ge en offentlig 

prägel och rummen skall inbjuda till rörelse och uppehåll. Entréhallar 

sammanfogas med väntrum och receptioner för vårdfunktioner. I dessa 

utrymmen skall tidigare utsedda ytskikt återkomma. Ytskikten är tänkta att 

vara orienterande hjälpmedel och ytorna skall frambringa vårdverksamheten 

som kompetent och tillförlitlig. I entréhallar, trapphus och hisshallar 

kommer stora glaspartier att gå från golv till tak som skall släppa in rikligt 

med dagsljus. Utsedda väggar skall smyckas i trä som skall skapa en 

välkomnande känsla, se Figur 4. 
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3.1.7 Verksamhetsytor och kommunikationsytor  

Entréer till H-husets mottagningar kommer att nås via entréhallen samt de 

södra trapphusen i byggnaden (Sweco architecture AB/AART architects AB 

2015a, s.33). I direkt anslutning till hisshallarna på varje våningsplan 

kommer det att finnas en reception och ett väntrum. Detta är för att 

patientens väg skall blir så naturlig och enkel som möjligt. Entréhallarnas 

träväggar kommer att återupptas för att markera centrala delar t.ex. vid 

mottagningarnas receptioner och arbetsstationer. På H-husets mottagningar 

kan accentkulör, byggnadsintegrerad konst och ljussättning variera. H-husets 

väntrum kommer att utformas lätt och rymligt och med god möjlighet för 

översikt. De lite större väntrummen kommer att utformas och möbleras i 

zoner för att gör det möjligt att sitta mer avskärmat om så önskas. 

Viktigt är att kommunikationsytor i form av korridorer utformas med 

omsorg (Sweco architecture AB/AART architects AB 2015a, s.35). Detta 

görs lämplig med ljusa, tidlösa och neutrala kulörer. En viktig del är att 

använda tåliga och starka ytskikt. Utöver ytskikten är också ljussättningen 

en viktig faktor i dessa kommunikationerytor, se Figur 4. 

 

Figur 4 Huvudstråk och väntplatser i entréhall. Utformas med omsorg. Ljusa tidslösa neutrala 

kulörer används. Bilden är lånad av Sweco architecture & AART architects.  

I väntrum, vilrum och korridor som inte ligger i direkt tillgång till dagsljus 

är det väsentligt att dessa utrymmen får dagsljus via närliggande stora 

glaspartier (Sweco architecture AB/AART architects AB 2015a, s.41 ). 

Sekretess är en viktig aspekt på sjukhus och därför kan det ibland bli svårt 

att ha fönster i bröstningshöjd. Detta löses genom att fönster placeras 

exempelvis över dörrar. På så sätt kommer konstgjord belysning in till 



32 

Andersson Hjelm & Persson 

 

rummet. Då detta inte är den optimala ljussättningen används därför 

glasdörrar, sidoglas och glas över dörrar vid rum som inte har behovet av 

sekretess. Exempel på sådana rum kan vara, konferensrum, dagrum och 

administrativa rum. På operationsavdelningen går inte dagsljusindikatorn att 

tillämpas på grund av komplicerad utrustning.  

För att främja översikten och känslan av gränslöshet delas långa korridorer 

upp i kortare delar (Sweco architecture AB/AART architects AB 2015a, 

s.41). Korridorskorsningar, väntrum eller teamstationer utformas lämpligt 

utstickande från korridorerna. Genom att främja kortare korridorer och 

översikt över omgivningen blir det enklare att hitta för patienter och 

besökare. 

3.2 H-husets målsättning av betyg utifrån Miljöbyggnad 

3.2.1 Energianvändning  

Målsättningen är att uppnå GULD vid Miljöbyggnads indikator, 

energianvändningen (Se tabell 19) (Sweco architecture AB/AART architects 

AB 2015b, s.3). Därmed skall H-huset ha en energianvändning på max 65 % 

av BBR-kravet. 

3.2.2 Värmeeffektbehov 

Målsättningen är att uppnå GULD vid Miljöbyggnads indikator, 

värmeeffektbehov (Se tabell 19) (Sweco architecture AB/AART architects 

AB 2015b, s.6). H-huset skall projekteras samt byggas för att nå upp till en 

täthet på 0,2 l/s, m
2
, omsluten area. För att kontrollera detta skall H-huset 

provtryckas av godkänd provtryckare utvald av beställare, vid två 

tidpunkter. Första provtryckningen sker genom 20 st stickprov som skall ske 

under produktionen, för att enklast kunna göra eventuella ingripande. Den 

andra gången skall ske efter att byggnaden har färdigställts. 

3.2.3 Solvärmelast 

Målsättningen är att uppnå SILVER vid Miljöbyggnads indikator, 

solvärmelast (Se tabell 19) (Sweco architecture AB/AART architects AB 

2015b, s.8). Det görs bl.a. genom solskydd både exteriört och interiört. 

3.2.4 Energislag 

Målsättningen är att uppnå GULD vid Miljöbyggnads indikator, energislag 

(Se tabell 19) (Sweco architecture AB/AART architects AB 2015b, s.9). 
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Beställaren har för avsikt att köpa miljömärkt el till H-huset och skall 

förbindas till fossil fjärrvärme och fjärrkyla. 

3.2.5 Ljudmiljön 

Målsättningen är att uppnå GULD vid Miljöbyggnads indikator, ljudmiljö 

(Se tabell 19) (Sweco architecture AB/AART architects AB 2015b, s.10). 

3.2.6 Radon  

Målsättningen är att uppnå GULD vid Miljöbyggnads indikator, radon (Se 

tabell 19) (Sweco architecture AB/AART architects AB 2015b, s.11). Den 

geotekniska undersökningen som gjorts pekar på att marken innehåller hög 

halt av radon. Därför krävs radonsäkert utförande. Där det inte skall finnas 

någon källare skall schaktbotten bestå av tätningsduk, för att genomföringar 

i grundplattan inte skall behöva radontätas. På resterande delar av 

byggnaden skall genomförningar i anslutning och mot grundkonstruktioner 

radonsäkras. För att en fläkt eventuellt i framtiden skall kunna installeras 

skall grundplattan utföras med underliggande dräneringsrör som skall 

ansluta i schakt. VVS och El genomförningar skall i grundkonstruktionen 

radonsäkras, utom i grundplattan. 

3.2.7 Ventilationsstandard 

Målsättningen är att uppnå SILVER vid Miljöbyggnads indikator, 

ventilationsstandard (Se tabell 19) (Sweco architecture AB/AART architects 

AB 2015b, s.12). H-huset skall dimensioneras med ett uteluftsflöde på 7l/s 

och person +0,35 l/s m
2
. Behovsstyrd ventilations skall nyttjas i rum som 

omväxlande belastning, exempelvis konferens- och grupprum.  

3.2.8 Kvävedioxid 

Målsättningen är att uppnå SILVER vid Miljöbyggnads indikator, 

kvävedioxid (Se tabell 19) (Sweco architecture AB/AART architects AB 

2015b, s.14). Mätningar av kvävedioxidhalten skall genomföras på 

Universitetssjukhus området. För att minimera höga kvävedioxidhalter skall 

hänsyn till placering av uteluftsintag tas. För att få tillgång till uteluft skall 

minst ett fönster vara öppningsbart i lektionssalar och kontorsrum. 

3.2.9 Fuktsäkerhet 

Målsättningen är att uppnå GULD vid Miljöbyggnads indikator, fuktsäkerhet 

(Se tabell 19) (Sweco architecture AB/AART architects AB 2015b, s.17). 
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För att nå upp till detta betyg skall provning i betonggolvet genomföras av 

auktoriserad kontrollant, som sedan bekläs med linoleum eller plastmatta. 

3.2.10 Termiskt klimat vinter 

Målsättningen är att uppnå SILVER vid Miljöbyggnads indikator, termiskt 

klimat vinter (Se tabell 19) (Sweco architecture AB/AART architects AB 

2015b, s.18). 

3.2.11 Termiskt klimat sommar 

Målsättningen är att uppnå SILVER vid Miljöbyggnads indikator, termiskt 

klimat sommar (Se tabell 19) (Sweco architecture AB/AART architects AB 

2015b, s.19). 

3.2.12 Dagsljus 

Målsättningen är att uppnå SILVER vid Miljöbyggnads indikator, dagsljus 

(Se tabell 19) (Sweco architecture AB/AART architects AB 2015b, s.20).På 

situationsplanen skall omgivningens avskärmning av dagsljus visas samt att 

möjlighet till mörkläggning i rum som bl.a. samtals-, grupp-, besöks- och 

konferensrum skall uppges i rumsbeskrivningen. 

3.2.13 Legionella 

Målsättningen är att uppnå GULD vid Miljöbyggnads indikator, legionella 

(Se tabell 19) (Sweco architecture AB/AART architects AB 2015b, s.23). 

Tappvatten i bl.a. beredare och ackumulatortankar skall max ha en 

temperatur på ≥ 60˚C. För gemensamma rörledningar till duschutrymmen får 

maximalt vara 5 meter samt ha en temperatur på maximalt 38 ˚C. Eventuella 

handdukstorkar och andra värmare får inte kopplas på vvc-ledning. 

Stillastående vatten i vattenledningar skall vara så korta att inte temperaturen 

på vattnet blir lägre än 50 ˚C. I överläggning med beställaren skall 

riskvärdering genomföras av entreprenören gällande spridning och tillväxt 

av legionella. 

3.2.14 Dokumentation av byggvaror 

Målsättningen är att uppnå GULD vid Miljöbyggnads indikator, 

dokumentation av byggvaror (Se tabell 19) (Sweco architecture AB/AART 

architects AB 2015b, s.25). För att nå upp till detta betyg skall 

byggvarubedömningen användas. Dokumentationen skall vara digital och 

finnas på projektplatsen. Loggboken skall fyllas i med uppgifter om 
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byggvarornas placeras och i vilket antal. Godkända byggvaror skall 

användas och granskas enligt BSAB 96. 

3.2.15 Utfasning av farliga ämnen 

Målsättningen är att uppnå SILVER vid Miljöbyggnads indikator, utfasning 

av farliga ämnen (Se tabell 19) (Sweco architecture AB/AART architects 

AB 2015b, s.26). Eventuella avsteg skall godkännas av projektledningen 

samt att de skall dokumenteras i en avvikelselista. Utfasningsämnen enligt 

kemikalieinspektionens bestämning förekommer i fallande skala i 

loggboken. 

Tabell 19 Målsättande betyg för H-huset utifrån Miljöbyggnadskriterier. Hämtad från Miljö och 

energitext till konsulters beskrivning, H-huset USÖ. 
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4. Metod och genomförande 

4.1 Metod 

Denna rapport innehåller ett undersökningsarbete som inne håller kvalitativ 

metod bestående av intervjuer med berörda personer inom det aktuellla 

ämnet, samt en enkätundersäkning för besökare till sjukhus. Reabiliteten för 

detta examensarbete med kvalititiv metod handlar om att på ett förståeligt 

och intressant sätt beskriva tillvägagångssättet för hur den införskaffade 

informationen är använd. Med hjälp av den kvalitativa metoden tas det reda 

på hur den arkitektoniska kvaliteten kan ha påverkats av 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad på H-huset. 

4.1.1 Litteratur 

Som teoretisk utgångspunkt har manual MB Nyproduktion vers 141017 och 

MB Metodik vers 141017 används. Dessa manualer gäller för byggnader 

som är registrerade från 1 oktober 2014. 

För att skapa en bredare förståelse för hur arkitekturen påverkas av 

Miljöcertifieringssystem har vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker 

studerats. 

4.1.2 Intervjuer  

I detta examensarbete har den kvalitativa metoden bestått av intervjuer med 

Swecos arkitekter byggnadsingenjör, energisamordnare och 

miljöhandläggare genomförts. Utöver dessa intervjuer har även 

stadsarkitekter i Örebro och Kalmar  intervjuats. Ytterligare intervjuver har 

genomförts med utbildad civilingenjör inom arkitektur och 4 andra 

arkitekter. Detta för att få en bred infallsvinkel och för att få reda på deras 

synvinkel på hur arkitekturen har påverkats av miljöcertifieringssystem. 

Intervjuerna har sedan sammanställts och redoviasas i text.  

4.1.3 Enkätundersökning 

För att skapa bättre förståelse för hur människor upplever sjukhusbyggnader 

har en enkätundersökning genomföras. Enkäten har besvarats av besökare 

som vistas på sjukhus en gång i månaden till besökare som vistas på sjukhus 

en gång per år eller mer sällan. Enkätundersökningen har genomförts för att 

skapa förståelse för hur människor som vistas i dessa typer av byggnader 

upplever bland annat dagsljus, om arkitektonisk kvalitet är viktigt för 

besökaren etc. Enkäten har sedan sammanställts och redovisas sedan i text 

och tabell. 
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4.1.4 Miljöbyggnads påverkan på H- huset 

Efter att ha läst bakgrundsteori för det berörda ämnet och skrivit teorin, har 

enkätundersökning och intervjuer med berörda personer genomförts. 

Därefter har diskussion och resultat skrivits. I dessa kapitel beskrivs det hur 

H-husets arkitektur påverkas av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. 

Hur Swecos arkitekter tycker att den arkitektoniska kvaliteten har påverkas 

av miljöcertifieringssystemet, baserat på intervju med arkitekt och ingenjör 

inom projektet.  

4.2 Genomförande  

Under 10 veckor som detta arbete genomförts på har litteratur lästs in och 

sedan sammanfattats i teoridelen, rapportens andra kapitel. När introduktion 

och teoretiska utgångspunkter var skrivna genomfördes intervjuer med 

aktuella personer, inom ämnet arkitektur och miljöcertifieringssystem. 

För att skapa en bättre förståelse för hur människor som besöker sjukhus 

uppfattar upplevelsen och utformningen av sjukhus genomfördes en 

enkätundersökning. Genom denna enkätundersökning skapades även en bild 

för hur människor utan arkitektonisk kunskap upplever miljön i denna typ av 

offentlig byggnad. 

Intervjuer med Swecos arkitekter, energispecialist, miljöhandläggare, 

stadsarkitekter ifrån Kalmar och Örebro samt ytterligare arkitekter 

genomfördes muntligt men också via telefon och mail. 

