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Sammanfattning 
I dagens samhälle ställs allt större krav på byggsektorn och hur den ska kunna bidra 
till att minska klimatutvecklingen som sker. Miljö och energianvändning är två 
viktiga aspekter som är under ständig utveckling. Samtidigt ökar befolkningen i 
Sverige i hög takt och det därför viktigt att skapa prisvärda boendealternativ i snabb 
takt. Allt fler småhusföretag vill utveckla sina produkter så att de passar dagens 
bostadsmarknad. Studien gjordes åt Vimmerbyhus och målet var att ta fram ett 
ritningsförslag på ett flerfamiljshus i tre våningar i träkonstruktion, samt att 
undersöka en passande miljöcertifiering för byggnaden. Den främsta målgruppen för 
studien var familjer och ensamstående som har svårt att köpa bostad med dagens 
höga marknadspriser.  
Utformningen av byggnaden innehöll val av design samt planering av inre ytor och 
rum. Fyra olika slags miljöcertifieringar för byggnader analyserades för att ta fram en 
som skulle passa projektet bäst samt passa den typ av bebyggelse som Vimmerbyhus 
vill producera. De olika certifieringssystemen som analyserades var, LEED, 
BREEAM, EU GreenBuilding samt Miljöbyggnad. I studien beräknades fem olika 
indikatorer i den valda certifieringen Miljöbyggnad som innehåller områdena energi, 
material och inomhusklimat. Två olika slags ytterväggar av Vimmerbyhus befintliga 
väggar jämfördes för att undersöka vad skillnaden i energiförbrukning, blir på hela 
byggnaden. En jämförelse gjordes därför vid beräkningar av värmeeffektbehov och 
energianvändning . 
Byggnaden utformades med arkitektur inspirerad från modernism samt industrialism 
och valet av loftgångshus skapar kommunikationsytor mellan lägenheter och 
trapphus. Resultatet av arkitekturen blev en avskalad design och anledningen till 
enkelheten är att byggnaden ska kunna utvecklas utefter önskemål eller med fler 
lägenheter. Balkonger, loftgångar och trapphus är fristående från byggnaden för att 
minska köldbryggor och underlätta prefabricerad produktion. De få köldbryggorna 
tillsammans med byggnadens material bidrog till att uppnå indukationsbetyg Silver i 
Miljöbyggnad, vilket har något högre krav än BBRs grundkrav. 
Avsikten med projektet är att exemplifiera hur småhusföretagen kan utveckla 
enfamiljsbostäder till flerbostadshus, för att kunna möta dagens efterfrågan på 
bostadsmarknaden samt att undersöka om husföretag kan miljöertifiera framtagna 
produkter. 

 
Certifieringen Miljöbyggnad är en effektiv miljöklassificering under rätt 
omständigheter men den passar inte prefabricerade byggnader i projekteringsfas som 
saknar exakt lokalisering då många parametrar förblir ofullständiga. Då svenska 
miljö och energikrav ständigt utvecklas och höjs, påverkas även utformningen av 
byggnader. Det är en balansgång mellan att bygga hållbart utan att arkitekturen skall 
bli enformig. Branschen behöver bygga tidseffektivt för att möta den snabba 
befolkningsökningen, samt kostnadseffektivt för att erbjuda kunder ett humant 
marknadspris.  
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Summary 
Today, higher demands are put on the construction industry and how it can contribute to 
minimise the climate change. Environmental issues and energy efficiancy are two 
important aspects that are under constant development. At the same time the population 
of Sweden is increaseing fast and it is important to produce cost effective buildnings in a 
rapid pace. More and more house companies feel that they want to develop their products 
to suit today's housing market. The primary market targets are families and single people 
who is having a hard time buying their place to live with todays high market prices. The 
study was conducted in coordance with the company Vimmerbyhus and the goal was to 
develop a design proposal för att a block of flats in a wooden three-storey apartment 
building, as well as to assess a suitable environmental certification of the designed 
building.  
 
The work contained design and planning of inner surfaces and rooms. Four various kinds 
of environmental certifications for the building was analyzed to decide which one that 
would fit the project the best but also fit the model of the type of buildings that 
Vimmerbyhus wants to produce. The various certification systems analyzed were, LEED, 
BREEAM, the EU Green Building and Miljöbyggnad. The study calculated five different 
indications in the selected Miljöbyggnad certification which contain subjects as energy, 
material and indoor climate. Two different types of already existing walls used in the 
production at Vimmerbyhus were compared to the design to be able to see the difference 
in energy consumption.  
The building was designed with architecture inspired from modernism and industrialism 
and via extern corridors creates communication between apartments and stairwell. The 
architecture resulted in a simple design and the reason for the simplicity is that the 
building can then be further developed with more apartments upon request. Balconies, 
exterior cooridors and staircases are detached from the building to reduce thermal bridges 
and facilitate rational production. The reduced thermal bridges and material of the 
building contributed to achieve the criteria Silver in Miljöbyggnad, which has slightly 
higher requirements than basic requirement in the Swedish building regulations (BBR).  
The project aims to exemplify how house manufacturers can develop their production of 
single family homes into production of multi-storey apartment buildings to meet the 
current demand of the housing market 
The certification Miljöbyggnad is an efficient environmental classification during the 
right circumstances but it does not fit prefabricated buildings in the planning phase that 
are missing an exact location where many indicators remains incomplete. When swedish 
environmental and energy demands constantly developes the design of the building gets 
affected. There is a balance between building sustainable without an monotonous 
architecture. The construction industry need to build time efficient to meet the rapid 
increase of population, as well as cost efficient to offer clients a human market. 
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Abstract 
En ökad bostadskris och allt högre miljökrav gör att Sveriges byggnadsbransch står 
inför en stor utmaning under den närmaste tiden. Allt fler småhusföretag känner att 
de vill utveckla sina produkter så att de passar bostadsmarknaden. Efter samarbete 
med Vimmerbyhus har ett ritningsförslag på ett prefabricerat flerbostadshus i tre 
våningar tagits fram. Det framtagna förslaget har även fått en miljöcertifiering inom 
Miljöbyggnad. 
Studien innehåller val av byggnadens design samt inre utformning av ytor. Sveriges 
lagar och krav inom ändrings- och nybebyggelse är här av stor vikt. Det ställdes 
också vissa krav på designen av byggnaden på grund av att planelementen byggs i 
fabrik för att sedan fraktas och sättas ihop på byggplatsen. En jämförelse mellan fyra 
olika miljöcerifieringar gjordes innan Miljöbyggnad valdes som den mest passande. 
Här utreddes och beräknades olika aspekter inom energi, material och 
inomhusklimat. 
Nyckelord: Bostadskris, Hållbart byggande, Miljöbyggnad, Energi. 
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Förord 
Rapporten är framtagen i samband med examination inom programmet 
byggnadsutformning. Programmet innehåller 180 högskolepoäng och efter 
genomförd utbildning erhålls en teknologie kandidatexamen inom byggteknik vid 
Linneuniversitetet i Växjö. Idén till rapporten kom genom Vimmerbyhus och är tänkt 
att bidra till deras produktion samt Sveriges bostadssituation som är ett angeläget 
ämne i dagens byggnadsbransch.  
Innehållet har framkommit och utvecklats genom gemensamt arbete. Processen har 
varit både utmanande och givande då vi har fått visa prov på kritiskt tänkande men 
också givit oss många timmar av roligt samarbete. 
Vi vill ge ett särskilt tack till Marie Johansson för stöttning och vägledning genom 
arbetet. Marie har varit avgörande för rapportens slutresultat och har glädjande varit 
tillgänglig under veckans alla dagar. Tack till Ambrose Dodoo som har bidragit med 
värdefull information och handledning under arbetet. Ytterligare tack till 
examinatorn Åsa Bolmsvik för tillförda direktiv och synpunkter. Slutligen vill vi 
tillägna ett stort tack till Jens Carlsson och Morgan Ekström på Vimmerbyhus för 
information och handledning kring produktion och design kring den framtagna 
byggnaden. 

 
 

Sandra Erlandsson         &         Therese Martinsson 
Växjö, 27 Maj 2016 
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Ordlista 
Atemp: Är den sammanlagda invändiga area där temperaturen önskas uppgå 
till över 10 ̊C (Boverket 2014a). 
BFS: Boverkets författningssamling (Boverkets författningssamling). 
Boverket: Är en svensk förvaltningsmyndighet som riktar sig till 
samhällsplanering, byggande och boende (Boverket 2016a). 
BBR: Boverket byggregler, innehåller regler, föreskrifter och allmänna råd 
för byggande. (Boverket 2016b) 
Brandklass: Byggkomponenter såsom tak, golv, väggar klassificeras utifrån 
sitt brandmotstånd gällande isolering, täthet, lastbärighet och mekanisk 
påverkan. Det finns även olika krav på exempelvis utrymningsvägar 
beroende på vad det är för verksamhet den aktuella byggnaden används 
till.(Bodin m.fl. 2015) 
Byggnadsarea (BYA): Är den yta som en byggnad tar upp på marken 
(Bodin m.fl. 2015).  
DVUT: Dimensionerande vinterutetemperatur, anges i °C. Mäts i dygn för 
temperatur för representive ort (Nollhus 2009). 
Flerbostadshus: Flerbostadshus eller flerfamiljshus representerar en 
fastighet med flera bostäder under samma tak (Stockholm 2016). 
Funktionmått:Den yta som krävs för att uppnå tillgänglighet (Bodin m.fl. 
2015). 
KEMI (Kemikalieinspektionen): Myndighet som bevakar samhällets och 
företagens användning av kemikalier (Kemi 2016).  
Klimatzon: Sverige är indelat i fyra klimatzoner som är ett geografiskt 
område. Dessa zoner används för att sätta gränser på kravförutsättningar för 
exempelvis energianvändning på en byggnad. (Boverket 2014b )  
Köldbrygga: Köldbryggor: Uppstår i konstruktionsdetaljer där två olika 
komponenter möts och har olika värmeisoleringar. Exempel på köldbryggor 
kan vara där, tak möter vägg, vägg möter vägg eller utkragande 
balkongplattor (Sandin 2010).  
LCA: Miljöbelastning av en produkt analyseras över ett livsperspektiv. 
Analysen är framtagen för att kunna ta reda på vad som kan förbättras av 
produkten i framtiden och därmed påverka miljöpåverkan 
(Jernkontoret 2016).  
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Ljudklass: Ljud mäts i dB och är den styrka som ljudvågorna kan uppnå. 
Det finns krav på olika ljudklasser som är indelade i A-D. Klass A är mycket 
god ljudisolering, klass B är bättre än klass C som är de minsta kraven som 
måste uppnås. Klass D är låg ljudisoleringsstandard som endast används vid 
ombyggnationer eller temporära utrymmen (Bodin m.fl.) 
Ljustransmission: Betyder hur stor andel av ljuset som släpps in genom 
glasrutan räknat i procent. Brukar även kallas för LT-värdet 
(Elitfönster 2016). 
Modulmått: Mått kan anges i M vilket står för modulmått. 1M är samma 
sak som 100 mm (Svensk standard SS 91 42 21, 2006). 
Miljö: I kontexten syftar ordet till den allmänna miljöpåverkan av jorden 
som byggnadsbranschen bidrar till. Viktiga aspekter i sammanhanget är 
utsläpp, produktion och energi.  
Planelement: Är i denna studie väggar som byggts på fabrik i form av 
traditionellt uppbyggda isolerade regelväggar. Fasaden är monterad och 
grundmålad (Svenskt trä 2016). 
PBF: Plan och byggförordningen innehåller bland annat föreskrifter om 
definitioner och information samt krav på bygglov och anmälan  
(Boverket, Plan och byggförordningen, 2016). 
Tillgänglighet: I rapporten syftar ordet tillgänglighet till den fysiska 
åtkomligheten i en byggnad. Förr fanns det inte samma krav för rörelse- och 
orienteringsförhindrade som det gör vid dagens nybyggnationer. (Mdf 2015) 
Stomme & stomkomplettering: En stomme är den bärande eller 
stabiliserande delen i en byggnad. Stomkomplettering är de kompletterande 
delar som exempelvis golv, yttertak och ej bärande väggar  
(Träguiden 2008).  
Swedish Standards Institute: SIS är en ideell förening som driver 
standardiseringar i Sverige. Standarder behövs för att hålla en hög lägsta 
nivå generellt samt att främja internationell handel och undvika missförstånd 
(SIS 2016). 
Utformning: Utförandet och lösningar av utrymmen i och av en byggnad. 
Utformningen behöver exempelvis ta hänsyn till design, konstruktion och 
tekniska utrymmen (Boverket 2016c). 
U-värde: Värmegenomgångskoefficient (U-värde) är den egenskap som 
talar om hur bra isoleringsförmåga en byggnadsdel har. Med byggnadsdel 
menas exempelvis ett fönster eller en vägg (Isover 2016).  
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Vistelserum: Enligt Miljöbyggnad metodik (2014) är vistelserum i bostäder  
vardagsrum, kök och sovrum. 
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1. Introduktion 
Inom de närmsta åren kommer Sverige att stå inför en stor utmaning inom 
husbyggnadsbranchen på grund av den bostadsbrist som råder i samhället 
(IVA 2015). För att kunna lösa problemen krävs både en tids- och 
kostnadseffektiv produktion av nya bostäder med en kostnad som är 
fördelaktig både för samhället samt den framtida brukaren. 
I dag finns det även många frågor kring den fysiska miljön och hur den ska 
kunna förbättras. Byggbranschen är just nu den sektor som har störst 
påverkan på klimatutvecklingen i världen då både direkt energianvändning i 
byggprojekt och indirekt energi genom materialanvändning beaktas  
(IVA och Sveriges byggindustri 2014). Det är därför viktigt att framtida 
bostäder har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.  

1.1 Bakgrund och Problembeskrivning 
I följande kapitel beskrivs Sveriges bostadssituation i fråga om den rådanade 
bostadskrisen, samt hurvida industriell produktion kan bidra till en hållbar 
bostadssituation. 

1.1.1 Sveriges bostadssituation 
I Sverige står samtlig bebyggelse för cirka 40 procent av den totala 
energiförbrukningen (Miljömål God bebyggd miljö 2016) och hushållen 
ansvarar för 22 procent av den totala energianvändningen (Miljömål 
Energianvändning 2016). Detta betyder att hur vi i framtiden väljer att 
bygga i stor grad kommer att påverka miljön och klimatet för framtida 
generationer på grund av den snabbt ökande klimatpåverkan.  
Sedan 1990-talet har produktionen av nya bostäder minskat med nästan en 
tredjedel, cirka 20 000 jämfört med perioden 1946-1990 då det producerades 
cirka 60 000 bostäder, vilket historiskt sett har varit en önskvärd volym 
(Ullstad mfl. 2013, sid 70). I en rapport från november 2015 redovisar 
Boverkets byggbehovsanalys att mellan åren 2015-2020 kommer det behöva 
uppföras 75 000 bostäder årligen (Boverkets indikatorer 2015). 
Befolkningen kommer att fortsätta öka mer än vad som tidigare har 
förutspåtts. Enligt nya siffror ökade Sveriges befolkning med cirka 104 000 
personer under 2015, mycket på grund utav det höga antalet asylsökande. 
Invandringen bidrar med 75 procent av befolkningstillväxten. Även de stora 
årsgångarna födda på 1990-talet förväntas nu bilda familjer och bidra till 
födelseöverskottet (Boverkets indikatorer 2016). I Boverkets och SCBs nya 
prognos tros befolkningen öka med 739 000 personer fram till 2020, 
samtidigt som det inte är omöjligt att ökningen avtar under 2017.  
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Det kan jämföras med boverkets uppskattning av påbörjade bostäder som 
ska uppgå till 57 000 under 2016 och 61 500 under 2017, se Figur 1 
(Boverkets indikatorer 2016). 

