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Förord 
Byggsektorns miljöproblem är i hög grad en del av samhällets miljöproblem. Enligt det nationella 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska man lokalisera och utforma byggnader och anläggningar 
på ett miljöanpassat sätt och på så sätt främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser. Förutom det direkt mot byggsektorn riktade miljömålet påverkar den byggda miljön 
flertalet av de övriga nationella miljökvalitetsmålen. En satsning på deklaration och klassificering av 
byggnader skulle kunna fungera som stöd för hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn. Ett 
av ByggaBoDialogens mål är också att alla nybyggda hus och 30 % av det befintliga beståndet senast 
år 2009 ska vara deklarerade och klassificerade vad gäller byggnadsrelaterad hälsa och miljöpåverkan. 
ByggaBoDialogens arbete med miljöklassning i kombination med en utlysning från Formas i 
samarbete med Byggsektorns Innivationscentrum (BIC) ledde så småningom till att vi inledde detta 
forskningsprojekt med syfte att utveckla ett miljöklassningssystem för byggnader. 
 
Ett miljöklassningssystem bör vara såväl vetenskapligt förankrat som enkelt och otvetydigt. 
Vi anser också att det är viktigt att ett sådant system får en bred acceptans och är anpassat efter de 
tilltänkta användarnas behov. Projektet genomförs därför som ett samarbete mellan personer från 
företag inom bygg- och fastighetssektorn och tre FoU-grupper med olika bakgrund. På detta sätt blir 
projektet en länk mellan forskarsamhället och bygg- och fastighetssektorn.  
 
En forskargrupp, under ledning av docent Göran Finnveden, finns vid avdelningen för Miljöstrategisk 
analys – fms (tidigare Centrum för Miljöstrategisk forskning) på KTH. Avdelningen är en 
tvärvetenskaplig miljö med flera olika typer av kompetenser, (t.ex. teknisk, naturvetenskaplig och 
ekonomisk). Avdelningen leds av Göran Finnveden som har en bakgrund i utveckling och användning 
av olika miljösystemanalytiska verktyg, t.ex. livscykelanalyser (LCA). 
 
En forskargrupp finns vid avdelningen för byggnadskvalitet, Institutionen för teknik och byggd miljö, 
högskolan i Gävle under ledning av Tekn.dr Mauritz Glaumann. Vid avdelningen bedrivs bl.a. 
forskning om stadsmiljö, byggmaterial och miljövetenskap som innefattar byggnaders miljöpåverkan 
och metoder att utforma och utvärdera byggnader med avseende på såväl god funktion som låg 
miljöbelastning. Miljöstyrningsverktyget EcoEffect, som utvecklats av bl.a. Mauritz Glaumann i ett 
tvärvetenskapligt projekt, vidareutvecklas inom gruppen.  
 
En implementeringsgrupp finns på Kemi & Miljö, konsulter för hållbar utveckling, under ledning av 
Helene Wintzell. Denna grupp har en viktig uppgift i att utgöra länk mellan forskarna, de 
medverkande företagen och byggsektorn i övrigt. Gruppen är implementeringsledare och medverkar 
även i utvecklingsprocessen. Kemi & Miljö är ett företag som under mer än två decennier hjälpt 
företag och organisationer att organisera och utveckla sitt miljöarbete. 
 
De medverkande företagen/intressenterna är; Anticimex, Bengt Dahlgren AB, Hofors kommun, HSB, 
JM AB, Landstingsfastigheter i Jönköping, LB-Hus, Locum, Länsförsäkringar, Malmö 
Stadsfastigheter, NCC Construction Sverige AB, SBC Mark AB, Skanska Sverige AB, Swedisol, 
Svenska Bostäder AB, SWECO FFNS Arkitekter och Vasakronan. 
 
Detta är en rapport ifrån projektets inledningsfas där vi inventerat och beskrivit olika miljövärderings- 
och miljöklassningsmetoder samt intervjuat olika aktörer om deras förväntningar på ett 
miljöklassningsystem. Den riktar sig till de deltagande företagen och andra intresserade i bygg- och 
fastighetsbranschen och forskarsamhället. 
 
Projektet finansieras av Formas-BIC samt de deltagande företagen. Ett stort tack till de personer vid 
företag och hos andra aktörer som delat med sig av sina erfarenheter och tankar vid intervjuer, alla 
som svarat på enkäter och lämnat uppgifter om metoder, alla som bidragit genom att delta vid våra 
projektmöten. Tack också till våra systerprojekt som bidragit till forskningsprocessen och till alla som 
lämnat synpunkter på denna rapport. Ett speciellt tack till P-O Carlsson, Ramböll och ACC 
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Glasrådgivarna, Karin Arvidsson och Ida Andersson, båda från Högskolan i Gävle, som lämnat bidrag 
till rapporten.  
 
Stockholm januari 2006

 3



Sammanfattning 
Denna rapport är en delrapport i ett forsknings och utvecklingsprojekt med syfte att föreslå ett system 
för miljöklassning av byggnader. Rapporten beskriver projektets inledningsfas och innehåller en bred 
kartläggning av svenska och utländska metoder som används för miljöbedömning av byggnader eller 
delar av byggnader, behov och förväntningar på ett miljöklassningsystem ifrån aktörer/intressenter 
samt översiktligt relaterade aktiviteter med potentiell inverkan på ett miljöklassningssystem. 
Kartläggningen har gjorts med syfte att bidra till en god kunskapsgrund inför nästa fas 
(utvecklingsfasen) i projektet.  
 
Kartläggningen utgörs av tre delar: 

• kartläggning av befintliga metoder där svenska och utländska metoder som idag används för 
miljöbedömning av byggnader eller delar av byggnader beskrivs utifrån ett antal kriterier 

• intressenternas behov och drivkrafter är en sammanställning av olika företags inställning till 
och drivkrafter för anslutning till ett miljöklassningsystem 

• potentiella incitamentsgivare består av intervjuer med ett antal aktörer som potentiellt kan 
skapa incitament för anslutning till miljöklassning.  

 
Några resultat från intervjuundersökningarna är att miljöklassningssystem bör vara enkelt, billigt och 
lätt att administrera för att användas. Intressenterna är optimistiskt inställda till 
miljöklassningssystemet och ser att det kan genomföras även utan incitament från t.ex. staten eller 
banker. Bland de potentiella incitamentsgivarna finns också ett stort intresse för 
miljöklassningssystemet och därmed också en potential för engagemang. När det gäller 
företagens/myndigheternas eget engagemang och möjligheter att förbinda sig till något märks en 
skiljelinje mellan de som kan se att verksamheten verkligen kan dra nytta av ett miljöklassningsystem 
och de som inte kan det 
 
Kartläggningen av metoder redovisas dels i en sammanställning där metoderna har delats in efter deras 
egenskaper och dels i en redovisning för varje granskad metod av deras karaktäristika (25 svenska och 
11 utländska metoder). Rapporten avslutas med en diskussion om vilka komponenter som kan ingå i 
ett klassningssystem för byggnader samt systematik för hur att utveckla och utforma 
klassningsmetoden.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
 
Enligt en miljöutredning gjord av Byggsektorns kretsloppsråd (2001) står byggsektorn för ca 40 
procent av landets totala energi- och materialanvändningen, 10 procent av transportarbetet och en 
ansenlig andel av avfallsproduktionen. Enligt samma utredning är energianvändningen under driften 
av hus den miljöaspekt som orsakar störst miljöpåverkan inom sektorn. En stor del av samhällets 
miljöproblem uppkommer alltså till följd av vår bebyggelse. Relativt lite har förbättrats under det 
senaste decenniet trots samhällets stora ambitioner och satsningar på miljöfrågor vad gäller byggnader, 
t.ex. har energianvändningen inte minskat i flerbostadshus (Utredningen om en handlingsplan för 
hållbar konsumtion - för hushållen, 2004). Det kan finnas flera förklaringar till detta t.ex. oklarheter i 
hur miljöpåverkan skall mätas, bristande samarbete mellan de som formulerar miljömål och de som 
skall förverkliga ambitionerna, bristande incitament för byggherrar etc.  
 
ByggaBoDialogen är ett samarbete mellan företag, kommuner och regeringen med syfte att skapa en 
utveckling mot en hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige. Genom dialog har man enats om en 
frivillig överenskommelse och om att vidta konkreta åtgärder för en hållbar utveckling inom tre 
prioriterade områden; hälsosam innemiljö, effektiv energianvändning och effektiv resursanvändning 
(www.byggabodialogen.se). Inom dialogen har sex arbetsgrupper arbetat med olika teman. En av 
dessa ”Klassning av bostäder och lokaler” har haft till uppgift att formulera förslag till 
överenskommelser som kan leda till att klassning av bostäder och lokaler med avseende på 
energianvändning, övrigt resursutnyttjande samt innemiljö och hälsa genomförs (ByggaBoDialogen, 
2003a). Ett mål har också varit att alla nybyggda hus och 30 % av det befintliga beståndet senast år 
2009 är deklarerade och klassificerade vad gäller byggnadsrelaterad hälsa och miljöpåverkan. En 
allmän miljöklassning av byggnader skulle kunna bli ett starkt incitament för byggherrar och 
fastighetsförvaltare att påskynda utvecklingen mot en hållbar byggsektor.  
 
Klassningsgruppens förslag blev utgångspunkt för ansökning av forskningsmedel för att inventera 
befintliga metoder, granska deras innehåll med avseende på ett nytt förslag, samt utveckla och testa en 
ny sektorsgemensam metodik. Denna skall grundas på såväl nationella som internationella 
erfarenheter samt tillmötesgå branschens behov av enkelhet och entydighet. Tre projekt har fått 
forskningsmedel från Formas BIC och startade i början på 2005 och avslutas i december 2007: (A) 
Klassningssystemet, delprojekt med teknologie dr Torbjörn Lindholm (Chalmers), projektledare, 
Johnny Andersson (Ramböll) ansvarar för implementering (B) parametrar och nyckeltal, delprojekt 
med professor Tor-Göran Malmström (KTH), projektledare, Per-Olof Carlson (Ramböll) ansvarar för 
implementering. (C) Miljöklassning av byggnader, Göran Finnveden (KTH) projektledare, Mauritz 
Glaumann (Högskolan i Gävle) biträdande projektledare, Helene Wintzell (Kemi & Miljö) ansvarig 
för implementering.  En gemensam samarbetsgrupp har bildats för de tre projekten.  
 