När teorin var skriven och enkätundersökning samt intervjuer hade 

genomförts sammanställdes dessa och redovisades slutligen i rapportens 

resultat, analys och diskussions kapitel. 
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5. Resultat 

5.1 Intervjuer 

En sammanfattning av intervjuernas resultat kan läsas i kapitel 6.1. 

Intervjufrågorna kan läsas i bilaga 1 och det fullständiga resultatet av 

intervjuerna kan läsas i bilaga 2. 

De som medverkat i intervjuerna är fem arkitekter, två stadsarkitekter, en 

byggnadsingenjör, en civingenjör samt en energisamordnare 

5.1.1 Helheten är det viktigaste 

Arkitekterna, stadsarkitekterna och energisamordnaren är alla överens om att 

det är helheten som är det viktigaste inom en byggnad utifrån begreppen 

hållbarhet, bekvämlighet och skönhet. Den idealiska byggnaden tillgodoser 

alla dessa parametrar och Miljöbyggnad är ett bra sätt att tillgodose dessa 

anser Person A, B, C och G påpekar att det absolut viktigaste är att 

byggnaden fyller sin funktion. Enligt person H och I är det viktigt att få en 

balans mellan bekvämlighet, hållbarhet och utseende av en byggnad. De 

menar på att man ofta tappar någon av de tre variablerna. 

5.1.2 Det som ofta upplevs bristfälligt i en byggnad 

Frågan gällande vad de anser ofta upplevs bristfälligt i en byggnad har de 

intervjuade svarat olika. Det som ofta upplevs bristfälligt i en byggnad enligt 

person G är om den är svår att anpassa till nyare situationer. Hen ger ett 

exempel på skolbyggnader från 1970-talet som ofta består av platta tak som 

egentligen inte går att anpassa till något. Person H och I anser att mångfald 

ofta saknas vid byggnationer. Enligt person C borde styrsystem till värme 

och kyla förbättras och bli mer energieffektiva inom byggnation. Person E 

anser att rummet närmast byggandet, till exempel vid entrén och 

innergårdar, sällan landar bra på tomten. Hen tror att det ofta finns en brist 

mellan husarkitektens arbete och landskapsarkitektens arbete, om det ens 

finns någon landskapsarkitekt inom projekten. Det första som person J 

komma att tänka på när det gäller bristfälliga funktioner i en byggnad är 

ventilationssystem. Person J menar på att många nya och modifierade 

tekniska lösningar kommer ut på marknaden, men att det fortfarande är svårt 

att trimma in dem rätt. Person D anser dock att dagsljuset i byggnaden ofta 

kan vara undermåttlig men genom att tänka på det i ett tidigt skede skulle det 

enligt person D kunna förhindras eller förbättras. Person D menar på att då 

skulle anpassning av planerna ske innan det är ”för sent”. En faktor som 

skulle kunna förbättras är att byggherrarna tog mer ansvar för att bygga mer 

hållbart inom livscykeln, menar person F. 
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5.1.3 Åsikter om miljöcertifieringssystem 

Generellt har de intervjuade olika åsikter och synpunkter när det gäller 

miljöcertifieringssystem, men majoriteten tycker att miljöcertifieringssystem 

är bra. 

Person F tror många är villiga att bygga på ett bra sätt inom 

miljöcertifieringar, men att det är uppföljningsarbetet och 

dokumentationsarbetet som får många att inte fullfölja. Person H och I är 

inne på samma spår och hoppas på att det i allmänhet skall bli bättre 

uppföljning av miljöcertifieringssystem, person B menar att det hade nog 

inte arbetats lika hårt med miljöfrågor utan miljöcertifieringssystem. Person 

E anser att miljöcertifieringssystem är bra men anser att det som är 

bekymmersamt är att det finns många olika system och att det kan bidra med 

en del missförstånd. 

Person J förstår att det kan vara bra att ha miljöcertifieringssystem men 

menar att byggnader i sin omgivning är oerhört komplexa system, och de 

allra flesta förstår inte de vanligaste miljöcertifieringssystems begränsningar. 

Person J anser att beställaren kan tro att de beställt en väldigt miljövänlig 

byggnad, när det ur viss synvinkel kan vara tvärtom. 

Person G är kritisk till miljöcertifieringssystem. Han tror att politiker säger 

att det skall byggas enligt Miljöbyggnad men att de egentligen inte vet vad 

det innebär. Person G anser att det intressanta egentligen inte är vad 

arkitekten tycker utan det är hur de som fattat besluten tycker, exempelvis 

fastighetsförvaltningsbolag. Person G menar på att om han frågar företag får 

han ofta svaret att det är ett politiskt beslut. 

5.1.4 Åsikter om miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad 

Person A, B, C, D och G har arbetat med miljöcertifieringssystemet 

Miljöbyggnad. Person C har även arbetat med BREEAM och LEED. När det 

kommer till materialfrågor har person G också arbetat med bland annat 

Sunda hus och Basta (Se tabell 19). 
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Tabell 19 De miljöcertifieringssystem som de intervjuade har arbetat med 

Enligt de intervjuade finns det både för- och nackdelar med 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. 

Person A tycker att till skillnad från andra system är Miljöbyggnad enkelt 

och överskådligt. En nackdel med Miljöbyggnad är begreppet 

”stadigvarande arbetsplats” som menas det rum man sitter och arbetar i 

minst 6 timmar. Där krävs det direkt dagsljus. Detta blir då lite fyrkantigt 

menar person A då dessa 6 timmar kan stämma i teorin men i verkligheten 

kanske personalen spenderar mer tid i till exempel mötesrum där det inte 

finns några krav på dagsljus inom Miljöbyggnad. 

Person C menar att en fördel med Miljöbyggnad är att den är starkt kopplad 

till svenska byggregler och kan utföras i tre olika nivåer (BRONS, SILVER 

och GULD). En nackdel med Miljöbyggnad är att dagsljuskravet är snävt 

och att detta har inverkan på byggnadsutformningen i många projekt. Han 

menar att ibland kan det leda till bättre resultat men ibland kan fokusen ligga 

på att klara dagsljuskravet istället för att få fram en bra byggnad. 

Person G anser att Miljöbyggnad handlar till 60-70% om inomhusmiljön. 

Inomhusmiljö är enligt person G inte den stora frågan när det kommer till 

miljön, utan han anser att det är klimatfrågan. Han menar på att människan 

klarar mycket mer än vad vi tror. För att lösa problemet tycker person G att 

det handlar om en social fråga. Att i dagens samhälle spenderar överlag 

väldigt mycket pengar och att det hela gällande miljöcertifieringssystem har 

gått och blivit en affärsidé. Huvudsyftet är inte längre miljön, utan det är 

affärsidén som blivit drivande. Skall det göras något radikalt åt miljön tror 

person G att man måste ha en ganska stor förändring i samhället, där 

människan måste vara beredd att avstå en del. 

Person Miljöbyggnad BREAAM LEED Övrigt 

A X    

B X    

C X X X  

D X    

E     

F     

G X   X 

H     

I     

J     
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Person J menar på att systemet jobbar med för få parametrar. Vissa krav är 

enligt person J väldigt svåra att klara, till exempel dagsljus kontra 

solavskärmning. Andra krav tycker person J känns för lågt ställda, till 

exempel när det gäller kemikalier. Person J anser att det inte finns krav på 

vad det är för råvaror man har använt och att klimatgasutsläpp orsakade av 

produktframställning eller transporter inte ingår i bedömningarna. Klassen 

BRONS menar person J är i princip lika med att BBR skall vara uppfyllt, 

vilket enligt person J känns som en onödig nivå. 

Miljöbyggnad är enligt person D ett bra verktyg som inom en rimlig nivå 

skapar en väl fungerande enhet. Person D anser att Miljöbyggnad är ett 

system som är lätt att begripa sig på och att förmedla till personer som inte 

har arbetat med verktyget innan. Person D menar på att det tar hänsyn till 

inomhusklimat, energi samt material och fångar upp det viktigaste. Det är 

även enligt person D ett bra styrsystem för att skapa en kvalitativ byggnad 

även om fastighetsägaren kanske inte väljer att certifiera byggnaden och 

bara arbetar mot målen. 

5.1.5 Miljöcertifieringssystemens påverkan på projekteringen 

De intervjuade personerna upplever olika hur projekteringen påverkas av 

miljöcertifieringssystem.  

Person J menar på att det uppstår extra kostnader och administration vid 

projekteringen när en byggnad skall miljöcertifieras. Person A och B tycker 

att arbetet blir mer detaljerat kring både materialval samt detaljlösningar. 

Detta resulterar i mer jobb och därför tar det längre tid. Person A och B 

tycker att det inte påverkar projektet något negativt utan resulterar i ett mer 

genomfört arbete. 

Person C upplever att frågor som rör energiprestanda ökar. Han anser att det 

är viktigt att i ett tidigt projektskede få reda på hur olika val kommer att 

påverka projektets energiprestanda. 

Person D tycker att det blir mer samverkan mellan teknikområden, att 

projektörer måste samarbeta för att lösa frågor. Ett exempel som person D 

reflekterar kring är där energikonsulter behöver samarbeta mycket med 

arkitekten på Miljöbyggnads indikator, solvärmelast. 

Miljöcertifieringssystemen leder enligt person Ds ringa erfarenhet till en 

bredare och djupare samverkan. Alla strävar mot samma mål och måste 

kompromissa och tillsammans hitta på lösningar i större utsträckning och det 

leder till mer samordningsmöte, anser person D. 

Person G tycker att miljöcertifieringssystem generellt påverkar negativt. Han 

anser att det skall vara byggnormer. Istället för miljöcertifieringssystem skall 

det inför varje projekt ställas frågan ”Vad tycker du är viktigt i detta projekt? 

”Är det energi?” och så vidare. Person G tycker att systemen har en tendens 
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att bli väldigt fyrkantiga och han menar på att ingen vet motiven till varför 

ett system valts. Det viktiga enligt person G är att bryta ner ämnet och ta en 

fråga i taget. ”Självklart skall normer och regler upprätthållas”, säger person 

G. Genom att göra på detta vis menar person G att det blir medvetna val, för 

idag anser han att de håller på med saker som ingen egentligen vet varför. 

5.1.6 Miljöcertifieringssystemens påverkan på arkitekturen. 

Hur projekteringen och arkitekturen påverkas av miljöcertifieringar menar 

person E beror delvis på hur långt man drivit frågan och vilken nivå man 

siktar mot inom miljöcertifiering.  

När det kommer till hur arkitektur kan påverkas av miljöcertifieringssystem 

tycker person F att byggnader kan byggas så att gestaltningen påverkas. 

Person F tycker att solpaneler och självförsörjande byggnader som tar hand 

om dagvatten påverkar gestaltningen. Person F tror att detta bara är en 

början av byggnader som är kreativa med hållbarhet. Han menar att det är en 

positiv utveckling som ger en spännande arkitektur. 

Person J anser att arkitekturen inte har någon stor skillnad för närvarande. 

Person E tror inte att det syns uppenbart hur arkitekturen påverkas. I vissa 

lägen tycker person E att det vore intressant om det syntes på arkitekturen. 

Han menar att det skulle kunna markera antingen kommunens eller en 

byggherres miljömedvetenhet och kunna inspirera andra. Person E anser att 

en av de viktigaste aspekterna är hållbarhet och att hela projektet drivs 

utirfrån denna aspekt. Han tycker dock det skulle vara intressant att se fler 

solpaneler integrerat i arkitekturen på ett smart sätt. 

Person H tycker att arkitekturen inte påverkas speciellt mycket av 

miljöcertifieringssystem. Däremot tycker han att det visuellt bör synas att en 

byggnad är miljöcertifierad. Person I instämmer och infliker med att han 

tycker att trämaterial borde synas mer, eftersom det är materialet trä som 

enligt honom klarar sig bäst i dessa system. 

Person D menar att det får ofta en viss effekt i fasad med fönster och 

solavskärmning. Person D tycker att det inte behöver bli en sämre byggnad 

med avseende på arkitekturen bara för att byggnaden miljöcertifieras. 

Person A anser att miljöcertifieringssystem har en påverkan på arkitekturen. 

Idag anser person A att det inte kan byggas på samma sätt som det gjordes 

på exempelvis 1930-talet, på grund av dagens energikrav. Vissa kanske 

tycker att det är negativt i gestaltningen men det är svårt att argumentera 

emot en energisnålare byggnad, menar person A. Person B tycker att det 

påverkar utformningen på byggnaden samt placeringen i väderstreck. Person 

C upplever även att dagsljuskravet får ökat fokus och att det i vissa fall 

påverkar byggnadens formfaktor. 
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5.1.7 Skillnad på att miljöcertifiera en offentlig byggnad eller en bostad 

När frågan ställdes om de tyckte att det var någon skillnad på att 

miljöcertifiera en offentligbyggnad kontra en bostad, var svaren väldigt 

spridda och personerna som intervjuats gav exempel inom olika områden. 

Person C anser att det inte är någon skillnad på användandet av 

miljöcertifieringssystemet, ifall det är en offentlig byggnad eller en bostad. 

Enligt Person J bör det inte vara någon skillnad på miljöcertifieringssystem 

om det är en offentlig byggnad eller en bostad. Person J menar på att det är 

vår gemensamma miljö, både lokalt och globalt och därför skall det finnas 

fördelar i båda fallen.  

Person G tycker att bostäder inte påverkas på samma sätt när det kommer till 

dagsljusfaktorn. Han menar på att i en bostad behövs ljus och därför 

påverkas det inte negativt på samma sätt.  

Eftersom det är olika brukare menar person E att det uppstår skillnader när 

en bostad jämfört med en offentlig lokal skall miljöcertifieras. I den enskilda 

bostaden är det i regel en familj kommer att bo där och i den offentliga 

lokalen blir det inte samma sak, tycker person E. En familj kan påverka dess 

kostnader. Däremot i kontorsfastigheten kanske den anställde inte tycker att 

det är lika viktigt då det inte gäller dennes privatekonomi. Person E menar 

att det inte blir kopplat till den enskilde utan mer till företagets image och 

ekonomi.  

Person I anser att skillnaden på att miljöcertifiera en offentlig byggnad och 

en bostad till största del är kostnaden. Han menar på att när bostäder byggs 

finns det inga marginaler att spela på och att det är därför som inte så många 

väljer att miljöcertifiera dem. 