 
Figur 1: Antal påbörjade bostäder i förhållande till befolkningsökning genom åren 1989-2017 

(Boverkets indikatorer 2016). 
Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2016 uppskattar 240 av landets 290 
kommuner att det råder underskott på bostäder (Boverkets indikatorer 2016), 
vilket är en ökning med 56 kommuner jämfört med 2015  
(Boverkets indikatorer 2015). Samtidigt görs bedömningen att 
bostadsbyggandet har ökat. Frågan är om byggbranschens kapacitet kan 
uppfylla bostadsbehovet då två av tre byggföretag anger brist på arbetskraft, 
se Figur 2 (Boverkets indikatorer 2016). 
 

 
Figur 2: Diagram över de främsta hinderna för ökat byggande i april 2016  

(Boverkets indikatorer 2016).  
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För att möta den växande bostadskrisen behövs det fler bostäder som kan 
passa olika samhällsgrupper och familjeförhållanden. Utmaningen blir alltså 
inte bara att uppföra ett stort antal bostäder under kort tid utan de måste även 
fylla sin funktion för olika hushåll, samt upprätthålla en hög trivselmiljö för 
de boende. Idag ser vi främst bostads- och hyresrätter som byggs för 
höginkomsttagaren (Boverket 2010). På sikt kan de kortfristiga räntorna 
höjas samtidigt som hushållens inkomst per capita kan komma att minska. 
Resultatet blir fallande priser och ett minskat utbud av bostadsrätter och 
småhus (Boverkets indikatorer 2016). Därför måste det byggas för 
begränsade ekonomiska resurser så att alla, oavsett bakgrund ska ha 
möjlighet till ett kvalitativt boende. 

1.1.2 Industriell produktion 
Idag finns det flera olika sätt att uppföra en byggnad. Det traditionella 
platsbygget fick under 1960-talet konkurrens av det industriella tänkandet, 
då en miljon bostäder skulle byggas på tio år inom det så kallade 
miljonprogrammet. Med nya tekniker hittades fördelen med att 
massproducera liknande komponenter för att få fram ett snabbt resultat. Med 
noggrann förberedelse kunde kostnader, produktionstider samt påverkan på 
miljön minskas (Lidelöw m.fl. 2015). Här finns det en fördel för alla de 
träindustriföretag som finns i Sverige idag. De relativt lätta 
byggnadselementen kan transporteras från fabrik till byggarbetsplats utan att 
bli utsatt för fukt eller yttre väderpåverkan. Materialet trä är en förnybar 
källa vilket gör att belastningen på naturen begränsas (Dodoo & Gustavsson 
2014). Prefabricering bland trähusföretag är idag en vanlig 
produktionsmetod men kan utvecklas ytterligare för att bygga högre och 
större i form av flerbostadshus (Danielsson & Robertsson 2008), för att 
snabbt möta den ökade befolkningstillväxten.  
I framtiden måste byggbranschen sammanfattningsvis skapa bebyggelse som 
utformas på ett sätt som: 
 Bidrar till en god livs- och bostadsmiljö för de boende.  
 Bidrar till en hållbar miljöutveckling. 
 Uppfyller samhällets framtida bostadsbehov genom en fungerande 

tillverkningsprocess. En produktionsutveckling inom prefabricering och 
industriellt tillverkade bostadshus kan som ovan nämnt bidra till att 
upprätta bostäder som passar alla prisklasser i en relativt snabb takt. 
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1.2 Mål och Syfte 
Rapporten är framtagen för mindre husföretag som producerar 
prefabricerade enfamiljshus och radhus i högst två våningar. Målgruppen är 
främst familjer som har råd att köpa hus i miljonklassen. Den förändrade 
marknaden gör att företagen behöver bredda sina utbud med produkter som 
passar exempelvis en ensamstående låginkomsttagare och som samtidigt 
uppfyller framtidens miljökrav. En produkt som kan upfylla ovanstående 
behov är ett flerfamiljshus. Utveckling av ett flerfamiljshus jämfört med ett 
enfamiljshus, medför dock nya utmaningar. Exempelvis tillkommer högre 
krav gällande bland annat brand, installationer, tillgänglighet och egenskaper 
i byggnadsdelar.  
Målet med projektet är att leverera ett förslag på en planlösning och 
utformning av ett trevånings-flerfamiljshus i trä som ska innehålla tolv 
lägenheter. Byggnaden ska eftersträva en miljöklassificering som uppnår 
högre krav än vad BBR ställer. Huset ska vara uppbyggt av planelement och 
ekonomiskt genomförbart för att kunna möta olika kundgruppers behov och 
efterfrågan.  
Syftet är att visa exempel på hur ett småhusföretag kan utveckla sitt utbud av 
enfamiljsbostäder till flerfamiljsbostäder genom ett nytt utnyttjande av det 
produktionssystem de använder idag. Detta möjliggör ett ökande antal 
producenter av flerbostadshus på den svenska marknaden och gör det 
därmed möjligt att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt hitta fler och 
billigare bostadsalternativ. Detta för att möta dagens efterfrågan på 
bostadsmarknaden. 
Studien är viktig på grund av att högre krav ställs på byggbranschen och 
bostadsmarknaden utvecklas i en allt snabbare takt. Den allmänna begäran 
och efterfrågan av bostäder ställer i nuläget höga krav på byggföretagens 
utveckling och förändring av bostadsformer.  
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1.3 Avgränsningar 

Lägenheterna som utformats är av typerna tvåor, treor och fyror för att 
kunna möta bostadsbehovet samt locka rätt målgrupp. 
Studien har anpassats efter utbildningen och därför har följande 
avgränsningar gjorts: 

 För en verklighetstrogen studie kommer småhusföretaget Vimmerbyhus 
att användas som referensföretag och arbetet kommer att vara anpassat 
efter dess förutsättningar. 

 Utformning av byggnaden kommer ske med trästomme och träfasad då 
Vimmerbyhus främst tillverkar träkomponenter i sin fabrik. 

 Konstruktionsberäkningar för hållfasthet och bärighet av byggnadsdelar 
samt detaljer kommer inte att redovisas. Konstruktionen är dock utförd i 
konstruktionsdelar som i andra byggprojekt visat sig fungera för den 
tänkta tillämpningen. Inte heller kostnadsberäkningar av den tänkta 
byggnaden, såsom materialberäkningar, produktionskostnader och 
säljkostnader är undersökta.  

 Eftersom byggnaden kommer att vara en produkt i Vimmerbyhus 
produktkatalog finns det för tillfället ingen tomt som byggnaden kommer 
byggas på. Detta medför avgränsningar i studien angående 
miljöcertifieringen. Därav kommer beräkningar endast ske för följande 
kriterier i den valda miljöcertifieringen: 
- Energianvädning 
- Värmeeffektbehov 
- Solvärmelast 
- Dagsljus, förenklad metod 
- Termiskt klimat sommar, förenklad metod 
 
Samt rekommendationer för hur byggnaden skall kunna uppnå övriga 
kriterier i miljöcertifieringen. 

 Vid miljöcertifieringsberäkningar undersöks endast boendemiljön och 
därför kommer inte trapphus att ingå i beräkningarna.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
Kapitlet inleds med en redogörelse av prefabricering som produktionsmetod 
och hur den påverkar miljön i stora drag. Därefter beskrivs begreppet Life-
Cycle Assessment (LCA) och hur tekniken bidrar till byggsektorns 
utveckling. Ytterligare presenteras olika klassificeringar inom 
miljöcertifiering samt dess krav och indikatorer. Slutligen beskrivs krav och 
upplevelsevärden inom byggnadsutformning. 

2.1 Prefabricering och miljö 
Prefabricering betyder industriellt förtillverkade produkter (Adler 2005). 
Byggelementen byggs i fabrik och transporteras sedan till byggarbetsplatsen 
för att sättas ihop till en byggnad. Fördelar med denna typ av produktion och 
tillverkning är bland annat tidsbesparing, bättre logistik och en bättre 
arbetsmiljö för byggarbetare. En studie från 2003 visar att byggnadssektorn 
står för 30-40% av den totala energiförbrukningen och omkring 44% av 
materialanvändningen (Erlandsson och Borg 2003). Enligt studien Buildings 
and climate change från 2009, krävs det att utsläppen utav växthusgaser 
minskar 50 % på 40 år för att undvika en klimatkatastrof. När studien 
gjordes ansågs det även att inom 11 år dvs. år 2020 skulle utsläppen minskat 
med 25 % (UNEP SBCI 2009). 
Primärenergin i en byggnad är bevisad mycket viktig för den övergripande 
primära energianvändingen och framtida standarder kommer också att ha en 
stor betydelse under en byggnads livscykel (Dodoo & Gustavsson 2014). En 
studie som har jämfört prefabricering med traditionellt byggande av en 
identisk byggnad visar att i de flesta fall besparas även naturen vid 
industriellt byggande. Studiens resultat visar att konsumtion gällande 
material, energi och utsläpp minskar i många fall vid den prefabricerade 
tillverkningen (Xinying m.fl. 2015). I en annan studie baserat på svenska 
förhållanden, har val av olika byggnadsmaterial i en byggnad jämförts. 
Studien visar att vid val av platsgjuten betong med träformar ökar 
koldioxidutsläppen med nästan 60 % jämfört med samma byggnad i 
träkonstruktion. Om istället utfackningsväggar eller sandwich element i 
betong används skulle ökningen av koldioxidutsläppen öka ytterligare 
(Eriksson m.fl. 2013).  
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Life-cycle assessment (LCA) är en teknik som analyserar miljöbelastning 
under en byggnads livscykel. Allt från material, energianvändning, 
tillverkning och transport, till produktion, miljöavfall och 
materialåtervinning beaktas (Nrel 2016). LCA är tillämpbar i byggsektorns 
alla stadier och svagheter liksom styrkor med olika materialframställning 
och produktionssätt kan därför analyseras och förbättras (Erlandsson och 
Borg 2003). Prefabricering visar även på goda resultat gällande LCA. En 
studie av Hong m.fl. (2015) visar att industriell tillverkning kan bidra till ett 
totalt sparande av energiförbrukningen under en byggnads livscykel med  
4-14% jämfört med platsbyggda komponenter.  
I Sverige har den tidigare regeringen haft som mål att minska den totala 
energianvändningen i byggnader med 20% till 2020 och 50% till 2015 
(Dodoo m.fl. 2010).  

2.2 Miljöcertifiering 
För att uppnå regeringens energisparmål och för att skapa en hållbar 
byggnad med miljökrav finns olika slags certifieringsystem. Dessa system 
ska ge riktlinjer för hur en byggnad skall utformas för att uppnå de miljökrav 
som ställs i samhället. I Sverige finns en ledande organisation vid namn 
Sweden Green Building Council (SGBC) inom detta område. 
Organisationens medlemmar är företag och andra organisationer som 
tillsammans arbetar för att skapa en hållbar bebyggelse i Sverige (SGBC 
2016a). 

2.2.1 Miljöbyggnad 
Ett svenskt certifieringssystem är Miljöbyggnad. Detta system följer de 
bygg- och myndighetsregler som gäller i Sverige. Det är ett enkelt system att 
arbeta efter och kan användas för både nybyggnation samt befintliga 
byggnader (SGBC 2016b). Systemet verkar för att effektivisera 
energianvändningen, förbättra standarden inomhus och motverka farliga 
ämnen i byggnadsmaterial (Miljöbyggnad metodik 2014). 
Det finns tre olika betyg i Miljöbyggnad. Guld, Silver och Brons, där Guld 
är den högsta kvalificeringen och Brons den lägsta (SGBC 2016c). Önskas 
det att byggnaden skall uppnå nivå Guld krävs en enkätundersökning där 
minst 80% av de svarande brukarna skall tycka att inomhusmiljön är 
acceptabel, bra eller mycket bra samt att inga delar av byggnaden uppfyller 
kraven för nivå Brons. För nivå Guld är det alltså byggnadens faktiska 
funktioner samt brukarens upplevda erfarenheter som är intressanta. 
(Miljöbyggnad metodik 2014) 
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För att en byggnad skall klassas inom miljöbyggnad krävs: 
 Låg energianvändning 
 Innemiljö som är god gällande: 

- Ljud 
- Luftkvalié 
- Termisk klimat 
- Dagsljus 

 Bra byggnadsmaterial samt kunskap kring dem 
(Miljöbyggnad metodik 2014) 
En byggnad kan som längst vara certifierad i 10 år, sedan måste den 
omprövas. Byggnaden kan även förlora sin certifiering om en större 
renovering eller förändring av verksamhet uppkommer (SGBC 2014). 
Vid bedömning av miljöbyggnad undersöks följande 15 parametrar:  

1. Energianvändning 
2. Värmeeffektbehov 
3. Solvärmelast 
4. Energislag 
5. Ljudmiljö 
6. Radon 
7. Ventilationsstandard 
8. Kvävedioxid 
9. Fuktsäkerhet 
10. Termiskt klimat vinter 
11. Termiskt klimat sommar 
12. Dagsljus 
13. Legionella 
14. Dokumentation av byggvaror 
15. Utfasning av farliga ämnen  
(Miljöbyggnad certifierad 2014) 

2.2.2 BREEAM SE (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method) 

BREEAM är ett av de äldsta certifieringssystemen och har utvecklats i 
Storbritannien. Denna metod har flest användare i världen. För att möta den 
svenska marknaden har Sweden Green Building Council anpassat detta 
system och det kallas därmed BREEAM SE. (SGBC 2016b)  
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Genom att certifiera en byggnad enligt detta system får man ett resultat som 
ska bidra till en bättre miljö och en bättre investering. Denna kombination är 
något som intresserar både nationell och internationell marknad. (SGBC 
2016d) 
BREEAM certifieras utifrån följande 10 parametrar: 
1. Ledning och styrning 
2. Hälsa och innemiljö 
3. Energi 
4. Transporter 
5. Vatten 
6. Material 
7. Avfall 
8. Mark och ekologi 
9. Föroreningar 
10. Innovation 
(BREEAM Manual 2016) 
BREEAM används för att sätta en standard för användning inom hållbart 
byggande och kan betygsättas enligt följande nivåer, Pass, Good, Very 
Good, Excellent eller Outstanding (SGBC 2016d). 