Formas/BIC ställde krav på motprestation med lika mycket egenfinansiering som bidragsdelen 
representerade och representanter för sektorn deltar i hela projektet med en särskild tonvikt på 
implementeringsfasen. Samarbetsgruppen tillsammans med dessa representanter kallas projektgruppen 
och håller gemensamma projektmöten 2 gånger per år. Det första hölls fredagen den 25 februari 2005 
(en deltagarförteckning för mötet finns i bilaga 2). Representanterna för sektorn bidrar primärt med 
arbetstid och sekundärt med pengar. 
  

1.2 Syfte projekt C 
Projekt C syftar till att föreslå ett system för miljöklassning av byggnader med hänsyn till såväl den 
nationella som internationella forskningen samt branschens behov av enkelhet och entydighet. Detta 
skall ske i samverkan med en grupp företag och kommuner som prövar resultat och slutsatser från 
projektet. Klassningssystemet ska ta sin utgångspunkt i ett livscykelperspektiv och präglas av en 
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helhetssyn. Resultatet förväntas bli ett förslag till praktiskt tillämpbar metod för miljöklassning av 
byggnader som backas upp av byggsektorn och myndigheter.  
 

1.3 Beskrivning av projektet 
I projektets inledningsfas har en inventering och beskrivning av olika miljövärderings- och 
miljöklassningsmetoder gjorts, både svenska och utländska, med syfte att identifiera komponenter som 
kan användas i ett miljöklassningssystem. Vidare har andra viktiga aktiviteter samt de sammanhang 
som systemen ska användas i kartlagts, behov av fortsatt forskning och utveckling identifierats och 
intressenternas behov av systemet har identifierats.  
 
Nästa fas, dvs. utvecklingsfasen (för tidplan se bilaga 4) syftar till att utveckla ett preliminärt förslag 
till klassningssystem. I utvecklingsfasen ligger både att utveckla systemet som helhet och att utveckla 
enskilda metodkomponenter. Vilka metodkomponenter som fokus bör ligga på beror på resultatet av 
inledningsfasen. Vissa komponenter som vi tror på kan testas redan i denna fas. Förslag och tester 
förankras genom seminarier med deltagande företag och andra intressenter (projektmöten). Fasen 
börjar efter sommaren 2005 och pågår aktivt till sommaren 2006 med rapportering under hösten 2006.  
 
I implementeringsfasen skall det preliminära förslaget testas på några byggnader. Resultaten från detta 
test utvärderas tillsammans av forskare, företag och andra intressenter. Resultatet av utvärderingen 
redovisas i en rapport. Fasen påbörjas hösten 2006 avslutas och rapporteras under våren 2007. 
 
Slutfasen innebär en syntes av det tidigare arbetet. Baserat på erfarenheterna från 
implementeringsfasen kommer ett slutligt förslag att utformas. I denna fas rapporteras förslaget 
inklusive instruktioner, exempel etc. Detta tillämpas i stor skala av de medverkande företagen och 
andra intresserade. Erfarenheterna från fullskaleförsöket utvärderas i forskningsrapporten. 
 

1.4 Syfte med rapporten och disposition 
Rapporten beskriver projektets inledningsfas och innehåller en bred kartläggning av svenska och 
utländska metoder som används för miljöbedömning av byggnader eller delar av byggnader, behov 
och förväntningar på ett miljöklassningsystem ifrån aktörer/intressenter samt översiktligt relaterade 
aktiviteter med potentiell inverkan på ett miljöklassningssystem. Kartläggningen har gjorts med syfte 
att bidra till en god kunskapsgrund inför nästa fas (utvecklingsfasen) i projektet.  
 

• Kapitel 2 är en genomgång av politiska och andra mål för hållbar utveckling inom området 
byggnader med syfte att sätta miljöklassningssystemet i ett sammanhang 

• Kapitel 3 är en redovisning av hur inledningsfasen genomförts 
• Kapitel 4 innehåller resultatet av intervjuer med företag inom bygg och fastighetsbranschen 

om deras inställning till ett miljöklassningsystem samt intervjuer med aktörer som potentiellt 
kan skapa incitament för att företag och fastighetsägare ska ansluta sig till 
miljöklassningssystemet 

• Kapitel 5 behandlar översiktligt genomgången av befintliga metoder för miljöbedömning av 
byggnader 

• Kapitel 6 innehåller diskussion och slutsatser 
• Befintliga metoder för miljöbedömning av byggnader redovisas som informationsblad i bilaga 

7 (svenska) och bilaga 8 (utländska).  
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2 Relaterade omvärldsaktiviteter 
 

2.1 Politiska mål för hållbar utveckling inom sektorn 
Hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik och en hållbar utveckling som leder 
till en god miljö för nuvarande och kommande generationer ska främjas (Regeringen, 2004). 
Regeringen anger i sin strategi för hållbar utveckling (2004) tre åtgärdsstrategier som är de viktigaste 
elementen i arbetet med att uppnå miljömålen; effektivare energiplanering och transporter; giftfria och 
resurssnåla kretslopp och hushållning med mark och vatten och en god bebyggd miljö. Regeringens 
övergripande mål för miljöpolitiken är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen i Sverige är lösta (Regeringen, 1998). Riksdagen har i april 1999 fastställt 15 
nationella miljökvalitetsmål som ska ange vilket miljötillstånd som skall uppnås i ett 
generationsperspektiv. Ett miljökvalitetsmål anger det tillstånd i miljön som miljöarbetet ska sikta 
mot. I regeringens proposition 2004/05:150 (Regeringen, 2005) föreslås att systemet kompletteras med 
ett sextonde miljökvalitetsmål om biologisk mångfald; ett rikt växt- och djurliv. För varje 
miljökvalitetsmål finns delmål som ska konkretisera arbetet och ge det tydligare tidsramar. 
 
Det miljökvalitetsmål som framför allt berör byggnader är nr 15, God bebyggd miljö. Målet är att 
”städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till 
en lokalt och globalt god miljö”, ”natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas” samt att 
”byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas” (Miljömålsrådet, 2005). 
Boverket är ansvarig myndighet för detta miljömål. Målets innebörd och dess delmål är något 
förändrade i regeringens nya förslag (Regeringen, 2005). Miljömålet ska enligt förslaget innebära bl.a. 
att; 

• en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas, både vid nylokalisering, vid användning, 
förvaltning och omvandling av befintliga byggnader  

• boende- och fritidsmiljön, samt så långt möjligt arbetsmiljön, uppfyller samhällets krav på 
gestaltning, frihet från buller, tillgång till solljus, rent vatten och ren luft. 

• människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter eller 
andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 

• användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande 
och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och främst förnybara energikällor används. 

• andelen förnybar energi har ökat och skall på sikt svara för den huvudsakliga energitillförseln. 
• naturgrus nyttjas endast när ersättningsmaterial inte kan komma i fråga med hänsyn till 

användningsområdet. 
• den totala mängden avfall och avfallets farlighet minskar 
• avfall och restprodukter sorteras så att de kan behandlas efter sina egenskaper och återföras i 

kretsloppet i ett balanserat samspel mellan bebyggelsen och dess omgivning. 
 
För målet God bebyggd miljö finns enligt regeringens proposition (2005) sju delmål: 

1. Planeringsunderlag; som innebär att fysisk planering och samhällsbyggande senast år 2010 ska 
grundas på program och strategier för bl.a. bevarande av kulturhistoriska och estetiska värden, 
bevarande av grön- och vattenområden i tätorter, effektiviserad och på sikt minskad 
energianvändning. Kommunerna är de viktigaste aktörerna för delmålet eftersom de har det 
huvudsakliga ansvaret för den fysiska planeringen. 

2. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse; som innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värden 
senast år 2010 skall vara identifierade och ha en långsiktigt hållbar förvaltning. Även här är 
kommunerna en viktig aktör, men regeringen (2005) framhåller att kulturmiljöaspekterna 
måste integreras mer i olika verksamheter i samhället, exempelvis genom 
miljöledningssystem. 
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3. Buller; som innebär att antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande 
de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder skall ha minskat med 5 % 
till år 2010 jämfört med år 1998. För att åstadkomma detta behövs enligt regeringen (2005) 
bättre underlag för planering och beslut om bl.a. bostadsbyggande och infrastruktur. 

4. Uttag av naturgrus; innebär att uttaget av naturgrus i landet år 2010 ska vara högst 12 miljoner 
ton per år.  

5. Avfall; förslaget innebär att alla delmål som rör avfall (tidigare 5, 9 och 10) samlas under ett 
och samma. Delmålet innebär att den totala mängden genererat avfall inte ska öka och den 
resurs som avfall utgör skall tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på 
och risker för hälsa och miljö minimeras. T.ex. ska mängden deponerat avfall minska med 
minst 50 procent från år 1994 till 2005 och minst 50 procent av hushållsavfallet ska återvinnas 
senast år 2010. Om målet kan nås beror i hög grad på om produktionen och konsumtionen av 
varor kan förändras. 

6. Energianvändning mm i byggnader; innebär att miljöbelastning från energianvändningen i 
bostäder och lokaler ska minska och vara lägre år 2010 än år 1995. Energianvändningen ska 
effektiviseras och andelen energi från förnybara energikällor öka. Regeringen (2005) bedömer 
att ytterligare styrmedel behövs för att nå målet. 

7. God inomhusmiljö; innebär att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka hälsan 
negativt år 2010. Byggnader där människor vistas ofta eller under längre ska senast år 2015 
har fungerande ventilation, radonhalten ska vara lägre än 200 Bq/m3 luft i alla skolor och 
förskolor år 2010 och i alla bostäder år 2020.  