5.1.8 Främsta avgörande faktorn till att miljöcertifiera en byggnad 

Den främsta avgörande faktorn till att miljöcertifiera en byggnad tror de 

flesta intervjuade personerna beror på marknadsföringssyfte och ur 

ekonomiskt perspektiv. 

Person D menar att en byggnad med låg energiförbrukning kostar mindre i 

längden. Person J tror att den främsta avgörande faktorn till att 

miljöcertifiera en byggnad är för att marknadsvärdet ökar.  

Person E tror att ekonomi är en viktig faktor till varför en byggnad skall 

miljöcertifieras, i alla fall om det är en långsiktig fastighetsägare. För företag 

tror person E att det handlar om att skapa ett symbolvärde, ekonomiskt och 

visa att företaget tar ansvar för miljön. Person E menar även på att för 

familjen kan det också handla om symbolvärde och ekonomi men 

framförallt att bo i ett sunt hem.  
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Person B menar att den största anledningen till att ta beslutet om att 

miljöcertifiera en byggnad är på grund av samhällsutvecklingen och att 

byggherren har ambitionen att bygga miljövänligt. Person A håller med 

Person B och tror även att det handlar om politiska beslut om att bygga 

miljövänligt. Person B tror att det även är marknaden som styr på hur många 

som väljer att miljöcertifiera byggnader. För att få flera att miljöcertifiera 

skulle en lösning kunna vara att lagstifta och höja energikraven. Person H är 

inne på samma linje och menar att miljöcertifieringssystem bör föras in som 

krav i våra system.  

Person I menar på att det krävs att miljöcertifieringssystem är 

förändringsbara och följer vår utveckling i byggsektorn. Idag anser person I 

att byggnader ofta byggs och utformas på rutin och att genomförandet går 

till såsom det alltid gjort. 

Person C tror att för att fler byggnader skall miljöcertifieras behövs en mer 

tydlighet med att visa på att systemen är till för att höja byggnadens lägsta 

nivå samt att systemen behövs marknadsföras mer.  

För att fler byggnader skall miljöcertifieras anser person J att det behövs mer 

spridning och tydligare information, särskilt till byggherrar och finansiärer. 

Person D tror också att det behövs informationsträffar för fastighetsägare 

och att delge erfarenheter och effekter av en miljöcertifierad byggnad. 

Person D ställer sig frågande till om krav inom kommuner/landsting behövs 

och ifall att kommunala/landstingets nybyggda fastigheter skall 

miljöcertifieras inom en viss nivå. 

5.1.9 Attraktivt att miljöcertifiera en byggnad inom marknadsföring 

Alla intervjuade personer arkitekter, stadsarkitekter, energisamordnare, 

civilingenjör och byggnadsingenjör anser att det är attraktivt att 

miljöcertifiera en byggnad inom marknadsföring.  

Person A och B säger att det är speciellt attraktivt inom näringslivet. Det är 

ett sätt att visa hur miljövänlig en byggnad är. Person F är inne på samma 

linje och menar på att det är attraktivt med låga driftkostnader, solenergi och 

elektroniska system. Det finns klart intresse för ”intelligenta hus” som kan 

styras på distans, menar person F.  

Energisamordnaren person C menar även på att det ger en positiv publicitet 

som region och kommun. För en fastighetsägare tror person C att det är 

väldigt viktigt att kunna marknadsföra sig som en miljöansvarsfull, främst 

när det kommer till att hyra ut till företag eller kommunala bolag. Person D 

menar på att när det kommer till privatpersoner kanske det inte har lika stor 

betydelse där ofta ekonomin är avgörande.  



45 

Andersson Hjelm & Persson 

 

Person J menar på att det även vid renovering och underhåll framöver blir 

enklare och bättre om man vet vilka material som är inbyggda. Enligt person 

J kan faktorer som livscykelanalys, livscykelkostnader 

klimatförändringseffekter vara av intresse för marknadsvärdet.  

Person G tycker att miljöcertifiering av en byggnad är attraktivt vid 

marknadsföring och menar på att det är därför de har lyckats hittills, 

framförallt politiskt. Han menar också på att politikerna ”slår sig på bröstet” 

för att de är miljömedvetna och han tycker på att miljöcertifieringssystem är 

ett marknadsförningsinstrument. Person E menar att många tar det för givet 

att en nybyggt fastighet skall miljöcertifieras och snarare reagerar på ifall 

den inte skall det. Person E menar att efterfrågan driver fram utvecklingen 

på miljöcertifieringssystemen. Han tror även att miljöcertifieringssystem 

bidrar till ett tävlingsmoment. Då vissa företag vill kunna framhäva sig med 

den högsta klassificeringen. 

5.1.10 Hur staden har påverkats av miljöcertifieringssystem 

Hur staden har påverkats av miljöcertifieringssystem upplever de intervjuade 

personerna olika, utifrån deras förutsättningar. 

Person E menar att staden har påverkats genom att materialvalen 

uppmärksammas, men att det skulle kunna påverkas mer till utseendet än 

vad det idag gör. 

Person D upplever att arkitekturen i staden har påverkats av 

miljöcertifieringssystem genom att den har blivit mer teknisk, men det är 

inget som han ser som något negativt. Miljöbyggnad är ganska nytt och 

person D menar på att det idag byggs många byggnader som är 

miljöcertifierade, men han vet dock inte hur det skulle kunna påverka staden 

som helhet. 

Person B tycker inte att staden påverkas utseendemässigt på grund av 

miljöcertifieringssystem, utan att det är andra parametrar som spelar in. 

Person A berättar om trenden att få byggnader att se miljövänliga ut. Dels 

genom att klä det i sedumtak samt massa solpaneler men han menar att det 

inte alltid är det som ser miljövänligast ut som är det, utan kanske tvärtom. 

Person E menar att staden egentligen inte har påverkats av 

miljöcertifieringssystem. Det är fortfarande ett traditionellt tänk när det 

gäller att placeringa byggnader och sedan i bästa fall sätts det på solpaneler 

och annat som kan synas i stadsmiljön, berättar person E. Han tror att det 

kan ha skett större förändringar på stadsbilden inom 5-10 år, men då inga 

drastiska skillnader. Kommer det nya utvecklade material som används i 

byggindustrin tror person E att det kan påverka arkitekturen. 
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5.1.11 Miljöcertifieringssystem och hållbar byggnad/stad 

Går miljöcertifieringssystemen ”hand i hand” med begreppet en hållbar 

byggnad och en hållbar stad? Även här är de intervjuades svar olika, men de 

flesta tycker att begreppet hör samman. 

Person G menar på att miljöcertifieringssystem och begreppet en hållbar 

byggnad och en hållbar stad inte har så mycket med varandra att göra. 

Medan person F tror att miljöcertifieringssystem har ett samband med 

begreppen hållbar byggnad och en hållbar stad. Däremot tror han att det 

behövs få mer ordning på livscykelbiten gällande drift och dokumentation. 

Person D anser även att begreppen går ihop eftersom 

miljöcertifieringssystem tar hänsyn till alla tre faktorer: social, ekonomisk 

och miljö i sin bedömning. Person D menar på att Miljöbyggnad innehåller 

dessa tre parametrar som definierar hållbarhet. 

Person C tycker också att det stämmer till stor del. Han menar att fokus ökar 

på delar av byggnaden som påverkar energin och inomhusklimat. Dock tror 

han att i vissa fall kan fokus istället ligga på att klara miljöcertifieringen 

istället för att få en bra byggnad. 

Person H tycker att det är en liten samvarighet mellan 

miljöcertifieringssystem och begreppet en hållbar byggnad och en hållbar 

stad. Han anser dock att de borde gå ihop mer och han menar även på att det 

på något vis bör synas att byggnader är miljöcertifierade. 

Endast ur vissa aspekter, exempelvis gällande energieffektivitet tycker 

person J att miljöcertifieringssystem går ”hand i hand” med begreppet en 

hållbar byggnad och en hållbar stad. När det gäller kretslopp och agerande 

menar person J på att det finns massor kvar att göra. 

5.2 Enkätundersökning  

Enkätundersökningen resulterade i 80 unika svar. Se utformningen av 

enkäten i bilaga 3. 

5.2.1 Hur många år är du?  

I enkätundersökningen som utformats till sjukhusbesökare har flera 

åldersgrupper besvarat frågorna. Av totalt 80 svaranade är 70 % av 

personerna i åldrarna 20-30 år, resterande är mellan 30-80 år.  
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5.2.2 Hur ofta besöker du sjukhus? 

54 st (68%) av 80 svarande besöker sjukhus en gång om året, eller mer 

sällan. 22 st (27%) besöker sjukhus en gång i halvåret. 4 st (5 %) besöker 

sjukhus en gång varje månad, se Figur 5. 

 

Figur 5 "Hur ofta besöker du sjukhus?" 

5.2.3 Vad är det viktigaste för dig när du besöker ett sjukhus gällande 

utformningen?  

Av 80 st svarande tycker 49 st (61%) tycker att det viktigaste är att det är lätt 

att hitta. 13 st (16%) tycker att bra luftkvalitet är viktigast och 17st (22%) att 

det viktigaste är mycket dagsljus. Medan 1 st (1 %) tycker att estetisk design 

är viktigast, se Figur 6. 
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Figur 6 "Vad är det viktigaste för dig när du besöker ett sjukhus gällande utformning?" 

5.2.4 Vad är det minst viktigaste för dig när du besöker ett sjukhus 

gällande utformning?  

58 st (73%) av 80 svarande tycker att estetisk design är minst viktigast. 9 st 

(11%) av 80 svarande tycker att mycket dagsljus är minst viktigt vid 

utformning av ett sjukhus. 8 st (10 %) tycker att lätt att hitta är minst 

viktigast. 5 st (6 %) tycker att bra luftkvalitet är minst viktigast, se Figur 7. 

 

Figur 7 "Vad är det minst viktigaste för dig när du besöker ett sjukhus gällande utformning?" 
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5.2.5 Har du någon kunskap om miljöcertifieringssystem?  

Av 80 svarande har 38st (48%) ingen kunskap om miljöcertifieringssystem. 

25 st (31%) har hört talas om miljöcertifieringssystem. 16 st (20%) är insatta 

i ämnet och 1st (1%) är väl insatta i ämnet, se Figur 8. 

 

Figur 8 "Har du någon kunskap om miljöcertifieringssystem?" 

5.3 Miljöbyggnads påverkan på H-huset 

Kommande tolkningar gällande hur arkitekturen har påverkats av 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad på H-huset är baserat på intervju 

med arkitekt och ingenjör inom projektet.  

H-huset är utformat likt en kam, detta på grund av dagsljusfaktorn och för att 

efå mycket fasadyta per golvyta. Den interna rumsorganisationen, hur 

rummen är placerade till varandra, har haft stor inverkan på byggnadens 

utformning. Speciellt inom vårdavdelningen då vårdrummen ligger i 

”teams”. Det negativa med denna form på byggnaden är att det blir mycket 

klimatskal. Utformningen på H-huset har lett till att dagsljusfaktorn varit 

lättare att uppnå i jämförelse till om huskroppen skulle haft en kloss-form, 

vilket hade lett till mörkare ytor. Den svåraste delen att uppnå 

dagsljusfaktorn har varit där det är stadigvarande arbetsplatser. En nackdel 

med Miljöbyggnad är att det kan bli lite fyrkantigt gällande stadigvarande 

arbetsplats. Med stadigvarande arbetsplats menas där personalen sitter och 

arbetar i minst sex timmar. På en stadigvarande arbetsplats är det krav på 

direkt dagsljus. Dessa sex timmar kan stämma i teorin men i verkligheten 

kanske personalen spenderar mer tid i till exempel mötesrum där det inte 

finns några krav på dagsljus inom Miljöbyggnad. Det är bra att det finns en 

viss flexibilitet inom miljöbyggnad om man har dåliga dagsljusförhållanden 

i expeditionen, kan det vägas upp med bra ljus i personalrum och pausrum. 
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Materialvalen har tagit hänsyn till att passa in i omgivningen samtidigt som 

de skall klara de tekniska förutsättningar som krävs. Området där byggnaden 

skall byggas är ganska känsligt då det finns flera K-märkta tegelhus. 

Byggnadens material skall även klara av enkel skötsel och brandkrav.  

I arkitekttävlingen var det nämnt att byggnaden skulle ha låg energi. Att 

uppnå nivån GULD inom Miljöbyggnad bestämdes däremot tidigt i 

systemhandlingarna. Eftersom tävlingsbidraget inte var så detaljerat har 

Miljöbyggnad inte varit anledningar till förändringar inom projektet, menar 

person A. Planändringar såsom flyttat om avdelningar har gjorts men inte på 

grund av Miljöbyggnad. I tävlingsbidraget var även fönsterna mer abstrakt 

utformat som sedan har anpassats för att uppnå kraven inom Miljöbyggnad. 

Byggnadsformen är i stort sätt samma som i tävlingsbidraget. 
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6. Analys 

6.1 Intervjuer 

De intervjuade svarade att det är helheten som är det viktigaste inom en 

byggnad utifrån begreppen hållbarhet, bekvämlighet och skönhet. Detta kan 

kopplas till Virtuvius mening om vad arkitektonisk kvalitet är. Virtuvius 

menar att det handlar om att hitta balansen mellan de tre begreppen, vilket 

även person H och I påpekar (Forshed & Nylander 2011). Vilket även kan 

härledas till Herazon och Lizarralde som menar på att det erfarna tankesättet 

för en hållbar uteveckling påverkat arkitekturen världen över. Forskning har 

gjorts på miljöcertifieringar med fokus på själva effekten av byggnaden, 

men mer forskning behövs med fokus på byggprocessen och arkitekturen. 

(Herazo & Lizarralde 2015, s 279). 

Person C och J påpekar två tekniska installationssystem som ofta är 

bristfälliga eller behövs förbättras inom byggnation. Detta kan kopplas till 

inomhusmiljön som har en stor påverkan på människors hälsa som är viktigt 

eftersom människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus. 

Inomhusmiljön påverkas av installationer, byggnadsutformning, materialval 

samt av hur den vårdas, nyttjas och underhålls (Folkhälsomyndigheten 

2016a). För att skapa ett bra inomhusklimat behövs ett rätt utformat 

ventilationssystem, genomtänkta materialval och ett fuktsäkert byggande 

(Boverket 2014b).  