2.2.3 The LEEDTM Green Building Rating System 
LEED är ett system som har utvecklats och administrerats i USA. I Sverige 
har Sweden Building Council anpassat systemet efter svenska förhållanden 
genom att använda ACPs (Alternative Compliance Paths), samt samarbetat 
med US Green Building Council för att ta fram optimala lösningar (SGBC 
2016b). Systemets första version kom ut år 2000 och är anpassat för alla 
olika slags byggnader.  
LEED uppmanar till att ta hänsyn till den globala utvecklingen som finns i 
världen idag genom att trycka på hur energianvändningen, 
vattenförbrukningen, närmiljön, material och inomhusmiljö ska påverkas 
positivt (SGBC 2016e). Oavsätt land i världen så är det samma kriterier för 
LEED systemet. För att certifiera en byggnad efter LEED ska följande 
parametrar undersökas: 

1. Energi och klimat 
2. Vatten 
3. Återvinning 
4. Transport  
5. Mänskliga upplevelser 
(LEED 2014) 



14 
Erlandsson & Martinsson 

LEED har fyra olika bedömningsnivåer och används för nybyggnation, 
ombyggnation samt befintliga byggnader oavsett om det är bostäder, lokaler 
eller stadsdelar.  
De olika bedömningsnivåerna är Certifierad, Silver, Guld eller Platinum där 
Platinum är den högsta nivån och Certifierad den lägsta. För att uppnå dessa 
nivåer bedöms byggnaden utifrån ett poängsystem. Har en byggnad blivit 
certifierad krävs återkoppling av verklig data för vattenanvändning samt 
energianvänding i fem år. (LEED-Informationsblad 2016)  

 

2.2.4 EU GREENBUILDING  
EU greenbuilding är en miljöklassning som riktar sig till organisationer och 
företag som ska energieffektivisera lokaler och bostäder. EU GreenBuilding 
ställer då kravet på byggnaden att den ska använda 25% mindre energi än 
tidigare eller jämfört med nybbyggnationskraven som ställs i BBR.  
(SGBC 2016b) 
Detta system var från början ett initiativ av EU mellan åren 2004-2014 som 
skulle medföra en påskyndning av energieffektiviseringen inom byggsektorn 
samt fastighetssektorn. Efter 2014 har SGBC tagit över hanteringen av detta 
certifieringsystem och då tagit bort vissa formella krav som tidigare fanns. 
De har även öppnat för att systemet skall kunna användas för certifiering av 
bostäder vilket inte fanns tidigare. (SGBC 2016a) 
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2.2.4 Sammanställning av certifieringssystem 
De klassningssystemen som tar upp flest aspekter är LEED och BREEAM. 
GreenBuilding tar enbart upp energianvändning. De områden som den 
aktuella studien är koncentrerad på är aspekterna energi, inomhusmiljö och 
material. Dessa är också de områden som certifikationen Miljöbyggnad 
berör, se Tabell 1. Då studien är ett förslag baserat på en produkt är det 
omöjligt att studera närmiljö och markanvändning som krävs för BREEAM 
och LEED. Avfallshantering och vattenanvändning är också något som 
varierar beroende på omkringliggande förhållanden, som till exempel 
bestämmelser i kommuner. GreenBuilding är aningen bristfällig för studien 
då inomhusklimatet är betydande för brukarnas komfort (SGBC 2015). 
Fördelen med Miljöbyggnad är att det är en svensk certifiering och har sin 
grund i svenska bygg- och myndighetsregler och den sedvana som brukas i 
den svenska byggbranschen. På grund av ovanstående skäl har 
klassificeringssytemet Miljöbyggnad valts för det aktuella projektet. Då 
Miljöbyggnad har tre olika betygskriterer där BBRs krav är lägsta nivå 
(Brons) och högsta nivå (Guld) kräver de boendes omdömmen i vissa fall, är 
målet nivå Silver. Valet grundar sig i att byggnaden ska uppnå högre krav än 
vad BBR ställer vilket kommer medföra till en ökad förbättring av 
klimatutvecklingen. Om byggnaden uppnår en högre nivå kommer 
Vimmerbyhus även att kunna använda detta som ett säljagument för 
byggnaden.  
 
Tabell 1: Jämförelse mellan fyra olika miljöklassificeringar. 
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2.4 Utformningskrav på bostäder  
Beroende på verksamhet har om- och nybyggnationer av byggnader olika 
krav och direktiv som behöver uppfyllas inom exempelvis miljö, brand och 
tillgänglighet (Boverket 2016). Detta kan anknyta i grundlagar, svenska 
standarder och upplevelsevärden. Nedan beskrivs BBR som redovisar krav 
och bestämmelser för ny- och ombyggnationer, Svensk standard som anger 
miniminivå för funktionmått och därefter följer parametrar som ger underlag 
för god trivselmiljö.  

2.4.1 Boverket & Boverkets Byggregler 
Boverket är Sveriges nationella myndighet för samhällsutveckling, 
stadsplanering, byggande och boende. Det är ett styrande verk som främst 
arbetar med att ta fram föreskrifter och vägledningar kring byggande och 
boende. Boverket arbetar med att ta fram föreskrifter och allmänna råd. 
Föreskrifter är bindande till skillnad från allmänna råd. Föreskifterna 
grundar sig i lagar från riksdagen och förordningar från regeringen 
(Boverket 2014c). Boverket ansvarar för frågor rörande bebyggd miljö, 
hushållning av mark- och vattenområden, fysisk planering samt förvaltning 
och bostadsfinansiering (Regeringskansliet 2014).  
Boverkets byggregler, BBR är en förordning som innehåller föreskrifter och 
allmänna råd. BBR gäller vid ändring och nyproduktion av byggnader och 
beskriver krav på funktioner som behövs vid olika verksamheter. (Boverket 
2016d) 
Den senaste versionen (BFS 2011:6) av BBR innehåller åtta huvudkapitel: 
1. Inledning 
2. Allmänna regler för byggnader 
3. Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen 
4. Bärförmåga, stadga och beständighet 
5. Brandskydd 
6. Hygien, hälsa, och miljö 
7. Bullerskydd 
8. Säkerhet vid användning 
9. Energihushållning 
BBR uppdateras kontinuerligt med nya författningar, avsnitt och paragrafer. 
Senaste ändringen (BFS 2015:3), innehåller ett nytt kapitel nio som 
behandlar energianvändning. 
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2.4.2 Svensk Standard (SS 91 42 21) 
Svensk Standard för byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga mått är 
utgiven av SIS (Swedish Standards Institute) och är ett underlag för 
projektering av bostäder vid fastställande av tillgänglighetsmått, utrustning, 
inredning samt funktionsareor för dessa. SS 91 42 21 beskriver krav och 
rekomendationer för invändiga mått i bostaden. Utformningen utgår från 
antalet personer som ska nyttja bostaden. Svensk Standard redovisar tre 
olika tillgänglighetsnivåer, sänkt nivå, normalnivå och höjd nivå (SIS 2006). 
I boverkets byggregler hänvisas svenska indikationer till Svensk standard 
och SIS rörande frågor om bostadsutformning och tillgänglighetskrav 
(Boverket 2015b).  

2.4.3 Bostadens omätbara värden 
Bostadens omätbara värden är värdegrunder från Sveriges största 
bostadsorganisation HSB, som skildrar på vilket sätt olika kvaliteter bidrar 
till hur en bostad upplevs av nyttjaren. För att skapa trivsel behövs inte bara 
teknisk och praktisk standardisering utan även kunskap om bostadens 
skönhet, rummens form, ljusinsläpp och detaljer i arkitektur och material 
behöver få sin plats. För att uppnå ett komplett och högt upplevelsevärde 
krävs det att flera delar ska samarbeta och bli en helhet som både är vacker 
och funktionell. Delar som bostadens omätbara värden tar upp är: 
 
 Arkitektonisk kvalitet 
 Material, detaljer och omsorg 
 Omslutenhet – öppenhet 
 Dagsljus 
 Generalitet 
 Axialitet 
 Rörelse 
 Rummens sammanhang och gänser 
 Huset och stadsrummet 
(Forshed & Nylander 2005) 
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3. Kriterier för Miljöbyggnads certifiering 
Detta kapitel beskriver de olika kriterierna i miljöcertifieringsystem 
miljöbyggnad. Studien berör miljöbyggnad för nyproducerade 
flerbostadshus och bedöms utefter de indikationskriterier som finns i Manual 
2.2 141001 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader.  
Övergripande gäller följande indikatorbetyg: 

 BRONS representerar överlag genrella krav från Boverket, 
Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.   

 SILVER motsvarar en högre ambitionsnivå. 
 GULD visar den bästa miljömässiga lösningen. Betyget ska vara 

svårare att nå men inte omöjlig.  
Miljöbyggnad innehåller 15 indikatorer inom 11 aspekter som bedöms i tre 
områden. Genom dessa tre områden får till sist byggnaden sitt slutgiltiga 
betyg, se Figur 3. Avsikten är att en byggnad med större svagheter inte ska 
kunna uppnå högre betyg. Det sämsta av områdesbetygen resluterar i det 
slutgiliga byggnadsbetyget men ett lågt betyg på en indikator kan höjas ett 
steg om minst hälften av samtliga värden har ett högt betyg. (Miljöbyggnad 
metodik 2014) 
 

 
Figur 3: Exempel på miljöbedömning av en byggnad (Miljöbyggnad metodik 2014). 
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1. Energianvändning 
Indikatorn Energianvändning är en bedömning av en byggnads årliga 
energianvändning i kWh/m2 med hjälp av byggnadens Atemp. Resultatet 
jämförs sedan med BBRs energikrav. Syftet med parametern är att 
uppmuntra projektering och byggande till en låg energianvändning, vilket 
omfattar den köpta eller levererade energin till byggnaden för uppvärmning, 
varmvattenberedning, komfortkyla och fastighetsenergi. Enligt BBR tas 
hushållsel och verksamhetsenergi inte med i beräkningen. Utfallet beror på 
geografisk placering det vill säga klimatzon, vad byggnaden ska användas 
till och om den anses elvärmd. Energianvändningen ska sedan under en  
12-månadsperiod mätas och avslutas senast 24 månader efter att byggnaden 
har tagits i bruk. Se Tabell 2 för betygskriterier. 
 
Tabell 2. Betygskriterier för indikatorn Energianvändning i bostadshus ej el-värmda för klimatzon 3 
är följande: 

BRONS ≤ 80 kWh/m2 
SILVER ≤ 60 kWh/m2 
GULD ≤ 52 kWh/m2 

(Miljöbyggnad metodik 2014) 
 

2. Värmeeffektbehov 
Värmeeffektbehovet fastställs genom byggnadens värmeförluster genom 
värmetransmission, luftläckage och ventilation i förhållande till byggnadens 
Atemp och anges i W/m2. Avsikten är att behovet av tillförd effekt ska 
begränsas vid uppvärmning. Även här beror resultatet på klimatzon gällande 
lufttemperaturer och uppvärmning, men även materialval och dess tekniska 
egenskaper. Se Tabell 3 för betygskriterier. 
Tabell 3. Betygskriterier för indiktaorn Värmeeffektbehov i bostadshus klimatzon 3, ej el-värmda är 
följande: 

BRONS ≤ 60 W/m2 
SILVER ≤ 40 W/m2 
GULD ≤ 25 W/m2 

(Miljöbyggnad metodik 2014) 
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3. Solvärmelast 
Solvärmelast, SVL bedöms i W/m2 golv och kan beräknas med en förenklad 
metod där rum med riktning mot norr inte ska finnas med i bedömningen. 
Beräkningen sker endast i vistelserum. Värden som räknas med är förutom 
solstrålning, solenergivärdetransmittans för fönsterglas och solskydd, arean 
på glasad del av fönster och dörrar och golvarea i det berörda rummet. Se 
Tabell 4 för betygskriterier. 
 
Tabell 4. Betygskriterier för indikatorn Solvärmelast i bostadshus: 

BRONS ≤ 38 W/m2 golv 
SILVER ≤ 29 W/m2 golv 
GULD ≤ 18 W/m golv2 

(Miljöbyggnad metodik 2014) 
 

4. Energislag 
I energislag bedöms betygskriterier i procent inom Miljökategorier 1-4 där 
kategori 1 innefattar energi med minst miljöbelastning och kategori 4 mest. 
Syftet är att byggnader i största utsträckning ska använda sig av förnybar 
energi, som bidrar till små utsläpp och mindre avfall. Beräkningar utgår från 
årlig energianvändning av uppvärmning, varmvattenberedning, komfortkyla, 
fastighetsenergi, hushålls- och verksamhetsel. Se Tabell 5 för 
betygskriterier. 
 
Tabell 5. Betygskriterier för indikatorn Energislag i bostadshus: 

BRONS < 50% från Miljökategori 1, 2 och 3 
 

SILVER  < 10% från Miljökategori 1 och < 25% från 
Miljökategori 4 
Alternativt < 50% från Miljökategori 2 och        
< 25% från Miljökategori 4 

GULD < 20% från Miljökategori 1 och < 20% från 
vardera Miljökategori 3 och 4 
Alternativt < 50% från Miljökategori 2 och        
< 20% från vardera Miljökategori 3 och 4 
 

(Miljöbyggnad metodik 2014) 
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5. Ljudmiljö 
En god ljudmiljö är betydande för att uppnå trivsel i en byggnad. Resultatet 
grundar sig i ljud från installationer, luftljudsisolering, stegljudsisolering och 
ljud utifrån, och bedöms sedan enligt svenska ljudstandarder. Se Tabell 6 för 
betygskriterier. 
 
Tabell 6. Betygskriterier för indikatorn Ljudmiljö i nyproducerade bostadshus: 

BRONS Ljudklass C på de fyra bedömda 
ljudparametrarna enligt SS 25267 eller SS 25268. 

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

GULD Minst ljudklass B på alla de bedömda 
ljudparametrarna i SS 25267 eller SS 25268. 
Godkänt enkätresultat eller egendeklaration. 

(Miljöbyggnad metodik 2014) 
 

6. Radon 
Radonhalten mäts i marken och i inomhusluft i befintliga byggnader. Radon 
anges i Bq/m3. Syftet är strävan efter en låg radonhalt inne i en byggnad. 
Resultatet sammanställs sedan och klassas som hög-, normal- eller 
lågradonmark. Efter klassificering av radonhalt fastställs grundkonstruktion 
och ventilationssystem. Se Tabell 7 för betygskriterier. 
 
Tabell 7. Betygskriterier för indikatorn Radon i nyproducerade bostadshus: 

BRONS ≤ 200 Bq/m3 
SILVER ≤ 100 Bq/m3 
GULD ≤ 50 Bq/m3 

(Miljöbyggnad metodik 2014) 
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7. Ventilationsstandard 
För att motverka dålig hygien och trivsel ska en byggnad ha en god 
ventilation. Krav på ventilationsflöden varierar i bostäder beroende på rum, 
yta, material i byggnadskomponenter, om det finns öppningsbara fönster och 
om det ska installeras tvättmaskin och torktumlare. För att uppnå 
minimikraven för bostäder i miljöbyggnad krävs ett system som klarar av ett 
uteluftsflöde på 0,35 l/s,m2 golv. (Miljöbyggnad metodik 2014) 
För att uppnå klass Silver krävs även att BFS 1998:38 efterföljs angående 
forcering av frånluft i kök.  
BFS 1998:38 säger att minsta frånluftsflödet ska för kök i bostäder vara: 
” 10 l/s, forcering med minst 75 % uppfångningsförmåga för 
luftföroreningar” (BFS 1998:38, sid 53) 
Se Tabell 8 för betygskriterier. 
 
Tabell 8. Betygskriterier för indikatorn Ventilationsstandard i nyproducerade bostadshus: 

BRONS Uteluftsflöde ≥ 0.35 l/s, m2 golv. 
SILVER Uteluftsflöde ≥ 0.35 l/s, m2 golv. 

Möjlighet till forsering av frånluftsflöde i kök 
enligt BFS 1998:38. 