 
Delmålet ”Avfallsdeponier” utgår enligt regeringens förslag. De tidigare 8 delmålen har utvärderats av 
Boverket och bedömningen är att det är osäkert om miljömålet kan nås inom en generation, framför 
allt beroende på bristande resurser i kommunerna (Miljömålsrådet, 2005). Enligt Boverket (1999) är 
andra miljökvalitetsmål som i sin tur berör detta mål främst frisk luft, grundvatten av god kvalitet, 
levande sjöar och vattendrag, ingen övergödning, giftfri miljö, säker strålmiljö och begränsad 
klimatpåverkan.  
 

2.2 Näringslivets mål för hållbar utveckling inom sektorn 
Det finns andra aktörer i samhället som satt upp mål för bostadssektorn. Byggsektorns kretsloppsråd är 
en sammanslutning av företag inom bygg och fastighetsbranschen med syfte att samordna och 
stimulera det gemensamma miljöarbetet (Byggsektorns kretsloppsråd, 2003).  Kretsloppsrådets 
primära uppgift är enligt deras hemsida (www.kretsloppsradet.se) att fungera som kontaktorgan för 
intressenter i bygg- och fastighetssektorn gentemot Miljödepartementet och myndigheterna, 
framförallt Boverket och Naturvårdsverket. Kretsloppsrådet har tagit fram ett miljöprogram med 
övergripande och detaljerade mål samt åtgärder för byggsektorn med syfte att ”initiera, stödja och följa 
upp utvecklingen av en hållbar byggd miljö för att därigenom fullfölja byggsektorns åtagande” 
(Byggsektorns Kretsloppsråd, 2003).  
 
Kretsloppsrådets övergripande mål behandlar energihushållning, materialhushållning, utfasning av 
farliga ämnen och säkerställande av en god innemiljö och innebär att: 

• Den genomsnittliga användningen av köpt energi1 per kvm i bostäder och lokaler ska vara 10 
% lägre år 2010 än år 2000. 

• Byggsektorns användning av fossila bränslen för uppvärmning ska vara 20 % lägre år 2010 än 
år 2000. 

                                                      
1  Med "köpt energi" menas enligt programmet ”den uppmätta energi som under ett år i genomsnitt, per kvm 
(BRA), måste tillföras byggnaden och dess installationer för uppvärmning, tappvarmvatten, kylning, driftsel, 
verksamhetsel och hushållsel - t.ex. den el som avläses från mätare, mängden olja som går åt, mängden 
fjärrvärme som växlas i byggnaden, mängden bioenergi som förbrukas”. 
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• Energianvändningen av fossila bränslen för transporter, arbetsmaskiner och i fasta 
anläggningar inom anläggningsverksamheten har minskat med 10 % senast år 2010 jämfört 
med 2004. 

• Mängden byggavfall som deponeras har minskat till hälften år 2010 jämfört med år 2004. 
• Användning och negativa effekterna av ämnen som från miljö- och hälsosynpunkt betraktas 

som oönskade i byggsektorn ska reduceras till ett minimum till år 2010. I det befintliga 
beståndet ska en sanering av särskilt utpekade ämnen påbörjas. 

• Huvuddelen (ca ¾) av de relevanta byggvaror som marknadsförs i Sverige vara försedda med 
byggvarudeklarationer senast år 2006 

• Nya byggnader ska utformas och uppföras så att de inte orsakar hälsoproblem. 
• Befintliga byggnader som idag orsakar hälsoproblem ska identifieras och åtgärdas senast år 

2010 
 
ByggaBoDialogen har inom dialogprojektet definierat mål för en hållbar samhällsutveckling för bygg- 
och fastighetssektorn (ByggaBoDialogen, 2003b). Dessa så kallade ByggaBo-mål ligger i linje med 
miljökvalitetsmålen och deras delmål. Målen har sin utgångspunkt i en vision om att en hållbar bygg- 
och fastighetssektor (ByggaBoDialogen, 2003a). Visionen är dialoggruppens bild av en önskvärd 
framtid år 2025.  De deltagande aktörerna i ByggaBoDialogen har skrivit på en överenskommelse där 
de förbinder sig att arbeta för att bidra till att uppnå ByggaBoDialogens mål (ByggaBoDialogen, 
2003b).  
 
ByggaBo-målen för sektorn innebär i huvudsak att: 

• Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar, senast 2025 sker 
uppvärmning och varmvattenberedning med begränsade inslag av fossila bränslen, senast 
2015 erhålls mer än hälften av energibehovet från förnyelsebara energikällor. 

• Användningen av köpt energi är minst 30 % lägre till år 2025 jämfört med år 2000, 
energianvändningen är lägre år 2010 än år 1995. 

• Senast år 2005 finns sektorsanpassad information som gör det möjligt att välja bort 
byggvaror/byggkonstruktioner som innehåller eller ger upphov till kända hälso- eller 
miljöskadliga ämnen. 

• Senast år 2009 är alla nybyggda hus och 30 % av det befintliga beståndet deklarerade och 
klassificerade vad gäller byggnadsrelaterad hälsa och miljöpåverkan. 

• Bygg- och fastighetssektorn ska fasa ut användningen av de ämnen och metaller som omfattas 
av regeringens riktlinjer för kemikalieanvändningen minst i den takt som anges i regeringens 
proposition 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö. 

• Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall ska minska med minst 50 % till år 2005 räknat 
från 1994 års nivå samtidigt som den totala mängden genererat avfall inte ökar. Senast år 2010 
deponeras högst 25 % av avfallet från ny- och ombyggnad, fastighetsförvaltning samt rivning 
räknat i ton från 1994 års nivå. År 2025 deponeras högst 10 %. 

• År 2010 är uttaget av naturgrus i landet högst 12 miljoner ton per år och andelen återanvänt 
material utgör minst 15 % av ballastanvändningen. 

 

2.3 Samhällets krav 
Lagstiftning är ett centralt styrmedel för att styra mot de politiska målen. Flera olika regelverk ställer 
krav på byggnader, byggnation och drift. En genomgång av lagstiftning som rör inomhusmiljön finns i 
Byggnadsmiljöutredningens slutbetänkande (Byggnadsmiljöutredningen, 2005). När det gäller 
nyproduktion är det framför allt plan- och bygglagen, PBL (1987:10) och lagen om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk, BVL (1994:847) som ställer krav. I miljöbalken och 
arbetsmiljölagen finns också bestämmelser som ska beaktas, både vid nyproduktion och förvaltning av 
byggnader. PBL innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande, dvs. 
fysisk planering.  Krav på själva byggnaden ställs också i PBL och kompletteras med regler om 
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk i BVL. Miljörelaterade tekniska egenskapskrav som ska 
uppfyllas enligt BVL rör bl.a. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, skydd mot buller, 

 12



energihushållning och värmeisolering, och hushållning med vatten och avfall. BVL innehåller också 
regler om funktionskontroll av ventilationssystemet. En förordning om obligatorisk funktionskontroll 
av ventilation, OVK, trädde i kraft 1992 (1991:1273), och innebär att en byggnads ägare  ska ansvara 
för att en kontroll av ventilationen utförs innan den tas i bruk samt därefter återkommande besiktning 
och även stå för kostnader för detta.  
 
Regeringen utfärdar förordningar som ger i uppdrag åt berörda myndigheter att utarbeta föreskrifter 
och råd. Föreskrifter är regler som bestämmer enskildas och myndigheters handlande och är bindande 
och generellt gällande (Anon., 1998). Allmänna råd ger generella rekommendationer om hur en 
författning kan eller bör tillämpas i olika hänseenden (Anon. 1998). Boverkets samtliga föreskrifter 
och de allmänna råd som är direkt kopplade till en föreskrift finns samlade i Boverkets 
författningssamling, BFS.  
 
Boverkets Byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd till PBL, BVL och förordningen 
(1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, mm. BBR innehåller bl.a. krav på 
utformning (kap 5), hygien, hälsa och miljö (kap 6) där bl.a. maxutsläpp till omgivningen av organiskt 
bundet kol (OGC) finns, bullerskydd (kap 7) och energihushållning (kap 9). Under 2004 inleddes en 
översyn av byggreglerna och den första revideringsomgången omfattar avsnitt 6, 7 och 9. Inför 
revideringen har grundläggande principer för förvaltandet av byggreglerna tagits fram och de syftar 
bl.a. till att stödja de nationella miljökvalitetsmålen (eller säkerställa att de inte motverkas) samt införa 
livslängdstänkande i byggreglerna (Boverket, 2005). 
 
I Boverkets förslag till förändringar finns bl.a. ändringar i hur krav på energihushållning ska ställas. 
Nuvarande krav begränsar en byggnads energiförlust medan det nya förslaget innebär att krav ställs på 
byggnadens energibehov/användning (redovisat som kWh/m2 x år) (Boverket, 2005). Detta kan enligt 
Boverket öka möjligheterna att välja olika tekniska lösningar och främja den tekniska utvecklingen.  
 

2.4 Energieffektivisering och energideklarationer 
År 2002 antog Europaparlamentet och rådet ett direktiv (2002/91/EG) om byggnaders energiprestanda 
som syftar till att främja en förbättring av energiprestanda i byggnader. Direktivet innehåller en ram 
för beräkningsmetodik för byggnaders integrerade energiprestanda, minimikrav på energiprestanda för 
nya byggnader och befintliga byggnader som genomgår renovering, energicertifiering av byggnader 
samt krav på regelbundna kontroller av värmepannor och luftkonditioneringssystem. Energicertifiering 
är enligt direktivet ett certifikat godkänt av medlemsstaten eller juridisk person utsedd av staten och 
ska innehålla byggnadens energiprestanda. Certifikatet ska också innehålla riktvärden så att 
konsumenter kan jämföra byggnaders energiprestanda. Minimikrav för energiprestanda fastställs av 
medlemsstaterna och ska ses över minst vart femte år och vid behov uppdateras med hänsyn till den 
tekniska utvecklingen. Direktivet ska genomföras i Sverige från 4e januari 2006 och en utredning om 
hur implementeringen ska gå till har pågått under 2004 och 2005.  
 