En stor skillnad på luften inomhus och utomhus är att det finns betydligt 

högre halter av kemiska ämnen som kan vara negativa för hälsan i 

inomhusluften och person J anser att kravet gällande kemikalier känns för 

lågt ställt i Miljöbyggnad (Folkhälsomyndigheten 2016a). 

Några av de intervjuade påpekar att indikatorn dagsljus i Miljöbyggnad är 

snävt och ”fyrkantig”. Att uppleva dagsljus i en byggnad förstärker tillvaron 

och rummens karaktär av öppenhet (Forshed & Nylander 2011). Person D 

anser att dagsljuset i byggnaden ofta kan vara undermålig men genom att 

tänka på det i ett tidigt skede skulle det enligt person D kunna förhindras 

eller förbättras. Person D menar på att då skulle anpassning av planerna ske 

innan det är ”för sent”. Vilket kan härledas till Treado, Gillette och Kusuda 

som menar på att fönster är en angelägen del inom arkitekturen och har i 

huvuduppgift att förse byggnaden med dagsljus (Treado, Gillette & Kusuda 

1984). Dock är fönster ofta den svaga komponenten när det gäller att minska 

byggnaders energianvändning (Yao & Zhu 2012). 

Person A menar att en nackdel med Miljöbyggnad är begreppet 

”stadigvarande arbetsplats” som menas med det rum man sitter och arbetar i 

minst 6 timmar. Där krävs det direkt dagsljus. Detta blir då lite fyrkantigt 

menar person A då dessa 6 timmar kan stämma i teorin men i verkligheten 
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kanske personalen spenderar mer tid i till exempel mötesrum där det inte 

finns några krav på dagsljus inom Miljöbyggnad. Boverkets krav är att rum 

eller avskiljbara delar av rum skall ha god tillgång till dagsljus ifall 

människor vistas där mer en tillfälligt (2014a). Fönsterarean bör minst vara 

10 % av rummets golvarea alternativ DF 1 %, enligt BBR (2015). DF 1,2 % 

för att uppnå SILVER i Miljöbyggnad och DF ≥ 1,2 % visad 
med datorsimulering samt godkänt enkätresultat eller egendeklaration 

(Sweden Green Building Council 2016b). 

Person E anser att miljöcertifieringssystem är bra men anser att det som är 

bekymmersamt är att det finns många olika system och att det kan bidra med 

en del missförstånd. Vilket hen kan ha rätt i då det internationellt finns det 

hundratals olika certifieringssystem att välja på. De tre ledande 

certifieringssystem som idag används i Sverige är Miljöbyggnad (SE), 

BREEAM (GB) och LEED (USA) (Sweden Green Building Council 2016c). 

Miljövertifieringssystemet som är mest använt är LEED (Leadership in 

Energy and Enviromental Design) (Larsson & Cole 2001). 

Person B tror att det är marknaden som styr på hur många som väljer att 

miljöcertifiera byggnader. För att få flera att miljöcertifiera skulle en lösning 

kunna vara att lagstifta och höja energikraven. Person H är inne på samma 

linje och menar att miljöcertifieringssystem bör föras in som krav i våra 

system. Detta kan härledas till de uppsatta miljömålen som är beslutade av 

regeringen, EU och FN inom byggbranschen, som kräver ett hållbart 

byggande. Det innebär att energianvändning och transport skall minska både 

vid framställning och vid användning (Boverket 2016). Vilken även kan 

härledas till Herazo och Lizarralde som menar på att byggsektorn idag står 

för en betydande del av miljöförstöringe. Därför uppmanas byggsektorn att 

ändra riktning mot en mer hållbar utveckling (Herazo & Lizarralde 2015, s 

279). 

Person B anser att miljöcertifieringssystem har en påverkan på arkitekturen. 

Idag anser person A att det inte kan byggas på samma sätt som det gjordes 

på till exempel 1930-talet på grund av dagens energikrav. Vissa kanske 

tycker att det är negativt i gestaltningen men det är svårt att argumentera 

emot en energisnålare byggnad, menar person A. Person B tycker att det 

påverkar utformningen på byggnaden samt placeringen i väderstreck. Person 

C upplever även att dagsljuskravet får ökat fokus och att det i vissa fall 

påverkar byggnadens formfaktor. Det utvecklade tankesättet för en hållbar 

utveckling har påverkat arkitekturen världen över. Inom miljöcertifieringar 

har forskning gjorts med fokus på påverkan av själva byggnaden men 

fortfarande behövs det mer forskning med fokus på byggprocesser och 

arkitektur (Herazo & Lizarralde, 2015). 

Alla intervjuade personer arkitekter, stadsarkitekter, energisamordnare, 

civilingenjör och byggnadsingenjör anser att det är attraktivt att 

miljöcertifiera en byggnad inom marknadsföring. Vilket kan härledas till att 
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en miljöcertifierad byggnad kan medföra mindre energianvändning och 

mindre driftkostnader, ökat fastighetsvärde och ökad attraktionskraft inom 

marknadsföring (Sweco, 2016). Person A och B säger att det är speciellt 

attraktivt inom näringslivet. Det är ett sätt att visa hur miljövänlig en 

byggnad är. Person F är inne på samma linje och menar på att det är 

attraktivt med låga driftkostnader, solenergi och elektroniska system. Det 

finns klart intresse för ”intelligenta hus” som kan styras på distans, menar 

person F. 

6.2 Enkätundersökning 

Resultatet från enkätundersökningen visar på att största delen av alla 80 

svarande tycker att lätt att hitta är den viktigaste parametern när de skall 

besöka ett sjukhus. Vilket kan härledas tillbaka ända till Vitruvius och hans 

sätt att tänka gällande bekvämlighet. Då bekvämlighet syftar till 

funktionalitet i en byggnad och ändamålet är att lämpa byggnaden efter dess 

funktion och modernisera dem (Forshed & Nylander 2011). 

16 av 80 medverkande personerna tycker att mycket dagsljus är den 

viktigaste parametern när de besöker sjukhus. Vilket enligt författarna 

Forshed och Nylander stärker både tillvaron och rummets prägel av 

öppenhet, som också har stor innebörd av rummets axialitet och hur rörelsen 

i rummet uppfattas. Väl tilltaget med dagsljus skapar enligt Forshed och 

Nylander dessutom en känsla av öppenhet som samtidigt ger offentlighet en 

karaktär. Detta till skillnad från rum med lite dagsljus tyder på omslutenhet 

och mer privata områden (Forshed & Nylander 2011).Utöver författarna 

Forshed och Nylander anser även Treado, Gillette och Kusuda att fönster är 

en betydelsefull del inom arkitekturen och att fönstrens huvuduppgift är att 

tillhandahålla byggnaden med dagsljus (Treado, Gillette & Kusuda 1984). 

Fönster är dock ofta en svag komponent gällade minskandet av byggnadets 

energianvändning (Yao & Zhu 2012). 

När frågan ställdes om vad som ansågs vara minst viktigt gällande 

utformning när man besökte ett sjukhus, svarade 58 av 80 personer att det 

var den estetiska designen som var minst viktig. Detta är en svårtolkad 

parameter, då den arkitektoniska kvaliteten värdesätts av mötet mellan 

objekt och subjekt, enligt Forhed & Nylander. Det kan vara därför som de 

allra flesta svarande personer ansåg att estetisk design var den minst viktiga 

parametern. Forshed och Nylander skriver i sin bok Omätbara värden att 

skönhet en parameter som är omätbar, vilket också kan härledas till att 

svarande personer ansåg att denna parameter är minst viktig (Forshed & 

Nylander 2011). 
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7. Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Intervjuer 

Genom att intervjua ett flertal personer med olika befattningar och i olika 

städer gav det ett brett resultat med många olika synvinklar. För att få ännu 

bredare inblick i hur arkitekturen påverkas av miljöcertifieringssystemet 

Miljöbyggnad, borde även läkare och personal som skall arbeta på H-huset 

intervjuvats. Även intervju med politiker samt representant från 

Miljöbyggnad skulle gett studien en bredare grund. 

På grund av att samma intervjufrågor ställts till samtliga blev resultatet 

jämnförbart samt överskådligt. Intervjufrågorna uppfattades som svåra och 

stora av de som blev intervjuade.Trots detta resulterade det i utförliga svar. 

Det resulterade även i att svaren inte blev styrt av frågorna. Dock tappade 

frågan ofta sin mening i syfte med arkitekturen och den svarande syftade 

ofta enbart allmänt på miljöcertifieringssystemen. 

Intervjuerna genomfördes via personligt möte, telefonmöte samt via mail. 

De intervjuer som genomfördes via mail resulterade i mer genomtänkta och 

konkreta svar till skillnad från de som genomfördes via personligt möte. 

Intervjuerna som genomfördes via telefon blev i vissa lägen svårtolkade på 

grund av tekniska orsaker, till exempel dåligt ljud eller mottagning. 

Telefonmötena och mailen blev effektivare i detta examensarbete då de 

personliga mötena medförde resor. Alla intervjuer som utfördes blev 

användbara och gav studien en bred grund. 

7.1.2 Enkätundersökning  

Enkätundersökningen valdes att göras i form av en webbenkät. Detta 

resulterade i svar till största del från en åldersgrupp i åldrarna 20-30 då de 

tenderar till att vara mer aktiva på internet. För att få ett bättre och mer 

rättvist resultat borde enkätundersökningen ha haft en större svarsfrekvens 

genom att låta fler åldersgrupper svara på enkätundersökningen. 

Svarsalternativen ”mycket dagsljus”, ”lätt att hitta”, ”bra luftkvalitet” och 

”estetisk design” kan tolkas olika från person till person, beroende på hur 

väl man är insatt i ämnet. Det beror även på tidigare upplevelser och 

erfarenheter vid besök av sjukhus. Exempelvis skulle det kunna vara en 

person som besöker ett nybyggt, fräscht sjukhus svarat att ”lätt att hitta” är 

det viktigaste medan en person som besöker ett nergånget sjukhus anser att 

de andra parametrarna väger tyngre. 
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Svarsalternativet ”estetisk design” borde ha uttryckts med ett mer välkänt 

begrepp, exempelvis arkitektur. Detta eftersom att tanken med det var att vi 

ville komma åt arkitekturen och inte fokusera på den konst som kan 

förekomma inom sjukhusområdet. 

Det är svårt att fastställa hur mycket kunskap olika individer har inom ett 

ämne, i detta fall inom Miljöcertifieringssystem. Frågan i 

enkätundersökningen gällande kunskapen om miljöcertifieringssystem kan 

ha tolkats olika av de svarande. För att få en rättvisare bild borde mer 

definierade svarsalternativ funnits. Exempelvis svarsalternativen ”har läst 

om det”, ”arbetar med det”, ”har studerat det” eller liknande borde funnits 

utöver de svarsalternativ som fanns tillgängliga. 

7.1.3 Miljöbyggnads påverkan på H- huset 

Eftersom H-huset är i projektskede är det svårt att idag säga  

 ifall arkitekturen har påverkats eller inte av miljöcertifieringen. Hade den 

istället varit i bruk under en längre tid hade exempelvis personal kunnat 

jämföra byggnaden mot en sjukhusbyggnad som saknar miljöcertifiering. 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Intervjuer 

Det är påtagligt att miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad endast funnits 

på marknaden i 9 år. Detta märks för att det inte har blivit välinarbetat hos 

berörda parter, samt att det inte hunnit lämna några uppenbara avtryck. Att 

miljöcertifieringssystemen inte är riktigt omtalade bland befolkningen tyder 

resultatet från enkätundersökningen på, som visar att många inte vet vad det 

innebär. 

Flera av de intervjuade personerna upplevde att tillvägagångsättet för att 

miljöcertifiera en byggnad är en alldeles för komplicerade och kostsam 

process. De intervjuade personernas åsikter har medfört att det är sannolikt 

att mindre byggherrar har svårt att i dagsläget klara av ökade kostnader och 

allt vidare arbete som krävs för att miljöcertifiera en byggnad. 

Att lagstifta skulle enligt flera intervjuade personer kunna vara ett sätt för att 

få fler byggnader att miljöcertifieras. Detta skulle kunna vara bra då den 

totala byggkostnaden skulle bli mer rättvis. Idag kan man välja att inte 

miljöcertifiera en byggnad och jämfört med om man miljöcertifierar en 

byggnad så ökar då den totala byggkostnaden. 
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Person B menar på att när en byggnad skall miljöcertifieras blir det ett mer 

välarbetat projekt med avseende på bekvämlighet, hållbarhet och till 

utseendet.. Då även den stora globala klimatpåverkan påverkas positivt av 

miljöcertifieringssystem.  

Alla intervjuade personer menar på att miljöcertifieringssystem är attraktivt 

vid marknadsföring, exempelvis vid försäljning och uthyrning. Regioner och 

kommuner får även positiv publicitet Detta är troligtvis en viktig och stor 

avgörande faktor för att miljöcertifiera en byggnad. 

Det har varit intressant att få intervjua berörda personer. Flera av dessa 

personer har haft en ganska neutral åsikt gällande miljöcertifieringssystem. 

Tyvärr har sannolikt flera av de intervjuade personerna valt att svara på 

frågorna utifrån deras yrkesroll och yrkeserfarenhet och därför har 

antagligen svaren inte alltid blivit sanningsenliga. Exempelvis har troligtvis 

vissa arkitekter svårare att avvika och konfrontera beställare. 

7.2.2 Enkätundersökning  

De svarande som tyckte att ”lätt att hitta” var den viktigaste parametern var 

även de som besökte sjukhus minst antal gånger under ett år. Detta resultat 

kan tyda på att de upplever det svårt att hitta i den miljön då de inte besöker 

sitt sjukhus ofta. En mer van besökare beaktar eventuellt inte den aspekten 

på samma sätt.  

Utav 80 medverkande personer tyckte 13 stycken att ”bra luftkvalitet”, som 

kan kopplas till ventilationen, var det viktigaste när dem besökte ett sjukhus. 

Det många inte tänker på är att ventilation är viktig för människors hälsa och 

att luften som finns inomhus hela tiden bör ersättas av ny frisk luft. 

7.2.3 Miljöbyggnads påverkan på H-huset  

H-husets arkitektur och utformningens påverkan av 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad har inte visat sig vara speciellt stor. 