GULD SILVER+ 
Frånluftsflöde i bad, dusch eller tvättrum enligt 
BFS 1998:38. 
Godkänt enkätresultat eller egendeklarartion.. 

(Miljöbyggnad metodik 2014) 
 

8. Kvävedioxid 
Kvävedioxidhalt är något som mäts med jämna mellanrum utomhus. För att 
få reda på vad det är för kvävedioxid där den tänkta byggnaden är planerad 
att byggas krävs mätningar kring området där hänsyn till trafik tas. 
Byggnaden projekteras därefter de mätvärden man får för att kunna uppnå 
den tänkta miljöklassen. Kvävedioxidhalt bedöms i inomhusluft i μg/m3. Se 
Tabell 9 för betygskriterier. 
 
Tabell 9. Betygskriterier för indikatorn Kvävedioxid i nyproducerade bostadshus: 

BRONS >40 μg/m3 
SILVER ≤ 40 μg/m3 
GULD ≤ 20 μg/m3 

Alternativt Byggnad utanför tätort: 
Placerad >250 m från väg med > 10 000 fordon/dygn. 

(Miljöbyggnad metodik 2014) 
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9. Fuktsäkerhet 
Fukt är något som kan påverka en byggnad negativt. Syftet med parameten 
fuktsäkerhet är därför viktig i Miljöbalken. Syftet är att förebygga fukt- och 
vattenskador genom att utforma och förvalta byggnader rätt. Detta arbete är 
svårhanterat då många aktörer ofta är inblandade. Därför är det viktigt att 
noggrant dokumentera konstruktioner som är i riskgrupp för fukt- och 
vattenskador, uttorkningstider samt vilka kontroller som bör göras och när i 
fuktsäkerhetsbeskrivningen. För att uppnå miljöbyggnads lägsta nivå krävs 
att byggnaden är fuktsäkerhetsprojekterad och följer  BBR:s avsnitt 6:5. Se 
Tabell 10 för betygskriterier. 
 
Tabell 10. Betygskriterier för indikatorn Fuktsäkerhet i nyproducerade bostadshus: 

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

SILVER BRONS+ 
Aktuella branschreglerföljs för utförande av 
våtrum. 
Fuktsäkerhetsprojektering enligt Bygga F eller 
motsvarande. 
Fuktmätningar i betong utförs enligt RBK, dvs 
Rådet för ByggKompetens. 

GULD SILVER+ 
En diplomerad fuktsakkunnig (beställarensexpert) och 
en fuktsäkerhetsansvarig (entreprenörens expert) ska 
vara utsedda. 
Godkänt enkätresultat eller egendeklaration. 

(Miljöbyggnad metodik 2014) 
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10. Termiskt klimat vinter 
Parameten är uppbyggd för att skapa god termiskt innerklimat vintertid i 
vistelsezonerna. Klimatet bedöms på två olika sätt, datorsimulering där 
inneklimatet jämförs med PPD-krav eller transmissionsfaktor som används i 
nyproducerade småhus. PPD (Predicted Precentage Dissatisfied) innebär 
förväntad andel missnöjda människor. För att byggnaden skall bli verifierad 
enligt Miljöbyggnad krävs indata för inneklimatsberäkningar samt att de 
stämmer med den färdiga byggnadens mätningar enligt SS EN ISO 7726. Se 
Tabell 11 för betygskriterier. 
 
Tabell 11. Betygskriterier för indikatorn Termiskt klimat vinter i nyproducerade bostadshus: 

BRONS Termiskt klimat motsvarande PPD ≤ 20% 
SILVER Termiskt klimat motsvarande PPD ≤ 15% 
GULD Termiskt klimat motsvarande PPD ≤ 10% 

Godkänt enkätresultat eller egendeklaration. 
(Miljöbyggnad metodik 2014) 
 

11. Termiskt klimat sommar 
Parametern är uppbyggd genom samma datorsimulering som Termisk klimat 
vinter samt Solvärmefaktor (SVF), förenklad metod (Miljöbyggnad metodik 
2014). I denna studie går det inte att färdigställa en undersökning då 
byggnaden endast är i systemhandlingsfas. Se Tabell 12 för betygskriterier. 
 
Tabell 12. Betygskriterier för indikatorn Termiskt klimat sommar i nyproducerade flerbostadshus: 

BRONS Termiskt klimat motsvarande PPD ≤ 20% 
SVF < 0.048 
Öppningsbara fönster. 

SILVER Termiskt klimat motsvarande PPD ≤ 15% 
SVF < 0.036 
Öppningsbara fönster. 

GULD Termiskt klimat motsvarande PPD ≤ 10% 
SVF < 0.025 
Öppningsbara fönster. 
Godkänt enkätresultat eller egendeklaration. 

(Miljöbyggnad metodik 2014) 
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12. Dagsljus 
För att skapa en god levnadsmiljö för människor att vistas i en byggnad 
krävs god tillgång till dagsljus. Därför är det viktigt att dimensionera fönster 
så att dagsljus når in i de vistelsezoner som finns i en byggnad. Under 
kapitlet Dagsljus beskrivs bedömningarna dagsljusfaktor, fönsterandel och 
utblick. Se Tabell 13 för betygskriterier. 
Tabell 13. Betygskriterier för indikatorn Dagsljus, med fönsterglasandel, AF i nyproducerade 
bostadshus: 

BRONS AF ≥ 10% 
SILVER AF ≥ 15% 
GULD - 

(Miljöbyggnad metodik 2014) 
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13. Legionella 
I både kall- och varmvatten finns det naturligt legionellabakterier som kan 
orsaka allvarliga sjukdommar hos människor med sämre imunförsvar. 
Tillväxten av dessa bakterier sker i temperaturer mellan 20-50 grader 
celcius. Därav är det viktigt att utforma tappvattensystem som ska minska 
denna risk. Genom att följa de råd och hänvisningar som “Branschreglerna 
Säker Vatteninstallation” kan detta motverkas. Se Tabell 14 för 
betygskriterier. 
 
Tabell 14. Betygskriterier för indikatorn Legionella i nyproducerade flerbostadshus: 

BRONS Temperatur på stillastående tappvarmvatten i t ex 
beredare och ackumulatotankar ≥ 60˚C. 
Gemensam rörledning till flera duschplatser där 
temperaturen är högst 38 ˚C ska inte vara längre 
än 5 meter. 
Handdukttorkar och andra värmare är inte 
koppplade på vvc-ledningen. 
Proppade ledningar ska vara så korta att 
temperaturen på det stillastående vattnet inte 
understiger 50 ˚C. 

SILVER BRONS+ 
Riskvärdering genomförs med avseende på 
tillväxt och spridning av legionella i äldre- och 
gruppboende, hotell, sporthallar, simhallar, 
vårdlokal. Åtgärder som minskar legionellarisken 
genomförs. 
Legionellaskydd enligt ”Branschregler säker 
Vatteninstallation”. 

GULD SILVER+ 
Termometrar monteras på utgående varmvatten 
och på returen i varje vvc-krets. 
Instuktioner ska finnas för regelbundna kontroller 
av vvc-krets. 
Instruktioner ska finnas för regelbundna 
kontroller av vv- och vvc-temperatur i äldre- och 
gruppboende, hotell, sporthallar, simhallar, 
vårdlokal och flerbostadshus. 

(Miljöbyggnad metodik 2014) 
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14. Dokumentation av byggvaror  
Vid produktion av en byggnad används en rad olika material. Genom att 
dokumentera de material som används vid en byggnation går det att i 
framtiden underlätta exempelvis saneringar. Genom att använda en digital 
loggbok underlättar det även för fastighetsförvaltaren att uppdatera i fall det 
tillkommer nya material. Se Tabell 15 för betygskriterier. 
 
Tabell 15. Betygskriterier för indikatorn Dokumentation av byggvaror i nyproducerade bostadshus: 

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

SILVER BRONS+ 
Loggboken är digital och administreras på 
företagsnivå hos fastighetsägaren. 

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

(Miljöbyggnad metodik 2014) 
 

15. Utfasning av farliga ämnen 
Parametern uppmanar till att använda byggmaterial som är miljövänliga. 
Byggmaterial som är miljövänliga och inte inehåller farliga ämnen hjälper 
till att skapa en hållbar miljö i samhället. Varje material granskas och 
bedöms utifrån halt av utfasningsämnen i den loggbok som används. Se 
Tabell 16 för betygskriterier. 
 
Tabell 16. Betygskriterier för indikatorn Utfasning av farliga ämnen i nyproducerade bostadshus: 

BRONS Dokumentation saknas 
SILVER Utfasningsämnen enligt KEMIs kriterier 

förekommer endast i mindre omfattning hos 
loggbokens byggvaror och är doumenterade i en 
avvikelselista. 

GULD Utfasningsämnenenligt KEMIs kriterier 
förekommer inte i de dokumenterade byggvarorna 
i loggboken. 

(Miljöbyggnad metodik 2014) 
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4. Metod 
Målet med denna studie var att ta fram ett funktionellt ritningsförslag på ett 
flerfamiljshus åt Vimmerbyhus. Detta eftersom att efterfrågan på 
flerfamiljshus hos småhusföretagen har ökat samt att Vimmerbyhus vill 
bredda porduktsortimentet. Studien gick även ut på att analysera olika 
parametrar i miljöbyggnadscertifiering som skulle passa byggnaden.  

4.1 Litteraturstudie - teoretisk bakgrund 
En undersökning gjordes genom att granska akademiska artiklar, uppsatser 
och litteratur. Vi fördjupade oss i Boverkets rapporter inom den rådande 
bostadsbrist som finns i landet samt jämförde olika storlekar på lägenheter 
och krav som finns på flerfamiljsbostäder. Vi jämförde artiklar angående 
byggbranschens miljöpåverkan, och fyra av de vanligaste 
miljöcertifieringarna undersöktes för att kunna välja ett alternativ som 
passade studien, företaget och den tänkta byggnaden bäst.  
Inspiration till invändig utformning kom främst genom studerande av 
Vimmerbyhus existerande produktkatalog. Detta för att resultatet skulle 
spegla företagets image och enkelt kunna möta deras framtida kundgrupp. 
För att skapa en gynnsam levnadsmiljö i varje lägenhet studerades Svensk 
Standard SS 91 42 21 där hänsyn har tagits till de tillgänglighetskrav som 
ställs för bostäder. Genom att studera Arkitektens handbok från 2015 har 
byggnaden utformas efter de svenska normer som är upprättade för trappor, 
fönster, dörrar, hiss med mera (Bodin m.fl. 2015). För att uppnå de 
föreskrifter och allmänna råd som ställs på flerbostadshus har Boverkets 
Byggregler studerats grundligt.  

4.2 Datainsamlig - praktisk bakgrund 
För att kunna få fram ett passande resultat har två möten med Vimmerbyhus 
VD ägt rum. Endast ett fåtal förändringar har gjorts gällande material och 
konstruktionslösningar då Vimmerbyhus har befintliga 
byggnadskomponenter som redan fungerar bra i deras produktion. Dessa 
delar har därför till största del lämnats oförändrade. Eftersom flerbostadshus 
är en ny produkt inom företaget fanns de komponenter som krävde 
förändring och inspiration, och komplettering från företag som har utvecklat 
liknande produkter har därför studerats. Utformningen har även styrts utifrån 
nuvarande leverantörskontakter inom Vimmerbyhus.  
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4.3 Beräkning och analys av data 
Då bostadshuset ska uppfylla kriterier för Miljöbyggnads indikationsbetyg 
silver har uträkningar med hjälp av beräkningsprogrammet VIP Energy 
gjorts. Parametrar som berördes i VIP Energy var: 
- Energianvändning 
- Värmeeffektbehov 
- Solvärmelast 
Förutom beräkningar i VIP Energy har en förenklad beräkning gjorts för 
dagsljus. Delar av termiskt klimat sommar kunde även beräknas.   
VIP-Energy är ett program som används vid energiberäkning av byggnader 
och marknadsförs av Structural Design Software. Programmet kalkylerar 
energianvändning för exempelvis varje månad, timme och klimatzon, vilket 
gör att justeringar och förbättringar kan utvecklas efter olika årstid- och 
väderförändringar. I programmet finns två olika typer av indata, katalogdata 
samt projektdata. Skillanden mellan katalogdata och projektdata är att 
projektdata är specifik för ett visst beräkningsobjekt medan katalogdata 
används för flera beräkningsobjekt. (VIP Energy 2016) 
Beräkningar gjordes för att undersöka hur byggnadsdelar och ventilation kan 
påverka människors levnadstandard i den tänkta miljön. Byggnaden 
jämfördes även med BBRs krav och regler som ställs på energihushållning 
samt de krav som ställs i Miljöbyggnads indikationsbetyg Silver.  
Genom indata från den aktuella bygganden beräknade VIP-Energy resultatet 
av uppgifterna. Indatan kan exempelvis bestå av byggnadsarea, material, 
lufttryck, ljusinsläpp och rumstemperatur. Byggnadens indata är den 
primärdata som skapats utifrån produktutformningen och den sekundärdata 
som har tagits från befintliga företag, produkter och klimat. Den empiri som 
har framkommit i studien baserades på de parametrar som tidigare beskrivits 
för att få fram en miljöbyggnadsklass. 

4.4 Urval, validitet och reabilitet 
I studien finns vissa brister angående miljöbyggnads-certifieringen då ingen 
verklig tomt finns utan simuleringen utförs baserad på en fiktiv med okänd 
omgivning i södra Stockholm. På grund av den fiktiva tomten och därmed 
bristfälliga indata skulle det vara svårt att uppnå exakta siffror och ett 
komplett resultat. För att klargöra tillvägagångsätt har dock samtliga 
parametrar dokumenterats för att man i framtiden skall kunna komplettera 
och använda sig av samma metoder för att uppnå liknande resultat. Det är 
likaså värt att nämna en hög reabilitet om byggnaden skulle uppföras i 
samma område samt ha liknande yttre omständigheter som simuleringen. 
Simuleringen skedde i VIP Energy och innehåller indikatorer som förhåller 
sig till byggnadens värmesystem, klimatzon och areor.  
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5. Genomförande 
I detta kapitel beskrivs genomförandet av utformning samt miljöcertifiering 
av byggnaden. 

5.1 Utformning av byggnad 
Genom sammanlagt tre möten med Vimmerbyhus VD har först utgångsläge 
och önskemål diskuterats. Därefter följdes dialogen upp för materialval i 
stomme och fasad samt vilken teknisk utrustning som önskades. 
Arkitektoniskt uttryck i fasad togs främst fram genom Vimmerbyhus 
tidigare produkter. Övriga ritningar som har arbetats fram är planlösningar 
för alla tre lägenhetsplan samt två sektioner som skär genom trapphus. 
Förutom riktlinjer från företaget har liknande projekt studerats. Exempelvis 
är Boklok ett samarbete mellan Ikea och Skanska där konceptet arbetar för 
att bygga kvadratsmarta och prisvärda hem för alla (Boklok 2016). Utifrån 
dessa aspekter togs sedan ett förslag fram som skulle passa både 
Vimmerbyhus, tillgänglighetskrav samt miljöbyggnadscertifieringen. 

5.2 VIP Energy 
För att få ut den specifika energianvändningen, värmeeffektbehovet samt 
sammanvägt g-värde till solvärmelasten krävdes beräkningar i VIP Energy 
med hjälp av nedanstående indata. 