Ett delbetänkande (Utredningen om byggnaders energiprestanda, 2004) från utredningen presenterades 
i slutet av 2004 och innehåller bl.a. ett förslag till lag om energideklaration av byggnader. Förslaget 
innebär bl.a. att en lag om energideklaration av byggnader ska införas i januari 2006, som innebär att 
ägaren till en byggnad ska upprätta en energideklaration när en byggnad ska uppföras, säljas, hyras ut 
eller överlåtas. Alla byggnader med offentlig verksamhet större än 1 000 kvm ska också 
energideklareras. Energideklarationen ska göras av en expert, förslagsvis certifierad och en deklaration 
ska gälla i tio år. Boverket ska enligt förslaget ansvara för energideklarationssystemet. 
 
Utredningens slutbetänkande presenterades i augusti 2005 och behandlar energideklarationens 
innehåll, beräkning av energiprestanda, oberoende experter samt registerhållning (Utredningen om 
byggnaders energiprestanda, 2005). Enligt utredningens förslag ska energideklarationen dels innehålla 
själva deklarationen med beräkningar dels detaljerade åtgärdsförslag för hur byggnadens 
energiprestanda kan förbättras samt ett energianslag. Energianslaget ska sättas upp i alla byggnader 
som omfattas av kravet på energideklarationer, utom i småhus, och ska i huvudsak innehålla mått på 
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energiprestanda (levererad energi), ett referensvärde för energiprestandamåttet (som ska ge 
information om hur byggnaden förhåller sig till liknande byggnader), levererad energi av olika 
energislag, en CO2-indikator och föreslagna åtgärder i sammanfattning. 
 
I utredningens delbetänkande gjordes inga överväganden om hur prestanda skall anges i 
energideklarationen utan utvecklingen av den Europeiska kommissionens arbete med lämpliga 
tillvägagångssätt för genomförande av direktivet och en översyn av Boverkets Byggregler med förslag 
om nya energibestämmelser avvaktades. I slutbetänkandet framgår att utredningen anfört att Boverkets 
förslag till prestandamått i revideringen av BBR, inte uppfyller EG-direktivets krav pga. att de inte 
omfattar byggnadens värmeanläggning. Därför föreslås istället att energiprestanda ska mätas i 
levererad energi per areaenhet eventuellt med viktning för olika energislag. Utredningen föreslår att 
frågan om viktning ska utredas vidare. 
 
Beräkning av en byggnads energiprestanda bör enligt utredningen ske på olika sätt för olika typer av 
byggnader. För småhus ska värdet inte vara det uppmätta utan ett beräknat, pga. att den uppmätta 
levererade energin i stor utsträckning beror på hur byggnaden används och därför inte anses vara 
relevant information för en köpare. Beräkningen ska inkludera värme, kyla, varmvatten och hushållsel 
vid genomsnittlig användning. Hushållselen inkluderas eftersom den inte går att särskilja från övrig el. 
För flerbostadshus föreslås energiprestandamåttet grunda sig på uppmätt levererad energi och innefatta 
värme, kyla, varmvatten och fastighetsel2. Skälet till att uppmätt värde kan användas i detta fall anges 
vara att det grundar sig på flera boendes beteende och att värdet då närmar sig då ett genomsnitt i riket. 
Hushållsel ingår däremot inte eftersom fastighetsägaren inte har tillgång till dessa uppgifter. För 
lokaler föreslås energiprestanda måttet grunda sig på uppmätta värden för värme, kyla, varmvatten och 
verksamhetsanknuten energi. Innan EG-direktivet träder ikraft ska Boverket i samråd med 
Energimyndigheten och utredningen om Byggnaders energiprestanda föreskriva hur deklaration av 
byggnaders energiprestanda ska utföras. 
 
En utredning med syfte att precisera begreppet hållbar konsumtion för hushåll och åstadkomma en 
handlingsplan med åtgärder för hur en ekologisk, social och ekonomisk hållbar konsumtion ska 
uppnås har utförts med Stefan Edman som särskild utredare på uppdrag av Jordbruksdepartementet 
(Utredningen om en handlingsplan för hållbar konsumtion - för hushållen, 2004 och 2005). I 
uppdraget specificeras boende som ett av tre områden av hushållens konsumtion som utredningen bör 
fokusera på (Regeringen, 2004a). I utredningsarbetet har utredaren när det gäller boendet lagt visst 
fokus på flerbostadshus eftersom energieffektiviteten i dessa inte förbättras så mycket som i småhus. 
Två femtedelar av den energi som förbrukas i Sverige används i bostäder och lokaler och 60 procent 
av den till uppvärmning och varmvatten. Energianvändningen i bostäder har minskat (räknat per 
kvadratmeter boyta), bl.a. pga. bättre isolering, fönster, värmeväxling, både i småhus och 
flerbostadshus, men energianvändningen i flerbostadshus har legat stilla de senaste tio åren 
(Utredningen om en handlingsplan för hållbar konsumtion - för hushållen, 2004). I slutbetänkandet 
(2005) föreslås att effektivare energianvändning och förnybara bränslen ska premieras. Utredningen 
innehåller fem förslag för att uppnå detta; (1) ett system för energideklaration av fastigheter med 
benchmarking3 som drivkraft bör införas; (2) varmvattenförbrukning ska kunna mätas i varje lägenhet; 
(3) regeringen ska verka för helt rörlig elprissättning; (4) produkter bör märkas med livscykelkostnad; 
(5) energirådgivarens roll ska stärkas. Förslaget för energideklarationer innebär att Bostadssektorns 
energideklaration BoEnDe skulle bli kärnan i implementeringen av EU-direktivet om byggnaders 
energiprestanda. BoEnDe är Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SABO och Sveriges 
Fastighetsägare förslag till energideklarationer. Ett omarbetat förslag baserat på BoEnDe finns hos 
Byggsektorns Kretsloppsråd (2003).  
 
Byggsektorns Kretsloppsråd har tagit fram ett förslag baserat på BoEnDe till ett svenskt system för 
energicertifikat som ska ligga inom ramen för EU-direktivet om energiprestanda (Byggsektorns 
                                                      
2 El som är gemensam för fastigheten. 
3 Jämförelse av en produkt eller tjänst med den bästa tillgängliga (källa: Nationalencyklopedin) 

 14



Kretsloppsråd, 2003). Kretsloppsrådet uttrycker en tveksamhet till direktivets förmåga att påverka 
utvecklingen på dels på grund av att minimikrav på energiprestanda upplevs som tandlöst och att 
energicertifieringen kommer att innebära stora kostnader och administration. Rådets förslag ska 
kombinera direktivets krav med energieffektiviseringsmål och fastighetsbranschens önskemål om 
kostnadseffektivitet. Förslaget innebär att en databas upprättas där fastighetsägare kan rapportera in 
uppgifter om fastighetens yta, inköpt energi, byggår och geografisk temperaturzon. Systemet ska 
baseras på inköpt energi och fastigheten jämförs med likvärdiga hus. Fastigheter klassificeras genom 
jämförelse mellan fastigheter med samma byggår och fastighetsägaren får ett certifikat, som innehåller 
energiklass, spartips mm. Energiklassificering ska ske vart tredje år och kraven kan höjas i takt med 
utvecklingen. 
 

2.5 Byggnadsdeklarationer och innemiljö 
En byggnadsdeklaration är en redovisning av vissa egenskaper hos en byggnad. Syftet är ytterst att 
bidra till strävandet att skapa en god inomhusmiljö i byggnadsbeståndet 
(Byggnadsdeklarationsutredningen, 2004).  Byggnadsdeklarationerna ska uppmärksamma ägare, 
brukare och byggherrar på frågor om inomhusmiljö och energianvändning samt att ge kommuner 
underlag för tillsyn och myndigheter underlag för tillsyn och uppföljning av miljömålen. 
Byggnadsdeklarationsutredningen (2004) har i ett delbetänkande analyserat ändamål och utformning 
av byggnadsdeklarationer. Enligt utredningen ska Byggnadsdeklarationer vara ”en samlad redovisning 
av uppgifter som ska göras om en byggnads egenskaper i vissa närmare bestämda avseenden”. 
Uppgifterna ska koncentreras till inomhusmiljö och energianvändning och enligt förslaget ska det röra 
sig om uppgifter om den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, om radonmätning har gjorts och i 
så fall årsmedelvärdet, om en plan för energieffektivisering finns och om det finns en redovisning för 
energianvändning i byggnaden. Enligt utredningen bör samtliga byggnader som omfattas av OVK, 
samt en och tvåbostadshus för permanentboende, byggnadsdeklareras. Betänkandet har 
remissbehandlats och förslagen bereds inom Regeringskansliet (Regeringen, 2005). 
 
En utredning om fukt, mögel och buller i byggnader, den s.k. byggnadsmiljöutredningen, har haft till 
uppgift att föreslå delmål för att komma till rätta med fukt och mögel i befintliga byggnader och buller 
i inomhusmiljön, redovisa om syftet med den obligatoriska ventilationskontrollen har uppnåtts 
(Byggnadsmiljöutredningen, 2005). Utredningen föreslår att OVKs regelverk förändras endast på tre 
marginella områden; ett ventilationssystem kan endast vara godkänt mot en viss omfattning av 
verksamheten; det bör vara obligatoriskt att genomföra ventilationskontroll även för en- och 
tvåbostadshus i samband med försäljning av huset samt att kommuner bör kunna ta ut avgifter för sina 
kostnader i samband med hantering av OVK (Byggnadsmiljöutredningen, 2005). 
 