När detta examensarbete startade var förväntningarna stora på att hitta 

konkreta dilemman och problem rörande arkitekturen, när H-huset skulle 

miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad. Resultatet blev inte som förväntat. En 

av de ansvariga arkitekterna för projektet H-huset har valt att se lösningar 

istället för problem gällande arkitekturen. Sättet att tänka är både något 

förvånade och uppflyttande, då förväntningarna var att detta inte skulle vara 

pratktiskt genomförbart alla gånger. En anledning till att person A ser 

lösningarna skulle kunna vara för att hen tidigare arbetat med 

miljöcertifieringssystem Miljöbyggnad och att hen därför gör omedvetna val 

som påverkas positivt inom Miljöbyggnad. Hen får det att låta enklare än 

vad det kanske egentligen är. En ovan arkitekt som inte tidigare jobbat med 
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miljöcertifieringssystem eller en arkitekt som är mer kritisk till dessa system 

skulle kanske uppfatta det som svårare och stöta på flera och större problem 

under utformningens gång. 

Person A menar på att i varje projekt måste alltid de tekniska 

förutsättningarna vägas mot de estetiska. Det till skillnad mot person G som 

tycker att det blivit för tekniskt alltihopa. Efter 10 veckor finns det anledning 

att till viss del hålla med person G. Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad 

grundar sig i många matematiska uträkningar och även om person A inte 

menar på att arkitekturen påverkas, kan det anses att den omedvetet gör det. 

En sorts ”hemmablindhet” kan eventuellt tränga sig på i skissandet gällande 

utformningen av en byggnad. 
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8. Slutsatser  

Anledningen till att detta examensarbete genomförts var för att undersöka 

hur arkitekturen kan påverkas av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. 

Svaret på denna fråga är fortfarande delvis olöst. Många av de intervjuade 

anser att miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad är bra och att det för fram 

miljötänket inom byggbranschen. Åsikterna om miljöcertifieringssystem, 

Miljöbyggnad och hur de påverkar arkitekturen är många. Flera anser att det 

än inte syns markant på en byggnad att den är miljöcertifierad, men att det 

skulle vara spännande med en utveckling på den fronten. Somliga påpekar 

att det kan förekomma inom projekt att det prioriteras att uppnå 

indikatorerna istället för att prioritera att få fram en bra byggnad. Flera tyder 

på att den mest anmärkbara indikatorn som påverkar arkitekturen är 

dagsljusfaktorn.  

Det har varit intressant att få intervjua berörda personer. Flera av dessa 

personer har haft en ganska reserverande åsikt gällande 

miljöcertifieringssystem och dess påverkan. Tyvärr har nog flera av de 

intervjuade personerna valt att svara på frågorna utifrån deras yrkesroll och 

yrkeserfarenhet och därför kanske svaren inte alltid blivit sanningsenliga. 

Om detta examensarbete hade genomförts om ett par år, hade nog resultatet 

blivit annorlunda. Dels för att fler hade arbetat mer med 

miljöcertifieringssystem och då haft en tydligare åsikt om det. Samtidigt 

som att det då möjligtvis har kommit mer miljövänliga byggnadsmaterial på 

marknaden som kan påverka arkitekturen. Det skulle vara intressant att se 

om ett par år hur utvecklingen har gått och hur berörda personer i 

byggbranschen då ställer sig till frågan ”Hur kan arkitekturen påverkas av 

miljöcertifieringssystem?”. 

Ett annat framtida intressant examensarbete skulle vara att jämföra en 

byggnad som inte uppfyller miljöcertifierings indikatorer, utan enbart BBRs 

regelsamling med en byggnad som är miljöcertifierad och genom detta 

kunna dra slutsatser om hur arkitekturen påverkats. 
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BILAGA 1: Intervjufrågor 

1. Vad anser du är det viktigaste i en byggnad, utifrån bekvämlighet, 

hållbarhet och till utseendet? Förklara varför 

2. Är det något som du ofta anser är bristfälligt i en byggnad och på vilket 

sätt skulle man kunna förbättra detta? 

3. Vilka miljöcertifieringssystem har du arbetat med? 

4. Är det något miljöcertifieringssystem du föredrar och i så fall varför? 

5. Ifall du arbetat med miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad, vad anser 

du om detta system? 

6. Vad har du för synpunkter gällande miljöcertifieringssystem? 

7. Hur tycker du miljöcertifieringssystem påverka följander: 
- Projekteringen? 

- Arkitekturen? 

8. Tycker du att det är någon skillnad på miljöcertifieringssystem om det är 

en offentlig byggnad eller en bostad? 

9. Vad tror du är den främsta avgörande faktorn ifall man väljer att 

miljöcertifiera en byggnad eller inte? 

10. Hur skall man gå tillväga för att flera byggnader skall miljöcertifieras? 

11. Tror du att miljöcertifiering av en byggnad är attraktivt vid 

marknadsföring, alltså vid uthyrning eller vid försäljning av byggnaden. 

Hur tror du detta påverkar de utvecklade Miljöcertifieringssystemen? 

12. Hur upplever du att staden har påverkats av miljöcertifieringssystem 

gällande: 
- Ekonomiskt? 
- Arkitektur? 
- Gaturum? 
- Som stad i helhet? 

13. Tycker du att miljöcertifieringssystemen går ”hand i hand” med 

begreppet en hållbar byggnad och en hållbar stad? Varför
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 BILAGA 2: Resultat av intervjuer 

Intervju med Person A och B 

Person A är utbildad arkitekt och person B är utbildad byggnadsingenjör.  

Person A anser att det viktigaste i en byggnad är bra arkitektur när det går 

upp i en högre enhet. Med bra arkitektur menar hen hållbarhet, funktion och 

gestaltning. Den perfekta byggnaden tillgodoser alla dessa parametrar. 

Miljöbyggnad är ett bra sätt att tillgodose dessa, anser person A. Person B 

menar att det viktigaste är att byggnaden fyller sin funktion och att 

arkitekturen kanske i vissa fall får avlägsnas lite. Funktionaliteten kan 

krocka på vissa plan inom Miljöbyggnads kriterier. Då vissa rumsplaceringar 

hade kunnat vara mer lämpliga i närheten av varandra. Nu påverkar 

dagsljusindikatorn så att det blir längre att gå, då varje rum skall ligga längs 

med fasadliv. Om man bara skulle se rummen som funktionalitet hade man 

säkert inte byggt så. Det blir trevligare och ljusare lokaler om man placerar 

rummen längs fasadliv, menar person B. Dessa övervägningar görs även om 

man inte väljer att miljöcertifiera en byggnad, menar person A. Det kan även 

vara funktion som avvägs av varandra, då man måste prioritera.  

En nackdel med Miljöbyggnad är att det kan bli lite fyrkantigt gällande 

stadigvarande arbetsplats. Med stadigvarande arbetsplats menas där 

personalen sitter och arbetar i minst sex timmar. På en stadigvarande 

arbetsplats är det krav på direkt dagsljus. Dessa sex timmar kan stämma i 

teorin men i verkligheten kanske personalen spenderar mer tid i till exempel 

mötesrum där det inte finns några krav på dagsljus inom Miljöbyggnad. Det 

är bra att det finns en viss flexibilitet inom Miljöbyggnad om man har dåliga 

dagsljusförhållanden i expeditionen, kan det vägas upp med bra ljus i 

personalrum och pausrum. 

Person A anser att i varje projekt måste man alltid väga de tekniska 

förutsättningarna mot de estetiska. Det är viktigt att hitta en balans. Projektet 

har haft sina utmaningar staplade på varandra, men har gått att lösa. Ifall 

Miljöbyggnad var med från början i tävlingen hade det möjligtvis varit 

enklare men person A tror inte att det hade gjort någon större skillnad.  

Person A tycker att Miljöbyggnad till skillnad från andra system är enkelt 

och överskådligt. Person B berättar om ett tidigare sjukhusbyggnadsprojekt i 

Falun som också miljöcertifierades i Miljöbyggnad och menar att systemet 

har blivit hårdare på indikatorn, Dagsljus. Med dagens kriterier hade inte 

projektet i Falun blivit godkänt på den indikatorn. Person B ser inga större 

nackdelar med Miljöbyggnad men hen tycker att en utveckling av en 

anpassad version till sjukhusbyggnader hade varit bra. I dagens version tas 

inte hänsyn till de rumsdimensioner som en sjukhusbyggnad kräver, utan är 
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mer anpassad till kontorshälsa som är en mycket enklare utformning. 

Miljöbyggnad är bra i och med att man arbetar med miljöfrågor på ett mer 

systematiserat sätt än vad man gjort annars, menar Person B. 

Generellt tycker både person A och B att miljöcertifieringssystem är bra. 

Person B menar att man hade nog inte arbetat lika hårt med miljöfrågor utan 

dem. Det ger även en chans för beställarna att visa en ambition till att bygga 

miljövänligt. Det är även ett bra sätt att garantera kvalitet med stöd från 

miljöcertifieringssystemet. Det visar ”svart på vitt” att man har byggt 

miljövänligt. Inom dessa system måste man till exempel klassa varje 

byggnadsmaterial i byggnaden. Görs en avvikelse med ett icke godkänt 

material måste det motiveras, till exempel bly i röntgen. 

Person B tror att största anledningen till att varför man tar beslutet om att 

miljöcertifiera en byggnad är på grund av samhällsutvecklingen och att 

byggherren har ambitionen till att bygga miljövänligt. Person A håller med 

person B och tror även att det handlar om politiska beslut om att bygga 

miljövänligt. Person B tror att det är marknaden som styr hur många som 

väljer att miljöcertifiera byggnader. För att få flera att miljöcertifiera skulle 

en lösning kunna vara att lagstifta och höja energikraven. Både Person A 

och B tror att det är väldigt attraktivt vid marknadsföring av en byggnad att 

vara miljöcertifierade, speciellt en byggnad inom näringslivet. Det är ett sätt 

att visa att man är miljövänlig. 

Miljöbyggnad påverkar projekteringen i och med att arbetet måste bli mer 

detaljerat kring både materialval samt detaljlösningar. Varje material måste 

bedömas och detaljlösningarna kräver ett mer omsorgsfullt arbete, för att få 

bort köldbryggor. Detta resulterar i mer jobb och därför tar det längre tid. 

Person A och B tycker inte att det påverkar projektet negativt utan resulterar 

i ett mer genomfört arbete.  

Person B tycker att det påverkar utformningen på byggnaden samt 

placeringen i väderstreck. Person A anser att miljöcertifieringssystem har en 

påverkan på arkitekturen. Hen menar att hus inte ser likadana ut som de 

gjorde exempelvis på 1930-talet. Man kan idag inte bygga på samma sätt 

som man gjorde då på grund av dagens energikrav. Vissa kanske tycker att 

det är negativt i gestaltningen men det är svårt att argumentera emot en 

energisnålare byggnad. Person A tycker inte att det är en svår avvägning 

mellan en vackrare byggnad och en byggnad som kostar mindre energi. 

Person B tycker inte att staden påverkas utseendemässigt på grund av 

miljöcertifieringssystem utan att det är andra parametrar som spelar in. 

Person A berättar om trenden att få byggnader att se miljövänliga ut. Dels 

genom att klä det i sedumtak samt massa solpaneler. Men hen menar att det 

inte alltid det som ser miljövänligast ut som är det utan kanske tvärtom. 
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Intervju med Person C 

Person C anser att det viktigaste i en byggnad är att den fyller sin funktion. 

För en sjukhusbyggnad är det till exempel viktigaste att folk som kommer 

dit blir friska och att det är en trivsam arbetsplats för de anställda så de kan 

göra ett bra jobb. Dessa parametrar kan kopplas till social hållbarhet, menar 

person C. Det är därför viktigt att en byggnad skall vara socialt hållbar och 

påverka miljön så lite som möjligt. Att bygga en hållbar byggnad är viktigt. 

Det innebär att det krävs så lite energi och material för att både bygga och 

vid drift av byggnaden. 

Person C anser att de är bra på att bygga energieffektiva konstruktioner och 

ventilationsinstallationer. Installationer av belysning är i allmänhet bra men 

ju mer energibehovet sänks desto viktigare blir styrningar och förluster. Det 

som skulle kunna förbättras i en byggnation är styrsystem till värme och 

kyla. 

Person C har arbetat med miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad, 

BREEAM och LEED. 

Person C ser både fördelar och nackdelar med de miljöcertifieringssystem 

hen har arbetat med. En fördel med Miljöbyggnad är att det höjer den lägsta 

nivån i byggbranschen. Hen anser att på grund av att Miljöbyggnad är starkt 

kopplat till svenska byggregler är det miljöcertifieringssystemet bra. 

Miljöbyggnad kan dock upplevas stelt i vissa sammanhang, speciellt när 

man skall uppnå nivån GULD. Fördelarna med systemen BREEAM och 

LEED är att de är friare och man kan till viss del välja vart fokus skall ligga 

på. Person C uppskattar att innovationer premieras i dessa system. 

Person C tycker att det är positivt att det finns tre nivåer inom 

Miljöbyggnad. Hen anser dock att det är ett stort glapp mellan nivå SILVER 

och nivå GULD. En nackdel med Miljöbyggnad är att dagsljuskravet, på 

indikatorn dagsljus är snävt och att detta har inverkan på 

byggnadsutformningen i många projekt. Hen menar att ibland kan det leda 

till bättre resultat men ibland kan fokus ligga på att klara indikatorn dagsljus, 

istället för att få fram en bra byggnad. 

Person C anser att miljöcertifieringssystem är bra för att de formaliserar 

arbetet med hållbarhet i byggprojekt. Dock styr de var fokus hamnar i 

byggbranschen. I Miljöbyggnad värderas till exempel fjärrvärme med 

kraftvärmeproduktion baserad på avfall väldigt lågt. Detta medför att sådana 

städer istället väljer värmepumpar. Detta anser person C går emot EU-

direktivet där Sverige skall nå en lägre primärenergianvändning.  

Person C upplever att frågor som rör energiprestanda ökar. Hen anser att det 

är viktigt att i ett tidigt projektskede få reda på hur olika val kommer att 

påverka projektets energiprestanda. Person C upplever även att 

dagsljuskravet får ökat fokus och att det i vissa fall påverkar byggnadens 
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formfaktor. En parameter som enligt person C saknas inom Miljöbyggnad är 

belysning. 