 Material och konstruktion i: 
Grund 
Ytterväggar 
Mellanbjälklag 
Tak 
Lägenhetsavskiljande väggar 
Innerväggar 
Fönster och dörrar 
Köldbryggor 
  Klimat  Uppvärmningssystem och ventilation  Driftschema  Kylförsörjning  Energikrav 

Genom beräkning av byggnadens energianvändning jämfördes två olika 
väggalternativ. De två olika alternativen var Vimmerbyhus standardvägg 
samt energivägg. 
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5.3 Miljöcertifiering 
Av miljöbyggnads 15 parametrar kunde fyra stycken av dessa undersökas 
grundligt, en undersökas delvis medan resterande 10 till stora delar är 
baserade på antaganden.  
För att klassificera byggnaden inom Miljöbyggnad behövdes beräkningar i 
programmet VIP Energy version 3.1.1 göras inom tre av de fem undersökta 
parametrarna. Energianvändning, Värmeeffektbehov och Solvärmelast. 
Dessa tre samt indikatorn Dagsljus och Termiskt klimat sommar är 
genomförda enligt följande: 
Energianvändning 
Byggnadens årliga specifika energianvändning beräknades och mättes enligt 
BBRs bestämmelser, Atemp angett i kWh/m2. Genom att använda 
programmet VIP Energy kunde denna beräkning slutföras. Resultatets utfall 
baserades på en mängd indata. En viktig del var byggnadens material och 
dess areor, samt dess tekniska egenskaper såsom u-värden och densitet. 
Detta tillsammans med värden från uppvärmningssystem och 
ventilationssystem. Avgörande faktorer för energikraven är också klimatzon 
och bostadens syfte.  
Det som behövs för att generera specifik energianvändning är värden för: 
 Värmeförsörjning för TVV, rumsluft & tilluft  El till fläktar  El till pumpar  Övrig fastighetsel 
Värmeeffektbehov 
Värmeeffektbehovet beräknades i VIP Energy där hänsyn bland annat togs 
till temperaturskillnader och frånluftsvärmepumpens egenskaper. Därmed 
beaktades ej eluppvärmda indikationer.  
Värmeeffektbehovet beräknas i VIP Energy på följande sätt: 
 

 = + ä +      (W) ( 1 ) 
 

 ä ℎ =     (W/m2Atemp) (2) 
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Ptransmission: U-värden, klimatskalets delareor, köldbryggor 
Pluftläckage: luftläckageflöde vid normal tryckskillnad över klimatet 
Pventilation: ventilationsflöde, värmeåtervinnings temperaturverkningsgrad 
Genom att använda energiberäkningsprogrammet togs ingen hänsyn till 
solinstrålning, interna laster och med ventilationsdrift samt tillräckligt lång 
insvängningsförlopp. Resultatet angavs i W/m2, Atemp i DVUT.  
Solvärmelast 
Bedömningen gjordes på fönster med utsikt i öster till söder via väster dvs. 
från 90-270 grader. Detta betyder att fönster med vädersträck mot norr inte 
togs med i beräkningen. Ljustransmissionen (gsyst) på fönster är beräknat 
med 75% och loftgångar är räknat med ett värde på 90% 
(Persiennkompaniet 2016). Där värdena överstiger BBR krav tillsattes 
persienner för solavskärmning. 
I studien beräknades en förenklad metod av solvärmelast. För rum med 
fönster i ett vädersträck användes ekvation 3: 

 = 800 ∙      (W/m2) ( 3 ) 

För rum med fönster i två vädersträck användes ekvation 4: 
= 560 ∙ ∙   .Ö .  + 560 ∙ ∙   .Ö .   ( 4 ) 

 
= Sammanvägt g-värde för fönsterglas och solskydd (-) 
= Fönsterglasandel av dörrar, fönster och glaspartier (m2)  
= golvarea i berömda rummet inkl. yta under fast inredning (m2) 

800 samt 560 är konstanta värden för antagen maximal solstrålning angett i 
W/m2. 
Dagsljus  
Bedömningen AF är en förenklad metod där fönstrets glasarea ställs i 
förhållande till rummets golvarea. Beräkningar i dagsljus utförts enligt 
följande: 
Fönsterandel (AF), beräkning genomfördes enligt ekvation 5: 
 

 = ∙ 100    (%) ( 5 ) 
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= Area fönsterglas   (m2) 
= Area golv inkl. yta under fast inredning. (m2) 

I studien har alternativ 3 följts i dagsljusbeskrivningen i Miljöbyggnad. 
Alternativ 3 säger att: 

”Om en balkong, loftgång eller fast ogenomskinlig solskydd 
skärmar av himlen ska för BRONS rummets area ökas med arean 
på loftgången eller balkongen (enligt standarden) som skymmer 
himlen. LT > 0.7.” (Miljöbyggnad metodik 2014) 

Detta betyder att i denna studie räknades loftgångar samt balkonger in i de 
intilliggande golvareorna för att ge en exakt beräkning för varje rum. Men 
det krävdes även att de valda fönstrena på byggnaden hade ljustransmission 
större än 0,7. 
Arean på byggnadens samtliga fönster beräknades, se Figur 4, samt entré- 
och balkongdörrar, se Figur 5. Beräkningen bortsåg från fönster och dörrar i 
trapphus. 

 
Figur 4. Valda fönster med dess fönsterglasmåt. 

  
Figur 5. Valda dörrar med dess fönsterglasmått. 
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Termiskt klimat sommar 
Betygskriterier för bostäder och flerbostadshus delas upp i två 
bedömningsområden, varav den ena delen inte går att utreda i nuläget då det 
skulle krävas datorsimulering och en undersökning bland de boende.  
Kriteriet som går att beräkna är solvärmefaktorn (SVF), förenklad metod, 
som beräknas med hjälp av ekvation 6. Sovärmefaktorn är ett mått på hur 
värmen från fönster påverkar inneklimatet under sommartid. De fönster som 
tas med i beräkning är öppningsbara fönster.  
 

 =     (−) ( 6 ) 
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6. Objektbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs de önskemål på byggnaden som Vimmerbyhus har 
och de krav som ställs enligt BBR.  

6.1 Krav på byggnaden 
Vid utformning av ett flerbostadshus ställs krav från Boverket och Svensk 
Standard som i sin tur ska sammanfogas med andra önskemål från 
tillexempel beställare. Denna uppgift är inte alltid lätt utan har krävt många 
olika förändringar innan ett lyckat förslag har tagits fram.  

6.1.1 Övergripande objektsbeskrivning 
Objektet som används i studien är ett en.eskilt flerfamiljshus som är 
framtaget åt småhusföretaget Vimmerbyhus. Förutom tre våningar med 
totalt 12 lägenheter innehållande två, tre och fyra rum och kök, har även 
trapp- och hisshus utformats. Inget krav på vindsutrymme eller källare fanns. 
Fastigheten var främst tänkt att vara bostadsrätter som skulle vara 
uppnåeliga boendealternativ för låginkomsttagare. Objektet skulle om 
efterfrågan finns, kunna fungera som ett planelementshus där flera element 
kan sättas ihop till en större huskropp. De tänkta byggelementen skulle 
dimensionerades efter produktionskapacitet och fick inte överstiga tio meter 
per element i längd.1 
Byggnaden ska fungera i hela Sverige. Detta exempel är dock planerad i 
södra stockholmsområdet på grund av att Vimmerbyhus redan har många 
kunder där, och därav klimatzon 3. Målet var att fastigheten skulle sträva 
efter miljöcertifieringen Miljöbyggnad med kriteriet Silver. 

6.1.2 Materialval och tekniska kvaliteter 
Stomme och stomkomplettering skulle företrädelsevis bestå av trä på grund 
av befintlig prefabricerad träproduktion i företaget. Byggnaden skulle uppnå 
Boverkets byggregler med avseende på ljud- samt brandkrav för 
flerbostadshus. Inga krav på fasadmaterial eller arkitektoniska uttryck fanns. 
Fönster, dörrar och övriga material hade som enda utgångspunkt ett möjligt 
ekonomiskt och produktionsvänligt genomförande.  
Installationer skulle uppfylla energikraven enligt Boverkets byggregler 
gällande komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi. Vid byggnation 
kan fastigheten antingen tillföras energi av fjärrvärme eller 
frånluftsvärmepump.  

                                                 
1 Carlsson, Jens. VD VimmerbyHus. 2016. Intervju och startmöte. 14 Januari. 
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I denna studie kommer det senare alternativet att fingeras då fjärrvärme inte 
är tillgängligt i alla kommuner. El, ventilation och brand ska även det följa 
riktlinjer enligt i BBR. 
Byggnaden utformas med trästomme. De flesta väggar som använts i studien 
är Vimmerbyhus standardväggar och energiväggar som tidigare tagits fram 
för produktion.  
Mellanbjälklaget som önskades användas i byggnaden är ett EW-bjälklag 
från Heda. EW-bjälklaget är en redan befintlig produkt som används av 
företaget. (Heda 2016) 
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7. Resultat 
I kapitlet beskrivs de reslutat som studien har gett. Kapitlet inleds med 
utformning av byggnaden och följs sedan av resultatet från utredningen av 
Miljöbyggnad. 

7.1 Beskrivning av byggnad 
Efter ett antal olika förändringar samt omflyttningar i planlösning och fasad 
med både rum, fönster och dörrar uppnåddes ett stilrent passande förslag. 

7.1.1 Utformning av byggnad 
Övergripande objektsbeskrivning 
Byggnaden är utformad enkelt och kvadratsmart för att möta en målgrupp 
med lägre inkomst som exempelvis söker sin första bostadsrätt. Både 
lägenhetshuset och lägenheterna för sig är rektangulära med en enkel 
utformning där de fyra lägenheterna ligger bredvid varandra i rad, se  
Figur 6. De raka linjerna minimerar köldbryggor och bidrar till en förbättrad 
energianvändning i varje lägenhet samt ger ett stilrent intryck på hela 
byggnaden.  
Samtliga våningsplan har ett invändigt höjdmått mellan golv och tak på 2,6 
meter. Alla plan är identiska och består av en lägenhet på två rum och kök 
på 64.8 m2/lägenhet, en lägenhet med fyra rum och kök på 94.05 
m2/lägenhet, samt två lägenheter med tre rum och kök på 72.9 m2/lägenhet. 
Totalt består byggnaden utav tolv lägenheter och byggnadsarean (BYA) är 
451,90 m2. Byggnadshöjden är 11.8 m. För att förenkla produktionen och 
möjliggöra för framtida förändringar är trapphus med hiss en fristående 
byggnad, likaså balkonger och loftgång. Detta underlättar även 
energiberäkningar och minskar köldbryggor. Loftgången bidrar till en öppen 
känsla direkt utanför dörren och underlättar dessutom utrymning vid brand 
då loftgången klassas som en egen utrymningsväg enligt BFS 2011:26 
5:247 §. Hiss- och trapphusets placering i mitten av loftgången gör 
tillgänglighet och utrymning från varje lägenhet optimal.  
Förråd och miljöhus samt många tekniska utrymmen placeras i externa 
byggnader i närhet till bostadshuset för att undvika bebyggelse av nedgrävd 
källare och inredd vind2. 
Fönster och dörrar har ett lågt U-värde som medför en låg energianvändning 
av byggnaden.  

                                                 
2 Carlsson, Jens. VD VimmerbyHus. 2016. Presentation av byggnadsförslag och diskussion om 
förbättringar. 16 April. 
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Modeller är tagna från Nordan som är en vanlig leverantör till 
Vimmerbyhus. Fönsterna är av modeller öppningsbara eller fasta beroende 
på placering och samtliga har ett U-värde på 0.9 respektive  
1.0 W/m2K. Till ytterdörr används en passivdörr med ett U-värde på  
0.6 Wm2/K och balkongdörren har ett U-värde på 1.0 Wm2/K. Grunden är 
en platta på mark som varierar beroende på vilket underlag byggnaden skall 
placeras.  
Ventilation består av en frånluftsvärmepump vid namn IVT Vent 202. 
Pumpen är utvecklad för att klara höga krav på miljö och komfort  
(IVT 2016a). Uppvärmningssystemet är ett fjärrvärmesystem som skall förse 
byggnaden med värme. Uteluften tas genom freshventiler i yttervägg och 
avluften släpps ut genom yttertaket. 
Utformning av planlösning 
Under projekteringen togs tre olika slags lägenheter fram, två rum och kök, 
tre rum och kök och fyra rum och kök, se Figur 6 och Bilaga 1. 
Lägenheterna är identiska med varandra i tre våningar. Placeringen av de 
olika lägenheterna är valda efter storlek samt vilka rum som kräver dagsljus. 
Samtliga lägenheter är en egen brandcell för att motverka brandspridning. 
Även trapphuset är en egen brandcell.  

 
Figur 6. Planlösning över de fyra lägenheterna som löper identiskt i tre våningar. 
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Två rum och kök  
En stor välkomnande hall med bra förvaringsmöjligheter som leder till en 
allmän yta varifrån samtliga rum nås. Längst in i lägenheten finns ett sovrum 
och kök. Köket får rikligt med dagsljus då det är tänkt att bli en plats med 
mycket samvaro. Lägenheten placerades i mitten av byggnaden eftersom den 
krävde minst solljus. 
Tre rum och kök 
Även tre rum och kök har en rymlig hall med en stor klädkammare. Till 
vänster om hallen ligger två sovrum bredvid varandra som båda uppnår 
normal nivå. Två sovrum bredvid varandra är inte optimalt men på grund av 
bristande utrymme och solljus i mitten av lägenheten prioriterades 
vistelserummen till långsidorna av byggnaden för optimalt solljus. 
Vardagsrummet och köket skiljs åt av en skiljevägg som sträcker sig över 
halva rummen. Detta för att få en viss avskärmning men samtidigt öppen 
känsla. Skiljeväggen kan rivas då den inte är bärande och den bortre delen 
av lägenheten kan därför få en öppen planlösning vid behov.  
Fyra rum och kök 
Hallen har plats för avhängningsmöjligheter och en stor inbyggd garderob. 
Rakt fram syns ett stort vardagsrum med samma öppningsbara möjligheter 
liknande lägenheten för tre rum och kök. Det finns tre rum som kan 
användas till sovrum eller arbetsrum och som är placerade i tre av 
lägenhetens fyra hörn. Två av sovrummen är möblerbara för dubbelsäng. I 
mitten av lägenheten finns ett större allmänt utrymme som bidrar till 
axialiteten mellan rummen och detta tillsammans med sovrummen bidrar till 
en allmän trevnad kombinerat med en valbar chans till avskiljbarhet. 
Se samtliga planlösningar i Bilaga 1. 
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Badrum och kök är placerade intill varandra för att skapa ett 
kostnadseffektivt förslag gällande VVS installationer i samtliga lägenheter, 
se Figur 7. Kök och badrum är anpassat efter höjd nivå enligt SS 91 42 21 
för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade  
(BFS 2013:14 3:146 §).  

 
Figur 7. Rum med krav på tillgång till VVS-installationer är placerade intill varandra. 