2.6 Ekonomiska styrmedel 

2.6.1 Grön skatteväxling 
Ofta bär inte verksamheter och aktiviteter kostnaderna för de miljöeffekter de orsakar, vilket leder till 
samhällsekonomiska kostnader samt ett kortsiktigt utnyttjande av naturresurser. Grön skatteväxling är 
ett angreppssätt som innebär att ekonomiska styrmedel, främst energi- och miljöskatter används för att 
flytta beskattning till miljöpåverkande verksamhet från andra områden (Skatteväxlingskomittén, 
1997). Ett stort samhällsproblem är arbetslöshet och därför har skatteväxlingen inriktats på att minska 
skatterna på arbete. Regeringen presenterade sin strategi för skatteväxling i Budgetpropositionen för 
2001 (Regeringen, 2001) där man anger att det främsta syftet med en grön skatteväxling är att öka 
miljörelateringen av skattesystemet, vilket ska ge ekonomiska styrmedel en ökad betydelse i 
miljöpolitiken. Regeringen (2001) anger att den fortsatta skatteväxlingen ska utgå ifrån miljömålen 
vilket bl.a. innebär att en begränsning av koldioxidutsläppen blir en central uppgift. Sedan 2001 har 
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13,6 miljarder kronor växlats och tagits ut främst på främst koldioxidskatten och energiskatten på el4 
(Regeringen, 2004) och har växlats mot höjt grundavdrag i inkomstbeskattningen (Regeringen, 2005). 
Höjningen av koldioxidskatten har haft en dämpande effekt på koldioxidutsläppen. Riktlinjer för en 
fortsatt skatteväxling på ytterligare drygt 16 miljarder kommer att anges i 2006 års budgetproposition 
(Regeringen, 2004). Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen gjort en analys av olika alternativ 
till miljöstyrande skatter, avsett som underlag för arbetet med fortsatt grön skatteväxling 
(Naturvårdsverket, 2004). Naturvårdsverket ger i sin utredning förslag till skatteväxlingar på 30 
miljarder som framför allt berör strategier där miljömålen anses svåra att nå. Flest förslag läggs inom 
åtgärdsstrategin effektivare energianvändning och transporter. Förslag som berör byggnader är framför 
allt utökade koldioxid och energiskatter. Regeringen (2005) anger att miljöstyrningen i skattesystemet 
bör öka och att de ekonomiska styrmedlen ska utvecklas.  
 

2.6.2 Förutsättningar i det befintliga skattesystemet 
 Det befintliga skattesystemet för fastigheter har ofta kritiserats för att investeringar i miljöförbättrande 
åtgärder leder till höjt taxeringsvärde och därmed också högre fastighetsskatt. Fastighetsskatten är en 
inkomstskatt och basen för uttaget av den är taxeringsvärdet som ska återspegla marknadsvärdet. Den 
grundläggande orsaken till att miljöåtgärder ger högre fastighetsskatt är att en investeringen beräknas 
leda till ett högre marknadsvärdet på fastigheten ( SOU 2000:34). I flera utredningar 
(Fastighetsskatteutredningen, 1992; Fastighetsbeskattningskommittén, 2000) har det befintliga 
underlaget för fastighetsskatten utretts och utredarna har funnit att det är ett väl fungerande system 
som uppfyller sitt syfte, dvs. att vara en kapitalinkomstskatt. Eftersom syftet med skatten är just detta, 
är det enligt dessa utredningar ovillkorligen så att underlaget måste spegla marknadsvärdet på 
fastigheten. 
 
I SOU 2000:34 (Fastighetsbeskattningskommittén, 2000) har också  alternativa synsätt på 
fastighetsskatten utretts och ett är utifrån ett resursanvändningsperspektiv, där syftet med skatten 
skulle vara att skapa förutsättningar för ett ekologiskt hållbart samhälle. Skatten skulle då fungera som 
ett styrmedel som ger incitament till bättre naturresurshushållning och mindre miljöpåverkan. Om 
naturresurshushållningsperspektivet är syftet med skatten finns enligt utredningen ingen grund för att 
låta underlaget för beskattning vara relaterat till marknadsvärdet eftersom syftet inte längre skulle vara 
en likformig beskattning av kapital. Istället skulle beskattningen kunna utgå från graden av 
resursanvändning och miljöpåverkan5.  
 
Det finns andra alternativ för att begränsa effekterna av att miljöinvesteringar ger ökad skatt än att 
justera fastighetskatten. T.ex. kan skattereduktion eller bidrag kan ges. Skattereduktion för vissa 
miljöförbättrande installationer i småhus finns sedan den 1a januari 2004. Skattereduktionen gäller 
biobränsleeldade uppvärmningssystem samt energieffektiva fönster (SFS 2003:1204). Husägaren kan 
få upp till 30% av kostnaden, dock högst 10000 för fönster och 15000 för värme  panna. Valet av 

                                                      
4 Energiskatt tas idag ut på bränslen, undantaget biobränslen och torv. Sjöfart, flyg, spårbunden trafik, hela 
industrin samt bränslen som används för att producera elenergi är undantagna. Energiskatt på el tas ut med 24,1 
öre/kWh, för industrin en minimiskattesats på 0,5 öre/kWh. Koldioxidskatt tas i huvudsak ut på samma bränslen 
som energiskatten. Sjöfart, flyg och spårbunden trafik är undantagna. (Naturvårdsverket, 2004) 
5 Detaljreglering av underlaget sägs ha stor betydelse för beskattningens precision, men att ett detaljerat system 
som tog hänsyn till flera olika miljöfaktorer skulle bli svårt att konstruera och tillämpa enligt utredarna. Som 
alternativ bas för underlaget föreslås t.ex. produktionskostnad och boendeytans storlek, vilka enligt utredningen 
skulle kunna vara ett mått på resursförbrukningen. Utredarna framhåller dock att en miljörelaterad fastighetsskatt 
inte kan förväntas bli effektiv utifrån sitt syfte. Skälet till detta skulle vara att den ger upphov till 
kapitaliseringseffekter som motverkar den avsedda effekten. Detta bygger på antaganden att basen för underlaget 
är t.ex. bostadsyta där effekten skulle bli att priserna fastigheter med stor bostadsyta sjunker, boendekostnaden 
sjunka och därmed skulle skatteeffekten neutraliseras. En sådan skatt skulle enligt utredningen också leda till 
stora fördelningspolitiska konsekvenser i och med att skattebördan skulle flyttas från attraktiva fastigheter till 
mindre attraktiva fastigheter. Istället för miljörelaterad fastighetsskatt förordar utredarna punktskatter. 
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åtgärder är begränsat men syftar till att inte splittra åtgärderna utan kunna ge ett högre belopp vilket 
kan leda till bättre stimulans (Regeringens proposition 2003/04: 19) 
 
Regeringen har tidigare angivit att de vill se över möjligheterna att förbättra de skattemässiga villkoren 
för en övergång från direktverkande el i bostadshus till mer effektiva, energisnåla och miljövänliga 
uppvärmningssystem (Regeringens proposition 04/05:100). I en promemoria från Miljö- och 
Samhällsbyggnadsdepartementet (2005) presenteras ett förslag till ett femårigt stöd, från den 1 januari 
2006 för att  stimulera konvertering från direktverkande elvärme till fjärrvärme eller individuell 
uppvärmning med värmepump eller biobränslen. Stödet skall rikta sig till ägare av små- eller 
flerbostadshus samt bostadsanknutna lokaler. Stöd skall ges med upp till 30 procent av 
konverteringskostnaderna (högst 26 000 kronor för helkonvertering från direktverkande elvärme och 
10 000 kronor för delkonvertering). Ett mål för stödet är att minska elanvändningen för uppvärmning 
av små- och flerbostadshus.  
 

2.6.3 Befintliga metoders koppling till incitament – några exempel 
Staten NewYork har USAs första system med skatteavdrag för miljöanpassad design och byggnation, 
New York´s Green Building Tax Credit (Governor’s Office of Regulatory Reform, 2002). Ägare till 
byggnader och byggentreprenörer kan dra av kostnader för miljöanpassat byggande från statsskatten.  
Skatteavdraget är mellan 5 och 8 procent av kostnaden för miljöanpassning beroende på byggnadens 
användning och lokalisering (högre avdrag i ekonomiska utvecklingsområden). Avdrag ges också för 
ökade kostnader för att installera bränsleceller och solfångare.  Specifika krav finns uppsatta för att 
byggnaden ska anses som miljöanpassad gällande bl.a. energieffektivitet, värme och kylanläggningar, 
luftkvalitet, återvinning av avfall, byggnadsmaterial mm. Liknande system finns även i Maryland och 
Massachusetts. 
 
Flera delstater i USA har skattereduktioner som incitament för miljöanpassade byggnader, s.k. ”green 
building bills”. Delstaten Oregon i USA ger skatteavdrag för dem som bygger hållbara kommersiella 
byggnader (Oregon Department of Energy, 2004). Avdraget har funnits sedan 2001 och villkoret är att 
byggnaden möter de standarder som finns i LEED. Skatteavdraget är baserat på byggnadens area. 
Avdraget ska ge incitament att använda LEED och uppväga kostnaden för detta. Nivån för att erhålla 
avdrag är LEEDs andra nivå, silver, och utöver detta ställs krav på att av de erhållna poängen i LEED 
ska minst två ha erhållits för energieffektivitet (Optimize Energy Performance) och minst en för 
ytterligare åtgärder inom området Additional Commissioning samt en rapport av hur mycket 
solinstrålning som årligen tillgodogörs huset. Skatteavdraget är differentierat så att byggnader som 
erhåller de två högsta klasserna, guld eller platina, får proportionellt högre avdrag (Oregon Department 
of Energy, 2005). Avdraget kan erhållas antingen över fem år med tio procent av projektkostnader det 
första året och fem procent följande fyra år eller med 35 procent av kostnaden på ett år om den 
understiger 20000 dollar (Oregon Department of Energy, 2005). 
 
Ytterligare en drivkraft att använda LEED är den status det ger. Alltfler kommersiella fastigheter i 
USA ansöker om LEED-klassificering och använder det i sin marknadsföring. Flera stora bolag har 
byggt eller planerar stora LEED-certifierade byggnader, t.ex. Toyotas kontor i Los Angeles, Conde 
Nasts tidningsskrapa i New York och en Ford-fabrik i Detroit (Henriksson, 2005). 
 