Person C anser inte att det är någon skillnad på hur man använder 

miljöcertifieringssystemet ifall det är en offentlig byggnad eller en bostad. 

Det som gör skillnad är att förutsättningarna för att klara energikraven är 

olika. I lokalbyggnader är mängden rum som inte har varaktig verksamhet, 

såsom korridor, flera än i bostäder.  

Anledningen till varför man väljer att miljöcertifiera en byggnad eller inte 

tror person C beror på marknadsföring. För att få flera miljöcertifierade 

byggnader tror person C att man skall vara tydlig med att systemen är till för 

att höja lägsta nivån och att marknadsföra systemen mer. Det gäller även att 

vara lyhörd för hur miljöcertifieringssystemen skulle kunna förändras för att 

möjliggöra fler hållbara byggnader, menar person C.  

Person C tror att det är attraktivt att ha en miljöcertifierad byggnad vid 

marknadsföring, inte endast vid försäljning och uthyrning utan även få en 

positiv publicitet som region och kommun. För en fastighetsägare tror hen 

att det är väldigt viktigt att kunna marknadsföra sig som en miljöansvarsfull 

fastighetsägare.  

Att miljöcertifieringssystem har ett samband med begreppen hållbar 

byggnad och en hållbar stad tycker person C stämmer till stor del. Hen 

menar att fokus ökar på de delar av byggnaden som påverkar energin och 

inomhusklimatet. Dock tror hen att i vissa fall kan fokus istället ligga på att 

klara certifieringen istället för att få en bra byggnad. Person C påpekar att 

detta inte är problem som bara är kopplat till miljöcertifieringssystemen utan 

grundar sig i hur BBR definierar sina energikrav och deras andra 

byggnadskrav.  
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Intervju med Person D 

Enligt person D är det svårt att svara på vad som är viktigast i en byggnad, 

utifrån bekvämlighet, hållbarhet och till utseendet. Person D tycker att 

helheten är viktig. Hen menar på att hållbarhet innefattar ofta social, 

ekonomisk och miljö. Bygger man in detta i en byggnad har man kommit 

långt, anser person D. Person D menar på att det går att göra attraktiva 

gestaltningar trots att man tar hänsyn till detta. 

Då person D har arbetat i branschen i knappt 5 år och hen tycker att det är 

svårt att svara på om det ofta är något som är bristfälligt i en byggnad. 

Person D anser dock att dagsljuset i byggnaden ofta kan vara undermålig 

men genom att tänka på det i ett tidigt skede skulle det enligt person D 

kunna förhindras eller förbättras. Person D menar på att då skulle anpassning 

av planerna ske innan det är ”för sent”. 

Person D har arbetat med Miljöbyggnad i tre olika projekt. Ett i Luleå som 

är ett trygghetsboende och som skulle uppnå betyget SILVER. H-huset vid 

Universitetssjukhuset i Örebro som är tänkt att nå upp betyget GULD samt 

ett Stiftkansli för svenska kyrkan i Västerås som skulle uppnå betyget 

SILVER. Person D har inte arbetat med några andra miljöcertifieringssystem 

utöver Miljöbyggnad och kan därför inte svara på frågan om det är något 

som hen hellre föredrar.  

Miljöbyggnad är enligt person D ett bra verktyg som inom en rimlig nivå 

skapar en väl fungerande enhet. Person D anser att Miljöbyggnad är ett 

system som är lätt att begripa sig på och att förmedla till personer som inte 

har arbetat med verktyget innan. Person D menar på att det tar hänsyn till 

inomhusklimat, energi samt material och fångar upp det viktigaste. Det är 

även enligt person D ett bra styrsystem för att skapa en kvalitativ byggnad 

även om fastighetsägaren kanske inte väljer att certifiera byggnaden och 

bara arbetar mot målen. 

Person D tycker att miljöcertifieringssystem är bra och att vi med dagens 

teknik skall se det som en självklarhet, att skapa hållbara byggnader. 

Nivåerna på systemen skall bidra till att ta fram ny teknik och nya lösningar. 

Person D tycker att Miljöbyggnad kanske är ganska mild i sina bedömningar 

och hen tror att andra miljöcertifieringssystem är svårare att nå upp till. 

Person D tycker att det behövs mer samverkan mellan teknikområden, 

projektörer måste samarbeta för att lösa frågor. Ett exempel som person D 

reflekterar kring är där energikonsulter behöver samarbeta mycket med 

arkitekten på indikator solvärmelast. Gällande fönsterplaceringar/storlekar, 

fönstertyper/glastyper och solavskärmning både utvändigt och invändigt. 

Systemen leder enligt person Ds ringa erfarenhet till en bredare och djupare 

samverkan. Alla strävar mot samma mål och måste kompromissa och 

tillsammans hitta på lösningar i större utsträckning och det leder till mer 

samordningsmöte, anser person D. 
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Person D anser att det är svårt att svara på om arkitekturen påverkas av 

miljöcertifieringssystem. Person D menar på att det får ofta en viss effekt i 

fasad med fönster och solavskärmning och hänvisar till hens tidigare svar på 

frågorna ovan. H-huset har exempelvis solceller på taket. Person D tycker att 

det inte behöver bli en sämre byggnad med avseende på arkitekturen bara för 

att byggnaden certifieras. 

Då person D inte har jobbat ingående med olika typer av byggnader tycker 

hen att det är svårt att svara på om det är någon skillnad på 

miljöcertifieringssystem för en offentlig byggnad eller för en bostad och om 

kraven skiljer sig mycket eller litet.  

Det person D tror att den främsta avgörande faktorn ifall man väljer att 

miljöcertifiera en byggnad eller inte är marknadsföringssyfte och 

ekonomiskt perspektiv till exempel en byggnad med låg energiförbrukning 

kostar mindre i längden. 

För att flera byggnader skall miljöcertifieras tror person D på att man bör ha 

informationsträffar för fastighetsägare och att delge erfarenheter och effekter 

av en certifierad byggnad. Person D ställer sig frågande till om krav inom 

kommuner/landsting behövs och ifall att kommunala/landstingets nybyggda 

fastigheter skall certifieras inom en viss nivå. 

Person D tror absolut att miljöcertifiering av en byggnad är attraktivt vid 

marknadsföring. Främst när det kommer till att hyra ut till företag eller 

kommunala bolag. Person D menar på när det kommer till privatpersoner 

kanske det inte har lika stor betydelse där ofta ekonomin är avgörande. 

Enligt person D bör en större efterfrågan att hyra certifierade byggnader leda 

till att fler bygger enligt systemen. När fler bygger enligt systemen menar 

person D på att dem blir starkare och utvecklas i takt med att frågor och nya 

lösningar tas fram. 

Person D upplever att arkitekturen i staden har påverkats av 

miljöcertifieringssystem genom att den har blivit mer teknisk, men det är 

inget som hen ser som något negativt. Miljöbyggnad är ganska nytt och 

person D menar på att det idag byggs många byggnader som är 

miljöcertifierade, men hen vet dock inte hur det skulle kunna påverkas i 

staden som helhet.  

Enligt person D går miljöcertifieringssystemen ”hand i hand” med 

begreppet en hållbar byggnad och en hållbar stad eftersom 

miljöcertifieringssystem tar hänsyn till alla tre faktorer social, ekonomisk 

och miljö i sin bedömning. Miljöbyggnad innehåller dessa tre parametrar 

som definierar hållbarhet, enligt Person D. 
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Intervju med Person E 

Person E tror att begreppet bekvämlighet håller samman med funktionalitet.  

Hen tror att folk vill ha ett enkelt liv då många har mycket att göra i dagens 

samhälle. Hen menar att det är viktigt att en byggnad är funktionell för att 

underlätta vardagen. Folk är väldigt angelägna med att bo och leva enkelt. 

Då det skall vara enkelt att återvinna, parkera bilen och cykeln med mera. 

Person E tror att många uppskattar om det finns genomtänkta funktioner 

som omfattar hur man kan leva enkelt. Bekvämlighet kan tyda på olika saker 

beroende på individen. Bekvämlighet kan också tyda på hur man uppfattar 

sin bostad. Om den är charmig och väldigt trivsam kan det även väga högre 

än funktionaliteten. Person E ger som exempel sekelskiftslägenheterna som 

ofta har små ytor och vinklar och vrår.  

Person E tycker att hållbarhet är ett stort begrepp som ofta används väldigt 

varslöst. Hen menar att man borde specificera sig mer på vad för typ av 

hållbarhet man menar. Hållbarhet kan delas in i ekologisk hållbarhet, 

ekonomisk hållbarhet samt social hållbarhet. Fram till några år sedan pratade 

man om energivärden som väldigt tekniska, idag pratar man mer om social 

hållbarhet. Inom ekonomisk hållbarhet bör man se långvarigt. Ofta är den 

billigaste byggnationen inte långvarit ur ekonomisk synvinkel. Person E tror 

att ju mer man går från det väldigt tekniska sättet desto längre kommer man i 

hållbarhetstänket. Det är då man betraktar hur människor lever och 

konsumerar. Ett sätt att se på hållbarhet är individens inställning till 

konsumtion, detta har man inte pratat om tidigare. Många i de små orterna 

vill bo och bygga stora villor på 250-300 m
2
 men en välplanerad och 

bekväm villa kan en ha yta på 150 m
2
. Väljer man då att bygga en villa på 

300 m
2
 istället för 150 m

2
 blir det dubbelt så mycket material som skall 

produceras och fraktas, menar person E. I städer där man tvingas att bo 

mindre är det mer accepterat. 

Person E tror att byggnaders utseende är viktigt för människor. Det handlar 

ofta om att man vill vara stolt över sitt hem. Dock tror hen att vid inköp av 

bostad tittar många ofta på insidan av bostaden och utsidan får ofta stryka 

med. Person E menar däremot att det handlar mycket om symbolvärde hur 

ett hus ser ut och att folk är väldigt medvetna om vilken känsla de vill åt. 

Hen anser att det är synd att många billigare byggnadsprojekt ofta blir 

slätstrukna och att dyrare projekt har avancerade lösningar med många fina 

detaljer. Person E tycker att det är väldigt obegripligt då hen tror att det går 

att skapa arkitektonisk kvalitet med enkla medel, om man har duktiga 

arkitekter. Hen tror att de arkitekter som är villiga för detta och kommer med 

lösningar kommer att gå långt. Byggnaders utseende tror person E är viktigt 

när det gäller både bostäder och landmärken. När det gäller offentliga 

byggnader tror person E att det är väldigt viktigt, då det gäller att visa vad 

den symboliserar och har ett extra stort värde för många. Vid sådana 

byggnationer arrangerars ofta arkitekttävlingar för att få fram det ultimata 

förslaget. 
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Person E berättar att arkitekttävlingen för H-huset i Örebro var väldigt 

speciell då det gällde en sjukhusbyggnad. Hen menar att i en sådan byggnad 

är funktionaliteten oerhört viktig. Därför medverkade ansvariga för 

verksamheten, såsom läkare, med i jurygruppen. Jurygruppen diskuterade 

om logistiken i de olika förslagen. Person E anser att det vinnande förslaget 

var det bästa inom kategorin stadsbilden. Det stack ut och var riktigt 

skickligt gjort. Hen anser att de fångade upp omgivningen på ett bra sätt. De 

andra förslagen var mer egna sorter som känns mycket svårare att integreras 

med omgivningen. Det vinnande förslaget var även det unikt men passar 

ändå ihop med sin omgivning. I den större skalan anser Person E att det är 

ett bra projekt. 

Person E anser generellt att planlösningarna har blivit sämre jämfört med 

bostäder från 1940-, 1950- och 1960-talet. Det verkar som hanverket för att 

göra bra planlösningar har försämras. Utvändigt tycker person E att rummet 

närmast byggnaden, till exempel närmast entrén och innergårdar, är sällan 

som det landar bra på tomten. Hen tror att det ofta finns en brist mellan 

husarkitektens arbete och landskapsarkitektens arbete, om det ens finns 

någon landskapsarkitekt inom projekten. Person E berättar att de får ofta in 

förslag som är bristfälliga då det gäller utemiljön. Det verkar som att man 

ofta har dålig koll på hur man gestaltar en god utemiljö med hänsyn till 

solförhållanden och praktiska saker såsom cykelparkering, sophämtning och 

så vidare.  

Person E berättar att kommunen inte längre har rätten att ställa krav på olika 

miljöcertifieringar längre. Möjligheten om att ställa tekniska särkrav har 

tagits bort då det ansågs att det förvirrade de byggherrar som byggde i flera 

kommuner som ställde olika krav. Person E förstår problematiken men anser 

ur miljöhänseende att det är negativt. Däremot kan de styra vid försäljning 

av kommunens mark, säger person E. Då kan de i markupplåtelseavtal ställa 

krav vad gäller energivärden och annat. Person E berättar att de inte sätter 

det som specifika krav utan använder det som urvalskriterier vid flera 

intressenter av marken. 

Hur projekteringen och arkitekturen påverkas av miljöcertifieringar menar 

person E beror delvis på hur långt man drivit och vilken nivå man siktar 

mot. Hen tror inte att det syns uppenbart hur arkiteturen påverkas. Till 

exempel syns det inte att det är mindre fönster eller att väggarna ser extremt 

tjocka ut med koppling till miljökrav. I vissa lägen kanske det vore 

intressant att man såg detta, säger person E. Hen menar att det skulle kunna 

markera antingen kommunens eller en byggherres miljömedvetenhet och 

kunna inspirera andra. Då skulle man till exempel medvetet kunna låta 

solpaneler eller vindsnurror synas, säger person E. Annars ser hen ingen 

annan poäng med att det skulle synas. Person E anser att det viktigaste är att 

man tänker hållbart och driver hela projektet utifrån de aspekterna men till 

vilken grad det syns eller inte är ganska oväsentligt. Det vore dock intressant 

att se fler solpaneler integrerat i arkitekturen på ett smart sätt. 
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Eftersom det är olika brukare uppstår det skillnad på ifall man 

miljöcertifierar en bostad eller en offentlig lokal, menar person E. I den 

enskilda bostaden är det i regel en familj som kommer bo där och i den 

offentliga lokalen blir det inte samma sak. I bostaden kommer man kanske 

se på någon mätare hur mycket energi man förbrukar och kan påverka sina 

kostnader. I till exempel kontorsfastigheten kanske den anställde inte tycker 

att det är lika viktigt då det inte gäller dennes privatekonomi. Person E 

menar att det inte blir kopplat till den enskilde utan mer till företagets image 

och ekonomi. Då handlar det ofta om att visa hur de vill påverka och visa för 

sina anställda att de är ett medvetet företag som bryr sig om miljön, tror 

Person E. Hen ger ett exempel vad hen tycker är imponerande, nämligen 

Jernhusen vid Stockholm Central. Jernhuset har en mätare i entrén som visar 

hur mycket energi som förbrukas och den energi som produceras av 

solpanelerna under dagen. Det ger en bild av att de företag som sitter där är 

medvetna om miljön, anser person E. Den enda poängen med att de har 

mätaren synligt i entrén är att det synliggör energiförbrukningen och gör 

folk medvetna. Detta anser person E är viktigt i både bostadssammanhang 

och i offentliga lokaler. Genom att välja att synliggöra sunda material såsom 

trä istället för att visa en gipsskiva kan också visa att man tänkt på 

hållbarhet, menar person E. 