 
 
Resten av lägenheterna har grundläggande tillgänglighet i form av normal 
nivå. Här kan manuella och eldrivna rullstolar användas som är ett krav från 
Plan och bygglagen (BFS 2013:14 3:146 §). Köket har öppning och balkong 
mot den tänkta bakgården.  
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Utformning av fasader 
Det finns fyra stycken fasadyver på fasadritningarna. Fasaden består av 
träpanel i variation av vertikal naturfärgad och vit horisontell panel. Detta 
för att ge byggnaden ett varierande uttryck samt skapa avgränsningar mellan 
lägenheter och trapphus. Fönster- och dörrkarmar varierar mellan vit  
(NCS S 0502-Y) och ljusgrå (RAL 7040). Arkitekturen har tagit inspiration 
från funktionalism som kännetecknar form efter funktion och modernism 
som representerar industriellt byggande. För att dölja de prefabricerade 
elementavsluten mellan våningarna har lister med måtten 22x120 mm 
placerats mellan våningarna. Utöver fasadmaterial redovisas även plåttak, 
fönsterval, dörrval, balkonger, loftgångar och trapphus, se Figurer 8, 9, 10 
och Bilaga 2. 
 

  
Figur 8. Fasadbild där ena långsidan redovsias med balkonger. 

 
Figur 9. Fasadbild där andra lånsidan redovisas med entréer, loftgångar och trapphus. 

 
Figur 10. Fasadbilder där båda kortsidorna redovisas.  
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Fönster 
För att skapa ett lekfullt utryck samt ge tillräckligt med dagsjus in i 
byggnaden har olika fönster används, se Figur 11. 

 
Figur 11. Byggnaden har sex olika typer av fönster.  

 
Modellen är av aluminiumbeklätt trä tagen från serien Tanum som är en 
klassisk form med modern funktion. Tre-glasskikt och en energi-beläggning 
minskar värmeförluster och gör att större fönster kan användas. Mellan 
glasen finns argongas för att förbättra fönsterglasets isolerande egenskaper 
(Nordan 2016). Se modulmått och U-värden för fönstertyper 1-6 i Tabell 17.  
Tabell 17. Fönstertyper och dess modulmått och U-värden. 

Fönstertyp Modul [dm] U-värde [W/m2K] 
1 22x12 0,9 
2 11x21 1,0 
3 11x10 0,9 
4 16x13 0,9 
5 6x21 1,0 
6 14x21 1,0 
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Dörrar 
De dörrar som har används till byggnaden är fyra olika typer. En typ som 
används vid balkong och trapphus, en ytterdörr som används till 
lägenheternas entréer samt innerdörrar med två olika mått, se Figur 12. 
Samtliga dörrar som leder till wc, balkong, trapphus och ytterdörrar har 
modul 10x21 och uppnår höjd tillgänglighetsnivå. Övriga innerdörrar har 
modulmått 9x21 och uppnår normal nivå i SS 91 42 21. Se Tabell 18 för 
dörrinformation. 

 
Figur 12. Byggnadens två olika slags dörrar som leder ut från trapphus, entréer och balkonger , de 

har olika hänglingar beroende vart de är placerade. 
 

Tabell 18. Dörrtyper och dess modulmått och U-värde.  

Dörrtyp Modul [dm] U-värde [W/m2K] 
Balkong och trapphus 10x21 1,0 
Entré 10x21 0,7 
 
Loftgång 
Loftgångar används som komunikationsyta mellan lägenhet och trapphus. 
Måtten på loftgångarna är 2000x16695 mm samt 2000x13828 mm på 
vardera sida trapphus och består av ett träbjälklag som bärs upp av 
limträpelare. För att förhindra brandspridning vid loftgångarna och 
balkonger används tätning i anslutning till yttervägg (Träguiden 2003). 
Loftgången på översta våningen har ett eget takutsprång på grund av yttre 
väderförhållanden. Ett tak underlättar underhållsarbetet under nederbörd av 
både regn och snö.  
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Trapphus 
Trapphuset består av prefabricerade element med stående träpanel. Plåttaket 
på trapphuset och loftgången har en lutning på 8°. I trapphuset placeras en 
hydraulhiss utan maskinrum, se Figur 13. Enligt Plan- och byggförordningen 
(PBF 2011:338) 3 kap 4, 18 §§ måste en bostadsbyggnad vara försedd med 
hiss eller annan lyftannordning om byggnaden innehåller tre eller fler 
våningar. Valet av hissvariant grundar sig i att maskinskåpet endast kräver 
0,3m3 och kan placeras intill hisskorgen på första plan. Detta kräver en 
hissgrop på 1,3 meter (Greenlift 2004). Hissens storlek är 1100x2110 mm. 

”Hissmaskineri med tillhörande anordningar och brytskivor ska 
placeras i ett rum eller annat utrymme som kan nås via fasta 
invändiga tillträdesvägar utan att hissen behöver användas.”  
(BFS 2012:11 H14 8 §) 

 

 
Figur 13. Byggnadens loftgångar som binds samman med ett trapphus som löper i tre våningar. 

 
I trapphuset finns även två glaspartier som löper vertikalt med väggarna från 
plan ett upp till plan tre. Dessa partier ska bidra med ljus in i trapphuset och 
binda samman miljön inne med ute. Förutom glaspartierna finns ett mindre 
fönster placerat bredvid hissen. I trapphusets tak placeras en brandlucka som 
skall aktiveras om brand uppstår.  
Balkonger 
Samtliga balkonger som används har måtten 1800x3500 mm och består av 
träbjälklag som lutar 0.6° för avrinning. Balkongerna bärs upp av träpelare 
och är fristående från fasaden för att underlätta produktionen. Varje lägenhet 
har tillgång till en enskild balkong förutom entreplan som har uteplatser utan 
räcke för tillgängligheten för rullstolsbundna. 
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Sektioner 
Två sektioner har tagits fram för att tydliggöra rumshöjder, 
bröstningshöjder, taksprång, gavelsprång, balkonger, loftgångar m.m. 
Rumshöjderna på samtliga plan inklusive trapphus, balkonger och loftgångar 
är 2,6 m. Bröstningshöder på fönster är 900 mm på samtliga fönster. Tak- 
och gavelsprång sticker ut från fasaden 300 mm. Sektion 1 redovisar 
byggnadens loftgångar, se Figur 14 och Bilaga 1. Sektion 2 redovisar 
trappor men även det glasparti som löper vertikalt i fasaden, se Figur 15 och 
Bilaga 1.  
 

 
Figur 14. Sektion 1 genomskärning av byggnadens kortsida inklusive hissgrop.  

 
Figur 15. Sektion 2 genomskärning av byggnadens kortsida inklusive trapphus. 
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3D illustrationer 
Illustrationsbilder i 3D har tagits fram i ritningsprogrammet Lumion för att 
visa en mer verklighetstrogen bild av byggnaden. Figur 16-18 är 
illustrationsbilder från utsidan utav byggnaden.  

 
Figur 16. Illustrationsbild på byggnaden 

 

 
Figur 17. Illustrationsbild på byggnaden med dess loftgångar och trapphus 
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Figur 18. Illustrationsbild av byggnaden med dess balkonger.  

 
Figurer 19-21 är illustrationsbilder av lägenheter sett invändigt. 

 
Figur 19. Invändigt perspektv sett från vardagsrum. 

 
Figur 20.Invändigt perspektv med översikt över vardagsrum och kök. 
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Figur 21.Invändigt perspektiv kök, vardagsrum och sovrum binds samman. 
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7.1.2 Teknisk beskrivning 
Väggar 
Byggnadens ytterväggar är av två olika sorter, en standardvägg samt en 
energivägg. Ytterväggar och innerväggar är till stor del valda efter 
Vimmerbyhus tidigare framtagna produkter. Undantag blir en utveckling av 
innerväggar för att uppnå högre ljud- och isoleringskvaliteter. Innerväggarna 
har isolerats med 70 mm i icke bärande inneväggar samt 95 mm i bärande 
väggar, se Figur 22.  

 
Figur 22. Vimmerbyhus olika byggnadskomponenter samt kompletterade innerväggar. 

 
Tak 
Taket är ett pulpettak och ytskiktet består av plannja trend 457 plåt med 
kulören PL 15 mörk silvermetallic (Plannja 2016). Lutningen är 14° över 
lägenhetsbyggnaden och 8° över trapphuset. Den moderna och stilrena 
designen valdes för att passa in i Vimmerbyhus befintliga produktkatalog. 
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Bjälklag 
Vindsbjälklaget är ett EW-bjälklag från Heda och skiljer av den översta 
lägenhetsvåningen från den kalla vinden. På vinden och över respektive 
lägenhet finns även en brandcellsindelning. 
Mellanbjälklaget är också ett EW-bjälklag från Heda som klarar brandklass 
REI 60, se Figur 23. Bjälklaget klarar ljudklass B men kan med noggrant 
arbete kan uppnå ljudklass A. All installation kan läggas i bjälklaget vilket 
medför att lägenheterna ej behöver undertak. (Heda 2016) 

 
Figur 23. Detalj över EW.bjälkjaget som används i samtliga våningar. 

 

Uppvärmningssystem 
En frånluftsvärmepump från IVT vid namn IVT Vent 202 installeras i 
byggnaden. Frånluftsvärmepumpen är dimensionerad för att klara av de krav 
som ställs. Den fungerar på så sätt att den återvinner luften i bostaden tolv 
gånger per dygn. (IVT 2016a)  
Varje lägenhet får varsin egen frånluftsvärmepump vilket medför att 
brukarna själva kan styra vilket slags inomhusklimat som önskas. 
Installationen placeras i badrummen och har ett mått på 600x615x2150 mm. 
Varje pump har en max tillförd effekt på 0,6kW och angiven effekt på 
1,5kW. Luftflödet är mellan 20-70 l/s beroende på aktivitetsnivå i 
lägenheten. (IVT 2016b) 
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7.1.3 Miljöbyggnad 
I följande avsnitt redovisas resultaten i förhållande till kraven för 
Miljöbyggnad.  
Energianvändning 
Vid beräkningar av energianvändning har följande indata från byggnaden 
används, se  
Tabell 19. 

 
Tabell 19. Indata av byggnadsdelar. 
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Standardyttervägg 
En frånluftsvärmepump har placerats i varje lägenhet, totalt 12 stycken. 
Hänsyn har tagits till ute och inneluftstemperatur i klimatzon 3. DVUT för 
området är -16.2˚C. Värmepumpens kapacitet och dimensionering är 
avgörande för resultatet då pumpen fastställer frånluftsflöde, angiven 
värmeeffekt och värmefaktor. Alla dessa är väsentliga värden för att få en 
trivsam inomhusmiljö och en effektiv energianvändning. Atemp uppgår till 
870 m2. Se resultat i Figur 24. 
 

 
Figur 24. Värden på byggnaden när valet av yttervägg är standardvägg. 

Värmeförsörjningen utav bygganden är 41.6 kWh/(m2år) och står för de 
största värdet i den specifika energianvändningen. Övrig fastighetsel står fär 
12.36 kWh/(m2år). El till fläktar har ett större värde på 4.46 kWh/(m2år) och 
el till pumpar är minsta värdet på 0.56 kWh/(m2år).  
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Genom nedanstående värden för byggnaden blev resultatet för den specifika 
energianvändningen 59 kWh/m2 när Vimmerbyhus standardytterväggar 
undersöktes, se Figur 25. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 25. Angiven och tillförd energi per vecka för den aktuella byggnaden med standardväggar. 
Byggnaden med standardytterväggar uppnår betygskriterie Silver. 
Energiyttervägg 
Genom nedanstående värden för byggnaden blev resultatet för den specifika 
energianvändningen 57 kWh/m2 när Vimmerbyhus energiytterväggar 
undersöktes, se Figur 26.  

 
Figur 26: Värden på byggnaden när valet av yttervägg är energiväggar. 
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Liksom standardväggen är värmeförsörjningen största värdet i den specifika 
energianvändningen. Värmeförsörjningen ligger  på 39.9 kWh/(m2år). Övrig 
fastighetsel står fär 12.3 kWh/(m2år). El till fläktar har ett större värde på 4.4 
kWh/(m2år)  och el till pumpar är minsta värdet på 0.4 kWh/(m2år). Samtliga 
värden är något minskade i förhållande till standardväggen.  
För att uppnå Miljöbyggnad nivå Silver får byggnaden högst ha en 
energianvändning på 60 kWh/m2. I Figur 27 utläses byggnadens angivna och 
tillförda energi per vecka om man väljer att använda Vimmerbyhus 
energivägg.  

Figur 27: Angiven och tillförd energi per vecka för den aktuella byggnaden med energiväggar. 
Byggnaden med energiytterväggar uppnår betygskriterie Silver. 
I båda väggalternativen får frånluftspumpen tillföra mer kyla till byggnaden 
under sommarmånaderna, maj till september för att behålla behaglig 
inomhustemperatur. Samtidigt minskar värmeförluster genom 
transmissioner, luftläckage och ventilation då mer av den ofrivilliga 
inomhusluften stannar kvar i byggnaden när temperaturskillnaden blir 
mindre (Ventilation 2016). Under sommarmånaderna ökar soltillförseln 
markant samtidigt som värmeförsörjningen och återvinningen för ventilation 
inte behöver jobba lika hårt på grund av den höjda temperaturen och 
luftfuktigheten i luften.  
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Värmeeffektbehov 
Vid beräkning av värmeeffektbehovet har indata från Tabell 19 använts. 
För att behovet av tillförd värmeeffekt ska minimeras behöver transmisson, 
luftläckage- och ventilationsförlusten vara så liten som möjligt. 
Betygskriteriet baseras på ej el-värmda bostäder och klimatzon. Då 
temperaturen utomhus varierar beroende på årstid varierar även 
effektbehovet. För att värmeförlusterna inte ska bli för stora under låga 
utetemperaturer behövs konstruktioner med ett bra U-värde och ett rätt 
dimensionerat ventilationssystem. Även inom indikatorn värmeeffektbehov 
har standardytterväggen jämförts med energiväggen. 
Standardyttervägg 
Transmission: 14.4 kW 
Luftläckage: 2.2 kW 
Ventilation: 4.0 kW 
 

 = 14.4 + 2.2 + 4.0 = 20.6     ( ) ( 2 ) 
   
 ä ℎ = 20.6 

870  ( 2 ) 
   
 ä ℎ = 23.7 W/m2Atemp  

 
Byggnadens värmeeffektbehov uppnår kriterie Guld. Resultatet indikerar på 
att byggnaden innehåller få otätheter och att klimatskalets material erhåller 
bra U-värden.  
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Energiyttervägg 
Transmission: 13.7 kW 
Luftläckage: 2.2 kW 
Ventilation: 4.0 kW 
 

 = 13.7 + 2.2 + 4.0 = 19.9    ( ) ( 3 ) 
   
 ä ℎ = 19.9 

870  ( 2 ) 
   
 ä ℎ = 19.9 

870  ( 2 ) 
   
 ä ℎ = 22.3 W/m2Atemp  
 

Liksom Vimmerbyhus standardvägg uppnår energiytterväggen kriterie Guld. 
Skillnaden är att transmissionen för energiväggen är aningen midre. 
Solvärmelast 
Byggnaden är simulerad att vara placerad så att loftgångssidan är i söderläge 
se Figur 28.  