Den holländska regeringen har haft ambitionen att använda livscykelanalys som metod för att skapa 
lagar och regler kring byggande. Regeringen har samarbetat med branschen i förberedelser av 
lagstiftning för miljöprestanda i bostäder. Kraven ska gälla alla nybyggda bostäder och kraven baseras 
på en sammanvägd poäng för byggnadens miljöprestanda som helhet, baserad på LCA, vilket ska ge 
flexibilitet för byggherren. Miniminivåer av kraven förväntas införlivas i de holländska byggreglerna. 
Miljöprestandaprofilen ska användas utöver de krav som redan finns i byggreglerna. Ännu finns ingen 
fullt utvecklad och accepterad metod som kan användas eftersom en metod som inkorporeras i 
byggreglerna måste vara generellt accepterad. De existerande metoderna som främst används i 
Holland; Eco-Quantum, Greencalc och MRPI, är enligt Scholten et al. (2001) inte tillräckligt tydliga i 
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sin metodik för att kunna användas. Istället har en ny metod för dessa syften utvecklats i ett 
forskningsprojekt (Scholten et al., 2001) på initiativ av Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning 
and the Environment (VROM) men behöver utvecklas vidare. Metoden delar in huset i standardiserade 
delar och materialflöden för att bygga och underhålla huset fastställs, flödena konverteras till 
miljöåtgärder som integreras i en miljöprofilpoäng på 14 områden, dessa poäng summeras för 
byggnaden som helhet.  
 
I Japan har CASBEE metoden fått stor spridning och använts både av nationella och regionala 
myndigheter som verktyg för att uppnå mer hållbar bebyggelse. Det japanska departementet för mark, 
infrastruktur och transport har spritt metoden, etablerat ett ackrediteringsprogram för CASBEE samt 
använder CASBEE i sitt program för miljövänligare offentliga byggnader. Lokala myndigheter 
förväntas också introducera CASBEE. Exempelvis har staden Osaka år 2004 börjat uppmana till 
användning av CASBEE, företag som planerar uppföra stora byggnader ska göra en omfattande 
miljövärdering, ranka sitt projekt och lämna in dessa uppgifter till staden. Resultatet ska sedan 
publiceras på stadens hemsida som konsumentupplysning. Staden Osaka kommer också kräva att 
byggnader hamnar över en viss nivå på CASBEEs ranking för att kvalificera sig för vissa ekonomiska 
förmåner som kommer ifråga för dessa byggnader (Osaka City, 2004).  
 
Energy Star, som i Sverige är mest känt som en märkning av energieffektiv kontorsutrustning, 
lanserades i USA och finns även som märkning av hus. Energy Star hus ska vara minst 30% mer 
energieffektiva än hus byggda enligt nationella energinormer (1993 national Model Energy Code) eller 
15% mer än statens energinormer. Energibesparingarna ligger i stor utsträckning inom områdena 
värme, kyla och varmvattenanvändning (www.energystar.org).  Potentiella köpare till energy star 
märkta hus kan ges möjlighet till lån med fördelaktiga villkor (Wisconsin Energy Star Mortgages, 
2004). Köparen kan dels få minskade kostnader i samband med att lånet läggs upp och dels möjlighet 
till att ta större lån än de annars skulle ha fått. Detta motiveras av finansieringsinstituten med att dessa 
hus har lägre driftskostnad och att köparen därmed har råd med ett större lån. 
 
I Stockholms Stad har miljöbelastningsprofilen använts som stöd inför val av miljöinvesteringar och 
för uppföljningen investeringarnas miljöeffekter, t.ex. har miljöbelastningsprofilen använts för att 
definiera en referensnivå för bebyggelsen i Hammarby sjöstad och vid utvärdering av ansökningar om 
bidrag till utvecklings- och demonstrationsprojekt i de tre kretsloppsstadsdelarna (Hammarby Sjöstad, 
Östberga och Skärholmen) (Stockholms Stad, 200?). Stockholms stad ställer också krav på att 
byggaren vid markanvisning (en byggherre erhåller ensamrätt att arbeta med bebyggelseförslag på ett 
område under en begränsad tid) ska ha en långsiktig kvalitets- och miljöprofil (Stockholms Stad, 
2004). I avtalet mellan staden och byggaren skrivs in att stadens program för miljöanpassat byggande 
ska användas (Stockholms Stad, 2004).  
 

2.7 ByggaBoDialogens miljöklassningsförslag 
I ByggaBoDialogens arbete har utgångspunkten varit att ett miljöklassningssystem ska vara frivilligt 
och göras attraktivt med hjälp av incitament från stat, försäkringsbolag och banker 
(ByggaBoDialogen, 2003a). Incitamenten bör stå i rimlig proportion till de kostnader och besvär som 
miljöklassning kan innebära (ByggaBoDialogen, 2003a). Bygga Bo-dialogens deltagare har år 2003 
undertecknat en överenskommelse där de avgivit en förklaring att verka för att genomföra åtaganden 
på sju områden, varav ett är klassificering av byggnader (Boverket, 2004).  
 
När det gäller kopplingen mellan miljöklassningen och incitament har vissa åtaganden gjorts 
(Boverket, 2004). Försäkringsbolagen har åtagit sig att ”anpassa premier och/eller självrisker för efter 
den miljöklass som fastigheten tillhör” samt att ”bättre miljöklass där skaderisken minskar ska leda till 
bättre villkor för försäkringstagaren.”  Två försäkringsbolag, Länsförsäkringar och Folksam, har 
deltagit i Bygga Bo-dialogen. Kreditinstitut och banker har åtagit sig att ”i den sedvanliga 
kreditbedömningen beakta miljöklassning vid värdering av fastigheter”. En bank, 
Föreningssparbanken, har deltagit i Bygga Bo-dialogen. Regeringen har åtagit sig att verka för att se 
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över möjligheterna att med hänsyn till miljöklassning ”verka för sådana incitament som främjar 
miljöinvesteringar i den byggda miljön”.  
 
Enligt ByggaBoDialogens arbetsgrupp för miljöklassning ska klassningen inriktas på tre områden – 
energianvändning, övrigt resursutnyttjande samt innemiljö och hälsa (ByggaBoDialogen, 2003a). 
Klassningen ska genomföras på frivillig väg och  de som låter klassa sina fastigheter ska kunna 
tillgodoräkna sig incitament inom områdena skatter, försäkringar och krediter. De som förväntas ställa 
incitamenten till förfogande är staten och näringslivet (banker och försäkringsbolag).  
 
Inom ByggaBoDialogen har ambitionen varit att ett system för klassning av byggnader ska tas fram av 
sektorn och staten gemensamt samt att metoden för klassning också är godkänd av finans- och 
försäkringsbolag och värderingsinstitut så att banker och försäkringsbolag att koppla klassningen till 
försäkringspremier och kreditvillkor (ByggaBoDialogen, 2000). 
 
ByggaBo’s klassningsgrupp konstaterar att områdena energi/resurser/innemiljö är ömsesidigt beroende 
av varandra och måste hanteras i ett sammanhang, men tror ända att de kan klassas var och en för sig. 
Resultatet av klassningen skall utgöra grund för incitament och redovisning av uppnådda resultat kan 
enligt arbetsgruppens förslag grupperas i: 
a – mycket bra högt incitament 
b – bra incitament 
c – grundkrav (motsvarande ”dagens normkrav” för byggnaden) inget incitament. 
 
Eventuellt kan flera klasser tillkomma t.ex. ett som ligger under dagens normalkrav: 
d – lägre än grundkrav (t.ex. kulturbyggnader där förbättringar trots begränsade förutsättningar kan 
leda till incitament) 
 
Arbetsgruppen föreslår i sin rapport att staten ska åta sig att ”reducera underlaget vid beräkning av 
fastighetsskatt för miljöklassade byggnader med 25% för klass b och 50% för klass a av fastigheternas 
taxeringsvärden. Fastighetens klass utgör då medelvärdet av klassningsvärdena för energianvändning, 
övrigt resursutnyttjande och inomhusmiljö/hälsa.” 
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3 Tillvägagångssätt 
 
Inventeringen av metoder för miljöbedömning av byggnader och intressenters behov utgörs av tre 
delar: 

1. Kartläggning av befintliga metoder där svenska och utländska metoder som idag används för 
miljöbedömning av byggnader eller delar av byggnader beskrivs utifrån ett antal kriterier.  

2. Intressenternas behov och drivkrafter är en sammanställning av olika företags inställning till 
och drivkrafter för anslutning till ett miljöklassningsystem samt uppfattning om befintliga 
metoder, grundat på intervjuer samt synpunkter som har framkommit vid ett seminarium.  

3. Potentiella incitamentsgivare består av intervjuer med ett antal aktörer bl.a. banker, 
försäkringsbolag och intressenter inom staten. 

 

3.1 Kartläggning av befintliga metoder 

3.1.1 Informationsinsamling 
För att få kännedom om de olika metoder som finns utgick vi från projektgruppens befintliga 
kunskaper om olika metoders existens. Vi kände också till tidigare sammanställningar (se kap. 5.1 
Inledning/Bakgrund) som vi utnyttjade. Vi har också fått information genom Byggsektorns 
kretsloppsråds webbsida om verktyg för hantering av miljöfrågor i bygg-och förvaltningsprocessen 
(http://www.kretsloppsradet.com/verktyg/) och tillfrågat i projektet deltagande företag om metoder de 
känner till och/eller använder sig av. Det framkom ganska snabbt att det var lättare att få fram 
information om svenska metoder, bland annat därför redovisar vi i denna rapport svenska och 
utländska metoder var för sig. 
 
För att samla in information om befintliga metoder som kan tänkas ligga till grund för en 
miljöklassning av byggnader har ett formulär tagits fram, se Bilaga 1. Formuläret har utformats av C-
projektet men i samråd med projekt A och B. Syftet har varit att vi skall kunna få svar på de frågor vi 
tror är relevanta för detta projekt. Vi har tyckt att det varit viktigt att få fram så mycket information 
som möjligt men att det ändå skall gå att fylla i uppgifterna på relativt kort tid. Problemet är ofta inte 
hur frågorna skall besvaras utan av vem. Det är inte ovanligt att informationen är spridd på flera 
personer. Inventeringen skall täcka metoder som behandlar någon av delfrågorna energi, innemiljö och 
hälsa eller flera av dem, dvs. den skall täcka såväl smala och breda som enkla och komplicerade 
system. I formuläret skiljer vi mellan kriteriebaserade metoder och metoder som har någon typ av 
livscykelperspektiv. Därför är formuläret indelat i tre delar; en allmän del, en kriteriedel och en LCA-
del. Del 1 ifylls av alla tillfrågade så gott det går medan de andra två delarna fylls i där så är lämpligt.  
 