Ekonomi tror person E är en viktig faktor till varför man väljer att 

miljöcertifiera en byggnad, i alla fall det är en långsiktig fastighetsägare. För 

företag tror person E att det handlar om att man vill skapa ett symbolvärde 

och ekonomi samt visa att man tar ansvar för miljön. För familjen kan det 

också handla om symbolvärde och ekonomi men framförallt att bo i ett sunt 

hem. 

Person E tror att miljöcertifiera en byggnad är attraktivt. Idag tror hen att 

många tar det för givet att en nybyggd fastighet skall miljöcertifieras och 

snarare reagerar på ifall den inte skall det. Person E menar att efterfrågan 

driver fram utvecklingen på miljöcertifieringssystemen. Hen tror även att 

miljöcertifieringssystem bidrar till ett tävlingsmoment. Då vissa företag vill 

kunna framhäva sig med den högsta klassificeringen.  

Staden har inte påverkats egentligen, påpekar person E. Hen tror att om man 

tänkte ännu mer på placering av byggnader med hänsyn till 

dagsljusförhållanden och vindförhållanden och montera solpaneler och 

liknade så kanske man skulle få lite andra kvarters strukturer och 

gårdsbildningar. Detta tycker hen inte att man tänker så mycket på idag. Det 

är fortfarande traditionellt tänk när det gäller att placera byggnader och 

sedan i bästa fall sätter man på solpaneler och annat som kan synas i 

stadsmiljön, berättar person E. Hen tror att det kan ha skett större 

förändringar på stadsbilden inom 5-10 år, men då inga drastiska skillnader.  

Kommer det nya utveckade material som används i byggindustrin tror 

person E att det kan påverka arkitekturen. 
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Person E anser att miljöcertifieringssystem är bra. Det som är 

bekymmersamt är att det finns så många olika system och att det kan bidra 

med en del missförstånd. Även att de miljöcertifieringssystem som är väldigt 

låsta och fasta kanske inte är det ultimata för energisparingen i det enskilda 

fallet. Person E anser att det ger en status att säga att man har en 

miljöertifiering, jämfört med om man inte har det. Person E menar att 

problemet är att man måste följa en modell där den specifika metoden endast 

fungerar. Hade certifieringen enbart gått efter energivärden hade kanske fler 

varianter uppstått.  

Ifall begreppen hållbar byggnad och hållbar stad håller samman med 

miljöcertifieringar är svårt att säga för att det finns så många system, menar 

person E. Hen tror dock att de fullföljer sitt syfte och bygger miljövänligt. 

Person E tror att de bästa systemen är de som är holistiska och breda med ett 

långt tidsperspektiv under hela byggkedjan, från materialproduktion till 

rivning.
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Intervju med Person F 

Person F anser att parametrarna bekvämlighet, hållbarhet och utseendet på 

en byggnad är lika viktiga. Det är viktigt att en byggnad är hållbar, har sin 

plats i staden utifrån utformning och gestaltning. Det är viktigt att ta hänsyn 

till vart i staden man befinner sig. De behöver inte se likadana ut men de 

skall utvecklas i sin omgivning. Det är viktigt att man bygger för att trivas 

och inte enbart för den tekniska aspekten. En faktor som skulle kunna 

förbättras är att byggherrarna tog mer ansvar för att bygga mer hållbart. 

Person F tror att många är villiga att bygga på ett bra sätt inom 

miljöcertifieringar men att det är uppföljningsarbetet och 

dokumentationsarbetet som får många att inte fullfölja. De högre nivåerna 

kräver att man har god dokumentation och uppföljningar. 

Staden påverkas på så sätt att man är mer uppmärksam med materialval. 

Man lär sig använda material på ett bättre sätt ur hållbarhetssynpunkt. 

Person F tycker att arkitekturen påverkas av detta. Man kan bygga hus så att 

gestaltningen påverkas. Hen berättar om ett fasadexempel gjort av alger och 

som bildar en fotosyntes. Även solpaneler, självförsörjande byggnader som 

tar hand om dagvatten påverkar gestaltningen. Person F tror att detta är bara 

en början av hus som är kreativa med hållbarhet, hen menar att det är en 

positiv utveckling som ger en spännande arkitektur. Staden skulle kunna 

påverkas mer till utseendet av miljöcertifieringssystem än vad den gör idag.  

Person F tror att det är kostnaden som är den främst avgörande faktorn om 

man väljer att miljöcertifiera eller inte. Hen tror även att det är attraktivt att 

inom marknadsförning av byggnader att miljöcertifiera. Hen menar att det är 

attraktivt med låga driftkostnader, solenergi och elektroniska system. Det 

finns klart intresse för ”intelligenta hus” som man kan styra på distans. Hen 

tror att det påverkar miljöcertifieringssystemen på så sätt att de ökar 

efterfrågan. För att få flera att miljöcertifiera byggnader borde staten skärpa 

energikraven, då person F tror att statliga påtryckningar skulle driva frågan 

framåt. I dagsläget är det känt att det är billigare att bygga solpaneler, då 

solenergipriset har sjunkit avsevärt. Sjunker solenergipriset ytterligare kan 

det eventuellt skapa helt andra fasadutformningar. Det handlar också om att 

den tekniska utvecklingen driver framåt i fas med miljöcertifieringar och 

hitta den kopplingen, menar person F. 

Person F tror att miljöcertifieringssystem har ett samband med begreppen 

hållbar byggnad och en hållbar stad. Däremot tror hen att man behöver få 

mer ordning på livscykelbiten gällande drift och dokumentation. En viktig 

parameter som bör läggas mer vikt på är hur man transporterar allt 

byggmaterial. Det är viktigt att tänka hållbart när man väljer material och tar 

hänsyn till transportsträckan, till exempel att istället för att köpa billigt 

material med lång transportsträcka välja ett närmre alternativ. Annars att 

utnyttja miljövänligare transportsätt såsom tåg eller skepp istället för lastbil. 
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Intervju med Person G 

Person G är utbildad arkitekt MSA. Person G anser att i frågan om vad som 

är det viktigaste i en byggnad, utifrån bekvämlighet, hållbarhet och till 

utseendet bör funktionen tilläggas. Då hen tycker att funktionen är det 

viktigaste i en byggnad. Med funktion menar hen att en byggnad skall 

fungera för sitt ändamål. Bygger man ett hus är det för ett ändamål, menar 

person G. Fungerar inte det, tycker person G att man inte bör bygga alls. 

Hen anser att hållbarhet också är en viktig fråga och att man idag inte kan 

bygga ett hus som inte är hållbart. Enligt hen går det inte att prioritera eller 

välja något av alternativen bekvämlighet, hållbarhet och utseende. Däremot 

menar hen på att funktionen är något som man ibland glömmer bort. Det 

låter kanske konstigt, men person G menar på att man ibland sätter igång 

och bygger ett hus utan att egentligen veta vad man skall ha det till. 

Enligt person G är en byggnad bristfällig om den är svår att anpassa till 

nyare situationer. Ett exempel som person G reflekterade kring är skolor från 

70-talet. Hen menar på att dessa skolar väldigt ofta består av platta tak som 

egentligen inte går att anpassa till något. Ett bra exempel på byggnader som 

däremot inte är bristfälliga i Sverige är enligt person G gamla regementen, 

som består av rum med tak till tak och ganska enkla planlösningar. Idag 

används gamla regementen till väldigt många olika saker. I Växjö används 

de bl.a. till företagsverksamheter, säger person G. 

Person G har arbetat med miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad, i tre 

stycken olika projekt Gällande materialfrågor har hen även erfarenhet av 

Sunda hus
8
 och Basta

9
. 

Eftersom att person G inte har arbetat med några andra 

miljöcertifieringssystem än Miljöbyggnad, finns det inga system som hen 

kan föredra. Hen anser att hen egentligen inte kan så mycket om dessa 

system, utan att hen ”mest har drabbats av dem”. 

Person G anser att Miljöbyggnad handlar till 60-70% om inomhusmiljön. 

Inomhusmiljö är enligt person G inte den stora frågan när det kommer till 

miljön, utan hen anser att det är klimatfrågan som är viktigast. Hen menar på 

att människan klarar av mycket mer än vad vi tror. Att det idag har blivit en 

”tekniksnurr som är helt makalös” och som ibland inte fungerar i 

verkligheten. Person G menar på att det är känsliga och dyra tekniska system 

som idag byggs upp. Både gällande installation och drift som dessutom 

kostar onöditg mycket pengar. Som människor anser hen att vi måste inse att 

det inte är så farligt att kliva upp på morgonen, även om det är lite kallt 

inomhus. Hen menar på att vi dessutom ofta har problem med överskotts 

värme i våra bostäder. För att lösa problemet tycker person G att det handlar 

                                                 
8
 - Databas med miljögranskade och miljöklassificerade byggvaror. 

9
 - Egendeklarationssystem som visar att produkterna inte innehåller farliga ämnen. 
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om en social fråga. Att vi människor måste hjälpas åt. Person G reflekterade 

kring vår konsumtion som vi har idag. Dagens samhälle spenderar överlag 

väldigt mycket pengar och person G menar på att miljöcertifieringssystem 

idag har blviti en stor affärsidé. Huvudsyftet är inte längre miljön, utan det 

är affärsidén som blivit drivande. Skall man göra något radikalt åt miljön 

tror person G att man måste ha en ganska stor förändring i samhället, där 

människan måste vara beredd att avstå en del. Person G menar på att det inte 

går ihop med den ekonomi som vi idag har i Sverige. Samtidigt menar hen 

på att det är den här ekonomin som har lett oss till dagens situation. Person 

G har väldigt svårt att se hur vi skall kunna ta oss ur det är, men det menar 

hen på är en politisk fråga. Person G har hållit på med miljöfrågor sedan 70-

talet och hen tror inte riktigt på miljöcertifieringssystem. Hen menar på att 

de känns väldigt tungt för samhällssystemet att ändra på saker. 

Om person G hade haft vårt examensarbete hade hen tyckt att det varit 

intressant att ta reda på och intervjua dem som har initierat 

miljöcertifieringssystemen. Fråga dem vilka underlag de haft tillgång till. 

Varför de valt det ena eller det andra miljöcertifieringssystemet och hur de 

ser på dem. För att om person G skall vara lite kritisk menar hen på att om 

man frågar politiker och säger att vi skall ha Miljöbyggnad, har politikerna 

oftast ingen aning om vad Miljöbyggnad och andra miljöcertifieringssystem 

innehåller. Hen menar på att det intressanta egentligen inte är vad arkitekten 

tycker utan det intressanta och viktiga är hur de som fattat besluten tycker, 

exempelvis fastighetsförvaltningsbolag. Person G menar på att om hen 

frågar dessa företag får hen ofta svaret att det är ett eget direktiv, det vill 

säga politiskt beslut. Och då menar hen på att man vill höra med politikerna 

och höra vilka övervägningar de har gjort. Detta tycker person G att det 

skulle vara intressant att höra mer om. Hur kommer miljöbyggnadssystem 

till? Vilka övervägningar har man gjort och varför man har valt det ena eller 

andra systemet? Intressanta intervjuare skulle då bl.a. vara Vöfab
10

 som 

bygger skolor och Växjö bostäder som bygger bostäder. ”Hur väljer man 

miljöcertifieringssystem och med vilka motiv?” Detta är något som person G 

skulle tycka var intressant att läsa mer om. 

Person G har arbetat med förskolor som haft kriteriet Miljöbyggnad. Skall 

man ta detta som exempel tycker hen att projekteringen har påverkats genom 

att byggnormen säger att det skall vara 10 % fönsterarea, när det gäller 

motsvarande golvarea. Medan Miljöbyggnad säger att det skall vara 15 % 

fönsterarea. Vilket person G tycker kan vara trevligt, men hen menar på att 

man borde kunna variera sig. På en förskola där man vill ha ett stort rum, 

som en ateljé med stora glasytor mot norr, så att det inte blir för varm. 

Medan man kanske vill ha ett mindre rum, som ett kryp in där tanken är att 

man skall kunna läsa sagor, där det inte behöver vara så mycket fönsterytor. 

Men detta sätter Miljöbyggnads indikatorer stopp för. För enligt 

                                                 
10

 - Växjö Fastighetsförvaltning AB 
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Miljöbyggnad säger person G att det skall vara väldigt enhetligt och detta 

kan förlora kvalité på en förskola, för att man inte kan ha variation. Mot 

väderstrecket söder krävs det yttre solavskärmning och då menar person G 

på att det i alla fall blir att rummet ligger i skugga. Sedan skall också en 

dagsljusfaktor räknas ut, utifrån 1 m av ett innerhörn. Detta tycker person G 

påverkar kulörsättningen av ett rum, vilket resulterar i att man inte kan 

arbete med lite murrigare färger. Som arkitekt kan man ge förslag, men 

sedan skall någon sitta och räkna på det och då menar person G på att allting 

blir oerhört tekniskt. Så när man ritar som arkitekt vet man inte om ens 

förslag kommer att fungera, för att man då kanske inte uppfyller 

miljöbyggnadskraven i och med att t.ex. hörnet av ett rum inte får tillräckligt 

med dagsljus och sådant är svårt att veta innan. Indikator, dagsljus och 

indikator Ljudmiljö tycker person G är svårast att uppfylla i 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Hen menar på att dessa två 

indikatorer påverkar funktionen på ett negativt sätt. Ljudkraven ställer till 

problem i den praktiska verkligheten till exempel på en förskola, enligt 

person G. Hen menar på att tunga stora dörrar och specialljudsisoleringar 

mellan olika lekrum försvårar för pedagogerna att höra när barn exemplevis 

är ledsna och ropar på hjälp. Det blir hela tiden ett hänsynstagande, menar 

person G.  