 
Figur 28. Berörda vistelserum är markerade på planlösning. 
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Solvärmelast tre rum och kök 
Sovrum 1:  

 560 ∙ 0,1 ∙ 1,54 
12 + 560 ∙ 0,25 ∙ 0,99 

12 = 18,73    ( / 2) ( 4 ) 

Sovrum 2: 
 800 ∙ 0,25 ∙ (0,99 + 0,99)

8,5 = 46,59     ( / 2) ( 3 ) 

 
Solvärmelast fyra rum och kök 
Arbetsrum: 

 800 ∙ 0,1 ∙ (1,54 + 1,54)
10  = 24,64    ( / 2) ( 3 ) 

Sovrum 2: 
 800 ∙ 0,1 ∙ 1,54

11  = 11,20    ( / 2) ( 3 ) 

 
 800 ∙ 0,1 ∙ 1,54

11  = 11,20    ( / 2) ( 3 ) 

 
Solvärmelast två rum och kök 
Vardagsrum:  

 800 ∙ 0,1 ∙ 1,54
10  = 12,32    ( / 2) ( 3 ) 

 
Genom att beräkna med vistelserummen markerade i Figur 28 uppnås 
resultatet redovisat i Tabell 20. Tre rum och kök får samma resultat oavsett 
vilken kortsida lägenheten är placerad på.  
Tabell 20. Solvärmelasttalet för berörda vistelserum. 

 

Rumstyp Solvärmelasttal Skolskydd Rumstyp Solvärmelasttal Solskydd Rumstyp Solvärmelasttal Solskydd
Sovrum 1 18,73 Loftgång Arbetsrum 24.64 Loftgång Vardagsr. 12.32 Loftgång
Sovrum 2 46,59 Persienner krävs Sovrum 2 11.20 Loftgång

Plan 1-3
Lägenhetstyp

3 RoK
LägenhetstypLägenhetstyp

2 RoK4 RoK
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I plan ett till tre har två av samtliga sovrum samt ett vardagsrum uppnått 
nivå Guld i betygskreterierna. Det tredje sovrummet uppnår Silver om 
persienner monteras på plats vilket är en rekomendation. Arbetsrummet 
uppnår nivå Brons men om persienner monteras på plats kommer nivå Silver 
uppnås. Slutresultatet för solvärmelasten är betygskriterie Silver. För 
orientering av rum och fönster se Bilaga 1. 
Energislag 
Då byggnaden inte är befintlig kan energislag inte bedömas. I studien har 
brukarna som krav att använda sig av minst 50% förnybar energi i form av 
biobränsle samt friheten till 25% övrig energi. Därigenom kan byggnaden 
åstadkomma betyg Silver. 
Ljudmiljö 
I studien är denna parameter inte beräknad ingående utan endast en 
bedömning baserad ljudmiljön inomhus. 
Husets yttre byggelement och bestämda installationer uppnår:  
Yttervägg: Ljudklass B 
Lägenhetsskiljande vägg: Ljudklass B 
Bjälklag: Ljudklass B 
Frånluftsvärmepump: Ljudklass B 
Nybyggnationskraven för nyproducerade lägenheter är ljudklass C och 
därför får inte en sämre ljudklass uppnås. Genom att projektera byggnaden 
med nämnda byggelement och installationer för aktuella ljudkrav gällande 
inomhusmiljö är miljöbyggnadskrav Silver uppnåliga.  
Radon 
Då studiens tomt är fiktiv kan inte radonhalt bedömmas. För att klara klass 
Silver krävs dock en konstruktion som är projekterad för att klara 
radonhalten i inomhusluften ≤ 100Bq/m3. Detta ställer krav på materialval. 
Radon är ett obefintligt ämne i materialet trä och borde därför inte vara 
något hinder i den aktuella produkten som till största del består av 
träkonstruktion. Radon finns även i närmiljö i olika halter, samt i vattnet 
som används i hushåll (Boverket 2014d). Resultatet antas uppnå 
betygskriterie Silver.  
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Ventilationsstandard 
Genom att använda IVT 202 frånluftsvärmepump kommer 
ventilationsstandarden uppnås. Frånluftsflödet i byggnaden beror bland 
annat på om byggnaden innehåller öppningsbara fönster. Lägenheternas 
samtliga rum innehåller minst ett öppningsbart fönster som medför forcering 
av luftflödet. De fönster som ej går att öppna är typ 2, 5 och 6.  
Eftersom samtliga lägenheter har både torktummlare och tvättmaskin 
kommer även detta tas hänsyn till vid dimensioneringen av ventliationen.  
Ventilationen i kök är dimensionerade för en lufthastighet med 10 l/s och 
minst 75% upptagningsförmåga av luftföroerningar enligt BFS 1998:38. 
Genom att dimensionera för minst 0,35 l/s, m2 golv kommer byggnaden att 
uppnå Miljöbyggnadscertifieringen Silver. 
Kväveoxid 
Eftersom byggnaden inte har en exakt lokalisation så kan inte denna 
parameter undersökas eftersom det kräver information från omrkingliggande 
miljö. Byggnaden är utformad så att kvävedioxidhalten inomhus inte ska 
överstiga 40 μg/m3 vilket motsvarar betygskriterie Silver. Efter uppförande 
krävs kontrollmätning. 
Fuktsäkerhet 
I denna studie kommer inte fuktsäkerhet att beräknas men då Vimmerbyhus 
använder sig av prefabricerade element samt projekterar efter kraven som 
ställs på byggnader idag kommer denna indikation antas att den uppnå 
betygskriterie Silver.  
Termiskt klimat vinter 
I denna studie går det inte att färdigställa en undersökning av termiskt klimat 
vinter då betyget baseras på ett PPD-index som anger en procentandel av de 
boende som skulle vara missnöjda med det termiska klimatet.  
Termiskt klimat sommar 
Liksom Termiskt klimat vinter går det inte att färdigställa en undersökning 
av termiskt klimat sommar då betyget baseras på ett PPD-index som anger 
en procentandel av de boende som skulle vara missnöjda med det termiska 
klimatet. Däremot kan delar av indikatorn bedömas med hjälp av 
solvärmefaktorn, SVF. De fönster som beräknas är öppningsbara typ 1, 3 
och 4. Köket på våning tre beräknas enskilt då balkongerna hjälper till att 
avskärma värmen på övriga våningar. 
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Vid beräkning användes areor för golv, fönster och dörrar se Tabell 21, 22 
och 23. 
Tabell 21. Beräknade areor för golvytor.  

 
Tabell 22. Beräknade glasareor i fönster. 

 
Tabell 23. Beräknade glasareor i ytterdörrar. 

 
gsyst  för fönster vid loftgång och balkong  = 0,1 
gsyst  för fönster utan solskydd = 0,25  
 
Solvärmefaktor tre rum och kök 
Sovrum 1:  

 0,1 ∙ 1,54
12 + 0,25 ∙ 0,99

12 = 0,033    (−) ( 6 ) 

Sovrum 2: 
 0,25 ∙ (0,99 + 0,99)

8,5 = 0,058    (−) ( 6 ) 

Vardagsrum: 
 0,25 ∙ 2,2

12 = 0,046    (−) ( 6 ) 

Rumstyp Area (kvm) Loftg./balkong (kvm) Rumstyp Area (kvm) Loftg./balkong (kvm) Rumstyp Area (kvm) Loftg./balkong (kvm)
Hall 5 Hall 5 Hall 7,5
Sovrum 1 12 Sovrum 1 12 8,5 Sovrum 12
Sovrum 2 11 3 Sovrum 2 8,5 Kök 14,5 6
Arbetsrum 8 8,5 Kök 14,5 6 Vardagsrum 10 3
Kök 14,5 6 Vardagsrum 12 Toalett 6
Vardagsrum 14,5 Toalett 6
Toalett 6

Lägenhestyp
4 RoK 

Lägenhestyp
3 RoK 2 RoK

Lägenhestyp

Typ Area fönsterglas (kvm)
1 2,2
2 2,09
3 0,99
4 1,54
5 0,76
6 2,28

Fönster

Typ Area fönsterglas (kvm)
Balkongdörr 0,908
Entrédörr 0,076

Dörrar
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Kök: 
 0,1 ∙ 0,908

14,5 = 0,0063    (−) ( 6 ) 
 

Solvärmefaktor fyra rum och kök 
Sovrum 1: 

 0,25 ∙ 0,99
12 = 0,021    (−) ( 6 ) 

Sovrum 2: 
 0,1 ∙ 1,54

11,5  = 0,013    (−) ( 6 ) 

Arbetsrum: 
 0,1 ∙ (1,54 + 1,54)

8 = 0, 0,039    (−) ( 6 ) 

Kök: 
 0,1 ∙ 0,908

14,5 =  0,0063    (−) ( 6 ) 

Vardagsrum: 
 0,25 ∙ 2,2

14,5 =  0,038    (−) ( 6 ) 

Solvärmefaktor två rum och kök 
Sovrum:  

 0,25 ∙ 0,99
12 = 0,021    (−) ( 6 ) 

Vardagsrum:  
 0,1 ∙ 1,54

10 = 0,015    (−) ( 6 ) 

Kök: 
 0,1 ∙ 0,908

14,5 = 0,0063    (−) ( 6 ) 

Solvärmefaktor i kök för samtliga lägenheter plan 3 
 

 0,25 ∙ (2,28 + 0,908)
14,5 = 0,016    (−) ( 6 ) 
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I lägenhetstyp två rum och kök uppnår samtliga rum Silver. I tre- och fyra 
rum och kök är persinenner nödvändigt.  
Sammanställning av samtliga rum med dess solvärmefaktorer redovisas i 
Tabell 24. 
Tabell 24. De olika lägenhetstuderna med dess solvärmefaktor 

 
 

Dagsljus 
Beräkningar har gjorts på dagsljus enligt förenklad metod. Figur 29 visar 
berörda vistelserum.  

 
Figur 29. Beräknade vistelserumrum är markerade på planlösning.  

 
 
 
 
 
 

Rumstyp Solvärmefaktor Solskydd Rumstyp Solvärmefaktor Solskydd Rumstyp Solvärmefaktor Solskydd
Sovrum 1 0,033 Sovrum 1 0,021 Sovrum 0,021
Sovrum 2 0,058 Persienner krävs Sovrum 2 0,013 Vardagsrum 0,015
Vardagsrum 0,046 Persienner krävs Arbetsrum 0,039 Persienner krävs Kök plan 1-2 0,0063
Kök plan 1-2 0,0063 Vardagsrum 0,038 Persienner krävs

Kök plan 1-2 0,0063
Kök plan 3 0,016 Kök plan 3 0,016 Kök plan 3 0,016

Lägenhetstyp
2 RoK

Lägenhetstyp
3 RoK

Lägenhetstyp
4 RoK
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Vid beräkningar har Tabell 21, 22 och 23 använts och följande resultat har 
uppnåtts: 
Tre rum och kök  
Sovrum 1: 

  1,54
(12 + 8,5) + 0,99

12  ∙ 100 = 15,76    (%) ( 5 ) 

Sovrum 2: 
 (0,99 + 0,99)

8,5 ∙ 100 = 29,29    (%) ( 5 ) 

Kök: 
 (2,28 + 0,908)

(14,5 + 6) ∙ 100 = 15,55    (%) ( 5 ) 

Vardagsrum: 
 2,2

12 ∙ 100 = 18,33    (%) ( 5 ) 

Enligt resultatet uppnår lägenhetstypen klass Silver i Miljöbyggnad i 
samtliga rum.  
Fyra rum och kök  
Sovrum 1: 

 (0,99 + 2,09)
12 ∙ 100 = 25,67    (%) ( 5 ) 

Sovrum 2: 
 

 1,54
(11,5 + 3) ∙ 100 = 10,62    (%) ( 5 ) 

Arbetsrum: 
 (1,54 + 1,54)

(8 + 8.5) ∙ 100 = 18,66    (%) ( 5 ) 

Kök: 
 (2,28 + 0,908)

(14,5 + 6) ∙ 100 = 15,55 ( 5 ) 
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Vardagsrum: 
 2,2

14,5 ∙ 100 = 15,17    (%) ( 5 ) 

Enligt resultatet uppnår lägenhetstypen klass Silver i Miljöbyggnad i 
samtliga rum förutom sovrum 2 som uppnår klass Brons.  
Två rum och kök  
Sovrum:  

  (2,09 + 0,99)
12 ∙ 100 = 25,67    (%) ( 5 ) 

Kök: 
 (2,28 + 0,908)

(14,5 + 6) ∙ 100 = 15,55    (%) ( 5 ) 

Vardagsrum: 
 1,54

(10 + 3) ∙ 100 = 11,85    (%) ( 5 ) 

Enligt resultatet uppnår lägenhetstypen klass Silver i miljöbyggnad i 
samtliga rum förutom vardagsrummet där klass Brons uppnås. Se Tabell 25 
för sammanställda resultat. 
Tabell 25. Visar indikatorbetyg på dagsljus vid valda vistelserum. 

 
Resultatet visar på att ett rum i fyra rum och kök samt ett rum i två rum och 
kök endast uppnår miljöklass Brons. Sämsta rummets indikatorbetyg är det 
betyg som sätts för hela byggnaden. I detta fall uppnår således byggnaden 
indikationsbetyget Brons.  
Legionella 
I denna studie ställs det som krav att Vimmerbyhus ska efterfölja dessa råd 
och hänvisningar och därmed uppnå miljömål Silver som finns för att 
motverka legionellaspridning.  
 

Rumstyp AF ≥15% Rumstyp AF ≥15% Rumstyp AF ≥15%
Sovrum 1 25,67 Sovrum 1 15,76 Sovrum 25,67
Sovrum 2 10,62 Sovrum 2 23,29 Kök 15,55
Arbetsrum 18,67 Kök 15,55 Vardagsrum 11,85
Kök 15,55 Vardagsrum 18,33
Vardagsrum 15,17

Lägenhestyp
Fönsterglasandel AF, förenklad metod Plan 1-3

Lägenhestyp
2 RoK3 RoK4 RoK 

Lägenhestyp
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Dokumentation av byggvaror 
Dokumentation av byggvaror är något som antas vara enkelt för ett företag 
som Vimmerbyhus då de producerar färdiga byggnadselement i fabrik som 
sedan levereras ut till monteringsplats. Detta gör det enkelt att följa hela 
materialprocessen och därav uppnå de miljömål som ställs för betygskriterie 
Guld.  
Utfasning av farliga ämnen  
Dokumentation av de ämnen som finns i de olika byggnadsdelarna bör 
liksom föregående parameter ej vara något svårt att uppnå för 
Vimmerbyhus. Eftersom deras sätt att producera fram byggnadelar är något 
de kan följa noggrant från fabrik därför antas det att betygskriterie Silver ska 
uppfyllas.  
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8. Analys 
Vi projektering av en byggnad är det många ställningstaganden som ska tas i 
åtanke. Kunders önskemål måste samverka med Svenska byggnadskrav och 
standarder och samtidigt resultera i ett trivsamt hem som också behöver 
uppfylla dagens eller framtidens miljökrav (Boverket 2016d). I följande 
kapitel analyseras resultatet med hänsyn till teorin från kapitel 3. 
Utformning av byggnaden och miljöcertifiering är områden som analyseras 
separat. 