Formuläret har därefter skickats ut med e-post till ett antal personer som är kontaktpersoner för de 
svenska metoder vi kände till. Ett första utskick gjordes den 17 mars 2005. Påminnelser har skickats ut 
till dem som inte svarat vid utsatt svarsdatum. Personer som inte svarat, eller där utskicket inte gått 
fram, har också kontaktats per telefon. Vi har också genomfört telefonintervju samt att en representant 
för en metod har besökt oss för informationsöverföring. Formuläret skickades ut i flera omgångar och 
då även till ytterligare metoder som svarande i första utskicksomgången tipsat om. 
 
För de utländska metoderna har ett förenklat arbetssätt använts. De metoder som varit kända inom 
projekt C sen tidigare har varit utgångspunkt, därefter har metoder lagts till allteftersom information 
om deras existens tillkommit. Vi har också utnyttjat tidigare inventeringar vilka beskrivs i kapitel 5 
och letat upp metoder som verkat intressanta på nätet. Vidare har vi sökt på Google med 
sökordskombinationen: environment, building, assessment, tool, vilket ger 1000-tals träffar. Urvalet är 
därför mycket litet. Vi har även här eftersträvat ett definierat och entydigt sätt att beskriva metoderna. 
Samma mall som för svenska metoder användes och fylldes i i den mån information fanns tillgänglig. 
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3.1.2 Omfattning 
Det har inte varit praktiskt möjligt att inventera samtliga metoder på vare sig den svenska marknaden 
eller internationellt. Vi tror dock att de metoder som identifierats representerar en majoritet av de 
metoder som praktiskt tillämpas i den svenska byggbranschen. För de utländska är urvalet brett, men 
sammanställningen är långt ifrån komplett. Vi har begränsat omfattningen av utländska metoder till att 
beskriva ett antal som vi vet har vunnit stor spridning samt sådana som innehåller tillämningar av 
livscykeltänkandet. Ett ytterligare kriterium har varit att det skall finnas en tydlig beskrivning på 
engelska. Även när detta finns kan det emellertid vara svårt att via nätet i sin fulla vidd förstå metoder 
som är innehållsrika. Vi reserverar oss alltså för att redovisningen består av våra egna tolkningar av 
vad vi funnit och rekommenderar dem som vill veta mer att vända sig direkt till källan. 
 
För de identifierade svenska metoderna finns ett bortfall till följd av att svar på enkäten inte kommit 
in. Det kan även finnas metodföreträdare som inte fått frågeformuläret på grund av att vi inte känt till 
dem. Vidare utreds inte alla tänkbara aspekter för dessa metoder utan endast de som bedöms ha 
betydelse för utvecklingen av ett klassningssystem. Det har inte varit möjligt att samla in all 
information om de olika metoderna. Det beror dels på att viss information inte är tillgänglig för vem 
som helst och dels på antalet metoder och deras komplexitet. 

3.1.3 Informationsbearbetning 
I denna rapport har vi valt att presentera en del av den inhämtade informationen för ett urval av 
metoderna. Även om mängden information begränsats i denna presentation så finns det fullständiga 
materialet kvar inför fortsättningen till nästa fas. Rubrikerna för informationsbladen har valts med 
hänsyn till att samma blad kan användas för svenska och utländska metoder, d.v.s. de utländska 
metoderna har varit begränsande för urvalet. En viktig aspekt vi velat få med är vilka indata som krävs 
och vilken typ av resultat som varje metod genererar. 
 
Utifrån de metoder som vi fått information om har vi valt ut några som vi presenterar här. Viktiga 
aspekter för urvalet av metoder har varit 
 

1. Vad har intressenterna sagt att de själva använder?  
2. Vad tycker vi själva är intressant utifrån vår kunskap? (om byggnaders miljöpåverkan och 

kunskaper om livscykelanalys) 
3. Såväl ”heltäckande” metoder som metoder specialiserade inom något av områdena skall vara 

representerade. 
4. Metoden skall vara dokumenterad och aktuell. 
5. Information om metoden skall vara tillgänglig för klassningsprojektet. 

 

3.1.4 Resultatredovisning 
Resultat från denna del föreligger i form av 

1. Informationsblad för ett urval av metoderna. Uppgifterna baseras på den information som 
metodägarna/utgivarna lämnat. 

2. Matris som redovisar merparten av de uppgifter som frågeformuläret behandlar. 
3. Redovisning och diskussion kring olika metoders sätt att presentera resultat. 

 

3.2 Miljöklassningsmetoder ur ett användarperspektiv 
 
Användarna av de olika metoderna ger oss viktig information för utveckling av en metod för 
miljöklassning av byggnader. Denna del av kartläggningen syftar till att ge en bild av vad användarna 
tycker om de metoder de använder. 
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Synpunkter på nuvarande metoder samt behov och förväntningar på framtida metoder som presenteras 
i rapporten har framkommit under ett seminarium och ett 20-tal intervjuer. Dessa har genomförts med 
de företag och verksamheter som ingår i projektgruppen. Sammanställda slutsatser från seminariet och 
intervjuerna finns i kapitel 4. 
 

3.2.1 Seminarium 
Den 25 februari hölls en kick-off för projektgruppen i form av ett seminarium i Skanskas lokaler i 
Haga norra. På förmiddagen gavs information om projektet och på eftermiddagen hölls en workshop 
för att samla in synpunkter, behov och förväntningar på framtida modell för miljöklassning av 
byggnader. Seminariet samlade förutom projektgruppen ett antal intressenter från olika delar av bygg- 
och fastighetssektorn (se inbjudna verksamheter i bilaga). En officiell rapport av detta seminarium 
finns på ByggaBoDialogens hemsida www.byggabodialogen.se.  
 

3.2.2 Intervjuer med intressenter 
Kemi & Miljö AB har genom intervjuer under april-maj 2005 kartlagt vilka synpunkter som finns idag 
inom bygg- och fastighetssektorn gällande miljöklassning och ett eventuellt kommande 
miljöklassningssystem. Intervjuer har skett med företag och organisationer som är med i projektet (och 
därmed ingår i projektgruppen) samt ett antal verksamheter som aktivt sagt nej till medverkan. Flera 
av de intervjuade har sedan länge varit engagerade i och även skrivit på åtaganden i enlighet med 
ByggaBoDialogen.  
 
Vid intervjuerna användes ett frågeformulär som stöd. Formuläret skickades ut i förväg via e-post (se 
bilaga 1). Varje intervju tog 30-60 min och anteckningar gjordes vid intervjutillfället. De intervjuade 
har valts ut utifrån sin insikt och erfarenhet av att arbeta med miljöbedömningsmetoder och företräder 
inte nödvändigtvis företagets officiella mening.  
 
Tabell 1 
Intervjuade företag och organisationer inom 
projektgruppen: 

Övriga: 

Anticimex Wihlborgs Fastigheter AB 
Bengt Dahlgren AB Villaägarnas Riksförbund 
FFNS/SWECO Fastighetsverket 
Hofors kommun Fortifikationsverket 
HSB  
Landstingsfastigheter i Jönköping  
LB-Hus  
Locum  
Malmö Stadsfastigheter  
NCC Construction Sverige AB  
SBC Mark AB  
Skanska projektutveckling  
Swedisol  
Vasakronan  
 

3.3 Incitamentsgivare och deras drivkrafter 
 
För att identifiera incitamentsgivarnas behov av ett system för miljöklassning av byggnader och för att 
förstå de sammanhang där systemen ska användas genomfördes intervjuer med olika potentiella 
incitamentsgivare under våren 2005. Intervjupersonerna valdes utifrån en diskussion om möjliga 
incitament i ByggaBo-dialogens klassningsförslag där bättre villkor från banker, försäkringsbolag 
samt sänkt fastighetsskatt nämns. Med bakgrund av detta intervjuades tjänstemän på två banker 
(Föreningssparbanken och Handelsbanken), två försäkringsbolag (Länsförsäkringar och Folksam), en 
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tjänsteman på Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, en politisk tjänsteman på Riksdagen samt 
tre tjänstemän på Finansdepartementet Sammanlagt intervjuades tio personer. Ytterligare banker och 
försäkringsbolag kontaktades men intresset för att delta i intervjuundersökningen var lågt.  
 
Intervjuerna var halvstrukturerade6 och ett frågeformulär (se exempel i bilaga 3) användes som stöd 
vid intervjuerna. Intervjuerna tog cirka en timme och anteckningar gjordes vid intervjutillfället. De 
personer som deltagit i intervjuerna är intervjuade i egenskap av sin yrkesroll på de aktuella företagen 
och myndigheterna och representerar inte hela företagets eller myndighetens åsikt. All information om 
kreditgivare, försäkringsbolag och staten i avsnitt 4.2 är baserad på vad de intervjuade personerna 
själva har sagt och innehåller inga egna analyser. 
 

                                                      
6 En halvstrukturerad intervju innebär att den innefattar teman och förslag till frågor, men att möjlighet lämnas 
att göra förändringar i frågornas form och följd samt till att ställa följdfrågor (Kvale, 1997) 
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4 Intressenternas behov och drivkrafter 
4.1 Företag och offentliga verksamhetsutövare  
I detta avsnitt redovisas verksamheternas behov och förväntningar på det nya miljöklassningssystemet 
och deras syn på drivkrafter för detsamma både utifrån uppstartsmötet för alla intressenter den 25 
februari 2005 och utifrån intervjuer med intressenter.   
 

4.1.1 Några röster om befintliga metoder 
När vi intervjuat användare om vilka klassningsmetoder de har erfarenhet av har vi bett dem ange 
några positiva och negativa omdömen. Vi har sammanfattat åsikterna nedan. Observera att det är 
enskilda användares egen bild av totalt tio olika svenska miljömetoder inom byggsektorn som 
redovisas. Sammanställningen gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av dessa metoder.  
 