Generellt tycker person G att miljöcertifieringssystem påverkar negativt. Det 

här med system tycker person G är ”väldigt olyckligt”, hen menar på att man 

skall ha byggnormer och istället för miljöcertifieringssystem skall man inför 

varje projekt ställa sig frågan ”vad tycker du är viktigt i detta projekt? Är det 

energi?” och så vidare. Man skall snegla åt olika håll för att det här med 

system anser person G har en tendens att bli väldigt fyrkantigt och hen 

menar på att ingen vet motiven vill varför man valt 

miljöcertifieringssystemet. Istället skall man bryta ner frågan och ta en sak i 

taget. Som exempel ger person G ”Vad är viktigt när det gäller ljudisolering 

i det här huset, för den här funktionen? Vad är viktigt när det gäller 

dagsljus?” Självklart skall normer och regler upprätthållas, säger person G. 

Sedan skall ett ställningstagande göras. Om man vill arbete med 

energiåtgång eller klimatpåverkan. Genom att göra detta anser person G att 

det blir medvetna val, för idag tycker hen att man plockar med saker som 

ingen egentligen vet varför. Person G arbetar idag med ett studentboende 

och med alla ställda krav tycker hen att det blir svårt att projektera 

studentbostadslägenheter.  

Person G tycker att bostäder inte påverkas på samma sätt när det kommer till 

indikatorn dagsljus. Men det är fortfarande en massa räknande hela tiden. 

Hen menar också på att det är svårt för entreprenörer som oftast arbetar med 

en totalentreprenad och som kräver miljöcertifieringssystemet 

Miljöbyggnad. 

Person G kallar Miljöbyggnad och även andra miljöcertifieringssystem för 

”etiketter” och menar på att det är ganska ointressant. Som till exempel 
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menar hen på att Miljöbyggnad SILVER bara är en etikett som är klistrat på 

huset, utan att man egentligen vet vad man gjort. Person G har ställt följande 

fråga till ett företag ”Bygger vi för etiketter eller bygger vi för barn?” och 

den frågan har hen fortfarande inte fått svar på. Företaget i fråga menar på 

att de har ett eget direktiv, alltså ett politiskt krav på att bygga enligt 

Miljöbyggnad SILVER. Person G tycker att ingen har lyckats förklara 

varför. Utan hen tycker att man skall utgå från funktionen. Om det till 

exempel är barn med i bilden, hur skall man då konstruera en byggnad för 

att de skall bli miljömedvetna. Det menar person G är viktigare än att barnen 

har 20
o
 C på golvet när dem kommer till förskolan på morgonen. Att man 

hela tiden ställer sig frågan ”hur gör vi för att miljön skall bli bättre?”. 

Person G tror att medvetenhet hos både pedagogerna och barnen är mycket 

viktigare än miljöcertifieringssystem. Miljöcertifieringssystemen tar ibland 

bort medvetenheten hos oss människor.  

Person G tycker att miljöcertifiering av en byggnad är attraktivt vid 

marknasföring och menar på att det är därför det har lyckats hittills, framför 

allt politiskt. Hen menar också på att politikerna ”slår sig på bröstet” för att 

de är miljömedvetna och hen tycker att miljöcertifieringssystem är ett 

marknadsförningsinstrument. 

Enligt person G fördyras byggandet av miljöcertifieringssystem, men det är 

inget hen kan gå in på mer i detalj. Person G hänvisar till det hen tidigare 

sagt gällande arkitekturen och tillägger att exteriören inte har påverkat 

arkitekturen så mycket. Utan att det är den invändiga miljön som blivit 

styrande, exempelvis placering av fönster. 

Person G menar på att miljöcertifieringssystem och begreppet en hållbar 

byggnad och en hållbar stad inte har så mycket med varandra att göra.  
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Intervju med person H och I 

Person H och I är utbildade arkitekter SAR/MSA. 

Enligt person H och I är det viktigt att få en balans mellan bekvämlighet, 

hållbarhet och utseende av en byggnad. De menar på att man ofta tappar 

någon av de tre variablerna. Skönhet är viktigt för att människan skall må 

bra och för att man skall kunna njuta av vardagen. Exempel som person H 

reflekterar kring är trappor. Hen anser att de är viktiga i dagens samhälle, 

framförallt för folkhälsan. Hen menar på att man skall ”gömma” hissen, för 

att vi människor skall ta trapporna istället. Person I tillägger att det är viktigt 

att man inför varje projekt gör en avvägning för varje variabel. Detta för att 

man inte skall gå miste om något. Hen menar på att miljonprogrammet är 

exempel på byggnader som inte har balans mellan dessa variabler. 

Poetiska saker anser person H ofta är bristfälliga i en byggnad och menar på 

att man reduceras som människa ifall att poesi inte finns. Idag byggs det 

repetitiva hus, vilket innebär att husen yttre utformning upprepas gång på 

gång. Person H önskar att det byggdes fler hus som inte följer mönstret. 

Utstickande färger och former är något som hen tycker att det behövs mer 

av. Person I tillägger att hen även tycker att mångfald många gånger saknas 

vid byggnationer. 

Miljöcertifieringssystem är bra att ha, men både person H och I hoppas på 

att man i allmänhet skall bli bättre på att följa dem. De menar på att system 

är bra att ha, för att man skall ha en linje att följa. Person H anser också att 

det ger stöd för diskussioner under bland annar projekteringen. Både person 

H och I är överens om att det är ett bra hjälpmedel, men de menar på att man 

inte skall behöva miljöcertifiera byggnader. Det räcker om man uppfyller 

kraven. Person I reflekterar också kring inomhusklimatet och tycker att man 

bör bli bättre gällande denna parameter. Hen menar på att man idag tillåter 

farligt byggnadsmaterial som bl.a. kan orsaka allergier. En annan viktig 

parameter gällande miljöcertifieringssystemen är enligt person I att de måste 

följa samhällsutvecklingen och förändras med utvecklingen. 

Person H tycker att arkitekturen inte påverkas speciellt mycket av 

miljöcertifieringssystem. Däremot tycker hen att det visuellt bör synas att en 

byggnad är miljöcertifierad. Person I instämmer och inflikar med att hen 

tycker att trämaterial borde synas mer, eftersom det är materialet trä som 

enligt hen klarar sig bäst i dessa system.  

Person I anser att skillnaden på att miljöcertifiera en offentlig byggnad och 

en bostad till största del är kostnaden. Hen menar på att när bostäder byggs 

finns det inga marginaler att spela på och att det är därför som inte så många 

väljer att miljöcertifiera dem. 

För att flera byggherrar skall använda sig av miljöcertifieringssystem anser 

person H att det bör föras in som ett krav i våra system. Person I menar även 
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på att krävs att miljöcertifieringssystem är förändringsbara och följer vår 

utveckling i byggsektorn. Idag anser person I att man ofta bygger och 

utformar på rutin och gör som man oftast alltid gjort. Detta för att man vet 

att det fungerar, säger person I. 

Person H tycker att det finns en liten samverkan mellan 

miljöcertifieringssystem och begreppet en hållbar byggnad och en hållbar 

stad. Hen anser dock att de borde gå ihop mer och hen menar även på att det 

på något sätt bör synas att byggnader är miljöcertifierade. 
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Intervju med Person J  

Person J är utbildad arkitekt SAR/MSA. Person J anser att det som är 

viktigast i en byggnad är god arkitektur och menar på att det skall vara en 

bra helhet. Det skall vara en medveten sammanvägning av olika funktioner 

och estetik med en viss given ekonomi. Person J tycker att hållbarhet, drift 

och underhåll är betydande faktorer och att byggnaders livslängd ofta är 

långa och att människor/ djur skall mål väl i dem. Person J menar på att det 

alltså är viktigt med kvalitet på material och produkter. Att man exempelvis 

bör undvika olämpliga kemikalier och att ha installationssystem som inte 

orsakar problem på grund av drift och underhåll. 

Det första som person J komma att tänka på när det gäller bristfälliga 

funktioner i en byggnad är ventilationssystem. Person J menar på att många 

nya och modifierade tekniska lösningar kommer ut på marknaden, men att 

det fortfarande är svårt att trimma in dem rätt. Person J reflekterar över ljud. 

Att slippa ljud (här ingår även ohörbara ljudsvängningar) som orsakar 

spänningar i kroppen med mera. Person J ställer sig frågande över hur de 

kommer att bli att underhålla systemen med tiden. Person J förordar enkla, 

robusta system som är lätta att sköta, men som ändå är energieffektiva. 

Person J menar även på att det finns mycket att göra på materialsidan. Att 

det borde göras mer förnybara produkter som är klimatsmarta och som 

minskar onödiga och olämpliga kemikalier. Person J anser att när det gäller 

kretslopp för råvaror, energi, avlopp med mera, återstår mycket arbete att 

göra. 

Person J arbetar mycket med miljöfrågor och arbetar alltid för att få 

energieffektiva, klimatsmarta och hälsosamma byggnader och omgivningar 

som möjligt. Person J anser att hens medvetenhet om miljöfrågor är stor och 

att hen i hens sammanhang inte behövt jobba med miljöcertifieringssystem. 

Utan person J menar på att hen har varit betrodd ändå. Person J har dock läst 

om olika miljöcertifieringssystem. 

När frågan ställdes om det var något miljöcertifieringssystem som person J 

föredrog, svarade hen att det i så fall skulle vara ett långtgående system. Där 

man ger mer positiva effekter till miljön, än vad man orsakar problem med 

genom att bygga på en viss plats. Skulle person J välja ett system skulle det 

bli Living Building Challenge. 

Person J är inte jättepositiv till miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. 

Person J menar på att systemet jobbar med för få parametrar. Vissa krav är 

enligt person J väldigt svåra att klara, till exempel indikatorn dagsljus och 

indikatorn solvärmelast. Andra krav tycker person J känns för lågt ställda, 

till exempel när det gäller kemikalier. Person J menar även på att El- och 

VVS-produkter inte alls ingår i bedömningarna och att hormonstörande 

ämnen idag kan ingå i material och produkter. Det är bara de allra värsta 

kemiska ämnena som sorteras bort, enligt person J bör det göras mycket 
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mer. Person J anser att det inte finns krav på vad det är för råvaror man har 

använt och att klimatgasutsläpp orsakade av produktframställning eller 

transporter inte ingår i bedömningarna. Klassen Brons menar person J är i 

princip lika med att BBR skall vara uppfyllt, vilket enligt person J känns 

som en onödig nivå. 

Person J förstår att det kan vara bra att ha miljöcertifieringssystem och 

reflekterar kring att det ungefär är som när hen skall leta efter kravmärkt 

eller organiskt-biologiskt odlat i livsmedelsbutiker. Dock menar person J på 

att byggnader i sin omgivning är oerhört komplexa system och att de allra 

flesta inte förstår de vanligaste miljöcertifieringssystemens begränsningar. 

Person J menar på att man kan tro att man som beställare får en väldigt 

miljövänlig byggnad, när det ur vissa synpunkter kan vara tvärtom. Jobbar 

man idag med de tuffaste miljöcertifieringssystemen som är Living Building 

Challenge, tycker person J att det är bra.  

Person J menar på att det blir extra kostnader och administration vid 

projekteringen när en byggnad skall miljöcertifieras, men menar på att 

arkitekturen inte har någon jättestor skillnad för närvarande. Enligt person J 

är det för tidigt att säga om staden påverkas av miljöcertifieringssystem 

gällande ekonomi, arkitektur, gaturum eller som stad i helhet.  

Enligt person J bör det inte vara någon skillnad på miljöcertifieringssystem 

om det är en offentlig byggnad eller en bostad. Person J menar på att det är 

vår gemensamma miljö, både lokalt och globalt och därför skall det finnas 

fördelar i båda fallen. 

Den främsta avgörande faktorn till att miljöcertifiera en byggnad är enligt 

person J för att marknadsvärdet ökar. För att fler byggnader skall 

miljöcertifieras anser person J att det behövs mer spridning och tydligare 

information. Både positiva och negativa saker med systemen, särskilt till 

beställare/ byggherrar och finansiärer. Person J ger förslag på att detta skulle 

kunna ske genom tidseffektiva föreläsningar med diskussioner efteråt. 

Person J tror absolut att miljöcertifiering av en byggnad är attraktivt vid 

marknadsföring. Person J menar på att det även vid renovering och underhåll 

framöver blir enklare och bättre om man vet vilka material och produkt som 

är inbyggnada. Enligt person J kan faktorer som livscykelanalys, 

livscykelkostnader och klimatförändringseffekter vara av intresse för 

marknadsvärdet. 

Endast ur vissa aspekter, till exempel gällande energieffektivitet tycker 

person J att miljöcertifieringssystem går ”hand i hand” med begreppet en 

hållbar byggnad och en hållbar stad. När det gäller kretsloppets tänk och 

agerande menar person J på att det finns massor kvar att göra. Person J 

tycker att Living Building Challenge är på god väg när det gäller ett större 

perspektiv.
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BILAGA 3: ENKÄT 

 

Din ålder: ________ 

Hur ofta besöker du sjukhus? Kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst. 

En gång varje månad 

En gång i halvåret 

En gång om året eller mer sällan 

Vad är det viktigaste för dig när du besöker ett sjukhus gällande 

utformningen?  

Mycket dagsljus 

Lätt att hitta 

Bra luftkvalité 

Estetisk design 

Vad är det minst viktigaste för dig när du besöker ett sjukhus gällande 

utformningen?  

Mycket dagsljus 

Lätt att hitta 

Bra luftkvalité 

Estetisk design 

Har du någon kunskap om miljöcertifieringssystem? Kryssa i det 

svarsalternativ som stämmer bäst. 

 Inte alls 

 Hört talas om det 

 Är insatt i ämnet 

 Är väl insatt i ämnet 

Är det något du vill tillägga? 
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