8.1 Utformning av byggnaden 
Enkelheten av utformningen har medfört ett miljöeffektivt produktförslag, 
som är enkelt att vidareutveckla efter beställarens önskemål. Husets avlånga 
design med lägenheterna som ligger på rad gör att påbyggnation av ett 
likadant lägenhetshus vid kortsidan skulle vara möjlig utan att avsevärt 
behöva försämra varken grundläggande bostadskrav eller upplevelsevärden. 
Fönsterna på kortsidan måste dock tas i åtanke vid en påbyggnation, se 
Bilagor 1 & 2. 
Vid utformningen har kraven från BBR efterföljts för att möjligheten till 
framtida bebyggelse ska vara möjlig (Boverket 2014c). Grundkraven för 
inomhusmiljö har åstadkommits gällande insläpp av solljus samt 
användbarhet av tillämpningsområden i lägenheterna. Brandkrav och 
bostadskrav för flerbostadshus med tillhörande trapphus har varit avgörande 
för hur lägenheternas utformning och tillgänglighet har arbetats fram 
(Boverket 2016) med hjälp av Svensk Standard och dess tillgänglighetskrav 
(Svensk standard SS 91 42 21, 2006). Badrum, kök och vardagsrum uppnår 
höjd tillgänglighetsnivå i samtliga lägenheter och resterande utrymmen 
uppnår nivå normal enligt bestämmelser, se Figur 6. Eftersom att litteraturen 
bostadens omätbara värden handlar om upplevelsevärden och inte några 
juridiska krav och bestämmelser (Forshed & Nylander 2005), har dessa 
perspektiv inte alltid prioriterats i projektet. Viktigt har varit att få in rikligt 
med solljus i vistelserum såsom kök, vardagsrum och sovrum. Kök och 
vardagsrum har därför placerats bredvid varandra samt där mest solljus kan 
komma in i lägenheterna tre- och fyra rum och kök. Kontentan av detta blir 
därmed att i lägenheterna med tre rum och kök har de två sovrummen 
placerats vägg i vägg med varandra, se Figur 6. Denna placering är inte 
optimal då möjlighet till avskildhet försämras. Den halvt avgränsande 
väggen mellan kök och vardagsrum ger tillåtelse till omslutenhet eller öppen 
yta beroende på om väggen väljs att rivas eller inte. 
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8.2 Miljöcertifiering 
I praktiken är det omöjligt att uppnå resultat från samtliga parametrar. Om 
valet istället hade varit BREEAM SE eller LEED hade fler parametrar varit 
tvungna att uppfyllas vilket hade lett till ännu sämre förutsättningar och ett 
sämre slutresultat. Om miljöcertifieringen EU Greenbuilding hade valts hade 
endast en parameter undersökts vilket hade medfört ett mindre omfattande 
resultat.  
Indikationer inom miljöbyggnad 
Bland de indikatorer som kunde utredas uppfyllde byggnaden BBRs 
grundkrav och fick i många fall högre betyg. Enligt Miljöbyggnad kan 
klassificeringen appliceras på både ny- och ombyggnation (SGBC 2016b). 
Detta upptäcktes vara svårt om den tänkta byggnaden inte är tilldelad en 
tänkt tomt eller byggnationsområde då många indikatorer kräver mätningar i 
och information om befintlig miljö. 
Utformningen av byggnaden påverkar dagsljuset, se Tabell 25. Exempelvis 
är de rum som ej uppnår Silver inom dagsljusindikatorn de rum där solljus 
skyms av hiss- och trapphus, se Figur 29. Regler och krav från BBR gör 
trots allt att en hiss är nödvändig för att få upprätta byggnaden enligt 
efterfrågan (PBF 2011:338). 
I stort sett alla rum som har bedömts i solvärmelast uppnår de önskade 
betygskriterierna, se Figur 28. Loftgångarna medför till att det blir 
tillräckligt med solskydd och därmed blir ljustransmissionen lägre. På tredje 
våningen finns ett tak över loftgångarna vilket medför ett bra solskydd. I de 
rum som inte uppnår ≤ 29, betygskriterierna för nivå Silver placeras 
persienner. I studien har loftgångarna simulerats mot söder. Skulle 
byggnaden vändas åt annat vädersträck skulle resultatet antagligen inte bli 
detsamma. Loftgångarna är en bra solskydd om det önskas större storlekar 
på fönster. Det uppstår dock mer problem där loftgångarna inte finns vilket 
medför att annat solskydd krävs, se Tabell 20. En fördel för att uppnå bra 
indikatorer i dagsljus är stora fönsterareor, som däremot skapar problem när 
solvärmelast ska studeras. Dessa två parametrar arbetar emot varandra och 
det är därför viktigt att få en bra balans mellan dem.  
Den specifika energianvändningen skiljer sig mellan standardväggen och 
energiväggen. Standardväggen har en specifik energianvändning på 
59kWh/(m2år) jämfört med energiväggens 57kWh/(m2år), se Figur 24 &26. 
Däremot ställs högre krav på luftombytet i ett rum vid val av 
energiytterväggen då den tillåter mindre transmission (Miljöbyggnad 
metodik 2014). Byggnadens värmeeffektbehov når betygskriteriet Guld i 
båda ytterväggsalternativen (Miljöbyggnad metodik 2014). Analysen av 
detta är att den enkla utformningen med endast fyra vägghörn samt få 
köldbryggor kompenserar tjockleken på standardväggen och i 
energiperspektiv är det inte så stor betydelse vilken vägg som används. 
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Både den specifika energianvändningen samt värmeeffektbehovet för 
byggnaden har högre betyg än BBR i samtliga val av ytterväggar 
(Miljöbyggnad metodik 2014). Genom att välja standardväggen så bidrar det 
till minskat material i väggarna och därmed minskar produktionskostnaderna 
och belastningen på miljön. 
Av produktens femton indikatorer uppfyller byggnaden Brons i en, Silver i 
tolv och Guld i två av indikatorerna. Betyget Silver i området Material och 
kemikalier avgörs av aspekten Utfasning då den sämsta indikatorn fastställer 
områdesbetyget. Detsamma gäller betygssättandet av Effektbehovet. 
Bronsbetyget på dagsljus vägs upp av resterande Silverbetyg inom Innemiljö 
och områdesbetyget blir även här Silver. Byggnadens utfall gör att 
slutbetyget blir Silver, se Tabell 26. 
Tabell 26. Slutbetyg i Miljöbyggnad. 
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9. Metod- och resultatdiskussion  
Kapitlet innehåller metod- och resultatdiskussion av den genomförda 
studien. Resultatdiskussionen avslutas med att resultatet kopplas till 
Sveriges bostadssituation.  

9.1 Metoddiskussion 
För en djupare miljöanalys kunde samma byggnad jämförts med olika 
byggnadsmaterial. Rapporten har endast förlitat sig på jämförelse av 
material genom tidigare studier och energiberäkning har endast gjorts på ett 
materialalternativ. En jämförelse kunde bidragit mer till en rapportanalys. 
Även en mer omfattade jämförelse av vad prefabricering och platsbyggt 
kunde gjort för skillnad inom miljö och produktion kunde gett en bättre 
helhetsförståelse, och hade eventuellt förändrat diskussion av de båda 
produktionssätten. Energiberäkningar har också baserats på uppgifter från en 
antagen plats i Sverige. I detta fall Stockholm och klimatzon tre. I en annan 
klimatzon kunde samma hus uppnått ett annat energiförbrukningsresultat. 
Brister som uppstår i miljöcertifieringen är att många indikatorer kräver en 
tomt. Detta medför att det är svårt att utföra en grundlig studie av hela 
certifieringen eftersom att vissa indikationer är bristfälliga eller obefintliga.  
Vid utformning av byggnaden kunde intervjuer för olika kundgrupper gjorts 
istället för att endast diskutera med Vimmerbyhus VD samt finna inspiration 
från liknande byggnader. Därigenom kunde personliga åsikter från tänkbara 
kunder lyfts fram och önskemål kunde tagits mer i akt under arbetet med 
planlösningen. Här kunde eventuella prioriteringar av rum och utrymmen 
förändrats. Prefabricering medför att utformningen blir styrd eftersom 
planelement med bestämda maxmått används på grund av att transport av 
planelementen är en betydande faktor. Elementen byggs inomhus och enligt 
ett välplanerat produktionsschema och därför blir produktionen inte lika 
utsatt för oförutsedda avbrott eller väderberoende på samma sätt som vid 
platsbyggnation. En platsbyggd produkt hade därför medfört större 
utformningsfrihet men hade antagligen lett till mer materialsvinn, längre 
produktionstid och en högre produktionskostnad. 
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9.2 Resultatdiskussion 
Byggnaden är utformad för att vara kvadrateffektivt och kostnaderna för 
varje lägenhet hålls nere vilket medför att den valda målgruppen nås. Den 
valda utformningen med lägenheterna liggande brevid varandra gör att 
byggnaden tar stor plats på marken och ställer stora krav på eventuell tomt. 
Valet av ett loftgångshus har sina för- och nackdelar. Fördelarna är att det 
blir enklare att bygga vidare på detta koncept om fler lägenheter önskas samt 
att det ger brukarna av byggnaden en mer fri känsla eftersom de kan nå ut i 
det fria från två håll. Detta är något som blir svårt att uppnå om man väljer 
att inte bygga med loftgång. Inbrottsrisken ökar dock på första plan då 
endast brukarens egna ytterdörr är skydd.  
Kök och badrum är placerade så att installationer kan dras i gemensamma 
utrymmen. Detta är kostnadseffektivt men minskar samtidigt 
planlösningsalternativ i lägenheterna vilket i sin tur kan minska 
upplevelsevärdena. 
Miljöcertifiering 
Eftersom byggnaden är en framtagen produkt som inte har någon exakt 
lokaliering blir resultatet av miljöbyggnads certifieringen omöjlig att uppnå 
utan endast vissa delar kan undersökas. Det innebär att det blir svårt för 
husföretag som säljer färdiga produkter till alla delar i landet att erbjuda 
miljöcertifierade byggnader. Detta i sin tur kan göra att husföretagen får 
svårt att hänga med i den utvecklingen som sker inom miljöbyggande.  
I framtiden bör en miljöcertifiering tas fram som passar denna sektor.  
Resultatet har alltså uppkommit genom en samverkan och jämkning mellan 
miljöcertifikation och utformning av byggnaden vilket inte alltid har varit 
enkelt.Viss information har inte kunnat frånses, exempelvis bestämmelser 
om antal våningar och värmesystem vilket i sin tur har gjort att utfallet på 
energiberäkningar har avgränsat utfall. 
Genom att jämföra två olika slags ytterväggar i Vimmerbyghus sortiment 
kunde två resultat konstateras. Energibesparingen med energiytterväggen var 
inte markant. Genom att jämföra de olika väggarna gick det enkelt att inse 
att ett byggnadsskal som är utformad enkelt med få knutpunkter, få 
köldbryggor och med en bra frånluftsvärmepump krävs det inte att en 
energiyttervägg används. Besparingen av material och produktionskostander 
skulle till och med vara ett argument för att rekomendera 
standardytterväggen till denna typ av projekt. Det räcker likaså att använda 
Vimmerbyhus standardyttervägg för att uppnå betygskriterie Silver.  
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Fördelen med att använda en frånluftsvärmepump är att brukarna själva 
bestämmer vad de önskar för innomhusklimat, eftersom varje lägenhet har 
en egen frånluftvämepump. Nackdelarna med att använda detta systemet är 
att det lätt kan missbrukas på grund av okunskap. Därför är det extra viktigt 
för de brukare som flyttar in i lägenheten att få en grundlig instruktion på 
hur den bör användas. Men sköts allt på rätt sätt kommer detta värmesystem 
bidra till ett hållbart boende och därmed en hållbar framtid i samhället. 
För dagsljus är exempelvis loftgångsbyggnader inte det mest effektiva, 
eftersom hälften av alla lägenheter får dagsljus från endast två riktningar 
samt att loftgångarna skymmer mycket av det dagsljus som skall nå in i 
vistelserummen. Samtidigt finns det krav på hissar och trapphus och vårt 
resultat passar in i Vimmerbyhus produktion.  
Det är även svårt att få en bra balans mellan dagsljus som behöver komma in 
i vistelserummen och den solvärmelast som uppstår på grund av att 
dagsljuset måste komma in. Den värme som skapas av ljuset birdrar till att 
rumstemperaturen kommer behöva kylas om inget solskydd sätts in. Därav 
är loftgångarna en viktig faktor i denna studie då solvärmelasten minskar där 
loftgångar finns. Hade byggnaden inte haft loftgångar hade kravet på 
persienner ökat istället.  
Prefabricering och bostadssituationen 
Prefabricering av bostadshus kan bidra till en tids- och därmed även 
kostnadseffektiv produktionsmetod. Vid bostadsbrist kan man genom att 
uppföra flera nästan identiska byggnader på kort tid låta fler människor få 
tillgång till boende på mindre ytor. Två av tre byggföretag anger brist på 
arbetskraft och här ger prefabricering förutsättningar för att utveckla och 
rationalisera arbetsgången och hålla nere produktionskostnader vilket gör att 
färre arbetare kan upprätta fler byggnader under en viss tid än om 
byggnaden hade varit platsbyggd. Prefabricering gör då även att köparna kan 
erbjudas ett relativt lågt marknadspris som passar den tänkta kundgruppen. 
En stor del av befolkningsökningen beror på invandringen som ägt rum 
under de senaste åren. Byggnaden kan alltså bli idealisk för exempelvis 
kommuner att uppföra som tillfälliga flyktingboenden. I framtiden när den 
gruppen har blivit integrerade i samhället och husen blir överflödiga för det 
syftet kan de med all säkerhet gå tillbaka till att fungera som bostadsrätter. 
De kommer på de allra flesta platserna i riket inte att stå tomma med tanke 
på att majoriteten av Sveriges kommuner anger någon form av bostadsbrist.  
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10. Slutsatser 
Miljöbyggnad 
Sammanfattningsvis bör det tilläggas att användning av Miljöbyggnad är en 
effektiv miljöklassificering under rätt omständigheter. Det finns ingen 
certifiering som riktas mot prefabricerade byggnader i projekteringsfas som 
saknar exakt lokalisering. En byggnad med Miljöbyggnadsklassen Silver går 
inte att sälja i hela Sverige då både kriterier, förutsättningar och därmed 
slutresultatet skulle kunna leda till ett avvikande betyg. Detta är något som 
borde utvecklas inom branchen för att öka intresset för att bygga hållbart och 
skapa ett större intresse bland köparna.  
Det är även viktigt att jämförelse görs på olika byggnadskomponenter i 
förhållande till varandra för att kunna dra slutsatser om det är mer 
energiffektivt att använda den ena eller den andra komponenten. Denna 
studie visar att det är en mindre förbättring av att använda Vimmerbyhus 
energiyttervägg i förhållande till deras standardyttervägg.  
Utformningen av byggnader styrs mycket av vad det ställs för krav i svenska 
byggregler. Det är viktigt att utveckling av produktionssystem går framåt för 
att kunna bygga tidseffektivt för att möta den framtida 
befolkningsutvecklingen, och kostnadseffektivt för att erbjuda kunder ett 
relativt marknadspris. Det är också en balansgång mellan att bygga hållbart 
utan att utformningen skall bli enformig. Genom att använda prefabricerade 
byggnadselement kommer bostadsbyggandet att bli mer tidseffektivt och 
prefabricering som produktionsmetod kan därmed bli en viktig del i en 
sjunkande bostadsbristen. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Ritning A-40.1-0100  
Bilaga 2: Ritning A-40.3-0100 
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