En miljömetod upplevs som positiv om den: 

• är etablerad och välanvänd  
• kan användas i en byggnads olika skeden (projektering, byggande, förvaltning m m) 
• är en genomtänkt och väl fungerande metod 
• är LCA-baserad 
• omfattar en databas över byggmaterial och deras miljöfarlighet 
• har tillgängliga ”light-versioner” 
• är transparent 
• har en enkel och överskådlig presentation 
• är baserad på väl etablerade datorprogram som gör det kompatibelt 
• är baserad på enkäter hur de boende upplever innemiljön 
• har ett resultat som verifieras av tredje part  
• är lätt åtkomlig  
• är omfattande/innehållsrik/komplett 
• är kompatibel och flexibel 
• är ett övergripande system som fungerar som komplement till andra inventeringsmetoder 
• ägs av fastighetsägare och konsulter i föreningsform 
 

En miljömetod upplevs som negativ om den: 
• har krångliga administrativa rutiner och verktyg (databaser, blanketter m m) 
• administreras och utvecklas av ett enskilt konsultföretag 
• är komplicerad för användaren, d v s kräver expertkunskap 
• inte är etablerad på marknaden och att det därför saknas erfarenhet av metoden 
• använder enkäter direkt till de boende kan verka avskräckande för fastighetsägaren 
• är kostsam att genomföra  
• är kostsam att uppdatera fakta 
• inte omfattar alla typer av byggnader, t ex inte riktat till bostäder 

4.1.2 Förväntningar på systemets effekter 
Synpunkter från seminariet 25 februari och från intervjuer som gäller förväntningar på systemets 
effekter har grupperats i förväntningar på effekter för (a) samhället, (b) bostads- och fastighetssektorn 
och (c) brukaren.  
 
(a) För samhället är det enligt en stor del av de tillfrågade viktigt att systemet sporrar: 

− marknaden till att minska den yttre miljöbelastningen från byggnader.  
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− till förbättringar av boendes och verksamheters innemiljö vilket leder till ökad folkhälsa.  
 
(b) För bostads- och fastighetssektorn är det enligt en stor del av de tillfrågade viktigt att systemet: 

− ger stöd i köp-, sälj och uthyrningssituationer. 
− är affärsdrivande genom att det exempelvis ska vara möjligt att ta mer betalt för byggnader 

med högre klassning eller att driftskostnaderna minskas. 
− skapar (nationell) ordning i existerande djungel av metoder. 
 
En av de intervjuade har även uttryckt att systemet ska sporra till förbättringar och utveckling av 
nya kreativa lösningar och således inte vara konserverande för byggnadsutvecklingen. En annan 
intervjuad person poängterar att systemet inte bör medföra oönskade styrande effekter 7.  

 
(c) För brukaren är det enligt många tillfrågade viktigt att systemet:  

− förbättrar insikten om byggnadens status och beskaffenhet, d v s fungerar som en 
varudeklaration. 

− underlättar för brukaren att se sin egen roll och att det egna beteendet och underhållet av 
byggnaden kan påverka klassningen. 

− ger incitament till att minska miljöbelastningen på den yttre miljön och förbättra innemiljön 
dels genom egna insatser eller genom krav på fastighetsägaren.  

4.1.3 Förväntningar på systemets innehåll och användning 
Sammanfattningsvis är det för många av de intervjuade viktigt att:  

− Systemet är enkelt och ekonomiskt gångbart att administrera. Det får inte ta för mycket tid att 
använda, men får gärna vara byggt på avancerade beräkningar. Systemet ska heller inte skapa 
onödig administration för myndigheterna eller andra mottagare. 

− Systemet ska ha ett tydligt brukarperspektiv. Med det menar man att redovisningen på ett 
enkelt sätt kommunicerar byggnadens komplexa egenskaper till brukaren/kunden så att denna 
person kan använda informationen exempelvis vid köp eller försäljning. Samma metod bör 
användas för alla fastigheter vilket möjliggör jämförelser och lärande av andra.  

− Systemet har utmanande och tydliga kriterier, där det tydligt framgår vad som krävs för att nå 
respektive klass. 

− Systemet deklarerar sina avgränsningar och brister. 
 
En fråga som det råder delade meningar om, är ifall systemet ska ersätta de existerande 
metoderna/verktygen eller om det ska vara ett system som använder befintliga metoder/verktyg som 
underlag och alltså verkar övergripande. Den absoluta majoriteten uttrycker dock att det bör vara det 
sistnämnda, alltså att klassningssystemet ska verka övergripande över befintliga metoder utan att 
ersätta dem. För internationellt verkande aktörer är det också viktigt att systemet tar hänsyn till system 
som används utomlands. En byggmaterialleverantör har specifikt uttryckt att klassningssystemet bör 
hänga ihop med rådande upplägg för BASTA-registrering och byggvarudeklarationer.  
 
Alla har betonat att klassningssystemet måste hänga ihop med energidirektivets utveckling. Någon 
aktör tryckte också på vikten av att även följa arbetet inom byggsektorns kretsloppsråd projekt 
gällande teknik och design, som arbetat med olika verktyg för att mäta energianvändning i byggnader. 
En aktör som själv sysslar med besiktningsverksamhet tycker att systemet ska kunna kombinera 
energidirektivets eventuella krav, de juridiska kraven gällande besiktningsman vid överlåtelse och en 
innemiljöinventering. Att kombinera miljöklassning med besiktning i samband med överlåtelse är 
också något som förespråkas av Villaägarnas riksförbund för att minimera antalet interventioner av 
den boendes hem.  Någon aktör uttrycker även behovet av att systemet kan hantera olika byggnader 
med sammansatta gemensamma tekniska system. 

                                                      
7 Ett exempel på oönskade effekter är när samhället kopplade lånevillkor till lutningen på husets tak. Detta ledde 
det att en mängd hus fick 45 graders vinkel på huset trots att det funktionellt sett är en olämplig vinkel. 
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Några aktörer utrycker behovet av att systemet är byggt på databaser så att resultatet kan användas och 
presenteras i olika sammanhang.  En databas gör det också möjligt att söka selektivt, t ex PCB-
förekomst.  
 
För byggprocessens olika skeden är det viktigt att systemet kan användas som planeringsunderlag i 
projekteringsskedet liksom naturligtvis försäljnings- och förvaltningsskedet. I försäljningsskedet ser 
några stor potential med att integrera klassningen i överlåtelsebesiktningen.  
 
Slutligen menar aktörerna att miljöklassningssystemet inte får upplevas som en ytterligare 
myndighetskontroll. Någon aktör tycker att systemet ska grundas på heder och samvete kombinerat 
med stickprovskontroll och stor transparens.  
 
En viktig fråga det råder delade meningar om är ifall klassningen ska omfatta byggnadens inbyggda 
förutsättningar eller om den ska grundas på faktisk användning. Nackdelarna med det sistnämnda är, 
utifrån intervjumaterialet, att faktisk användning är helt beroende av vem som använder byggnaden 
och att det därför inte är meningsfullt att jämföra byggnader som har olika användare. Å andra sidan 
menar förespråkare av att inkludera användning/verksamhet att det inte är intressant att mäta utifrån 
inbyggda förutsättningar då det är den faktiska miljöpåverkan som avgör om huset är bra eller dåligt 
för den yttre miljön. Förvaltningsskedet innehar den stora miljöbelastningen i byggnadens livscykel 
och olika åtgärder som till exempel ger minskad energianvändning måste ge effekt i 
miljöklassningssystemet. Flertalet av de intervjuade personerna anser att klassningssystemet ska utgå 
från faktisk användning.  

4.1.4 Förväntningar på systemets vetenskapliga grund och trovärdighet 
Många intervjuade uttrycker att systemet måste vara vetenskapligt korrekt. Några förtydligar att det 
krävs att man noggrant sätter sig in i de komplicerade sambanden för att därifrån kunna förenkla och 
sammanfatta. Den vetenskapliga grunden ska ge systemet en tillförlitlighet och många uttrycker 
behovet av transparens. Systemet måste kunna vara hållbart över längre tid så att aktörerna kan planera 
och investera långsiktigt. En motsatt uppfattning finns också i det att man skulle kunna börja med ett 
förenklat system och bygga på efterhand som man ser behovet. 
 
Vid intervjuerna framkom att klassningen av kyl- och frysskåp är ett bra exempel på ett enkelt system 
som positivt påverkat produktutvecklingen. Samtidigt konstaterar några aktörer att 
klassningsbokstäverna inte längre håller vilket lett till att det nu finns klasser som heter A+ och A++ . 
Det finns exempel på beteckningar som håller bättre över tiden. I Tyskland finns exempelvis ett 
system för energideklarationer i form av en termometer.  
 
Flera personer har specifikt uttryckt vikten av att systemet har koppling till faktisk miljöpåverkan och 
inte innehåller för mycket schabloner och oönskad suboptimering. Nedan sammanfattas de viktigaste 
åsikterna: 

- Energibedömningen och dess miljöklassning måste innehålla en kvalitativ bedömning av 
vilket energislag det handlar om samt mängden energi.  

- Den allmänt använda energijämförelseenheten, kWh/m2 kan ifrågasättas. Är det möjligtvis 
mer relevant att mäta exempelvis volymen luft som ska värmas upp. 

- Systemet måste fokusera på önskad miljökonsekvens/miljöeffekt oberoende av teknik för 
åtgärden.  

- Systemet måste vara rättvisande gällande miljöpåverkan, samt på ett tillförlitligt sätt kunna 
väga olika miljöproblem mot varandra.  

- Systemet får inte blanda åtgärder med mål och effekter. Risken finns att man låser sig vid 
vissa tekniska lösningar istället för den effekt som ska uppnås.  
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4.1.5 Drivkrafter för ett miljöklassningssystem  
Nedan presenteras de drivkrafter som de intervjuade ser för ett miljöklassningssystem. 

 
• Marknadens krav 

- Även om dagens marknad inte har miljön högt på agendan menar många av de intervjuade 
att det bara är en tidsfråga. Redan nu märks ett stadigt ökande intresse för miljöprestanda 
som underlag vid överlåtelser samt vid upphandling m m.  

- Många projektdeltagare har dessutom en produkt eller tjänst som skulle bli gynnad i en 
marknad där miljöhänsyn prioriteras mer, vilket är ett av de viktigaste syftena med 
miljöklassningssystemet.  

 
• Myndigheter, lagar och krav  

- De är bättre att förekomma än förekommas. Det är helt enkelt bättre att agera frivilligt och 
vara med och påverka systemets upplägg, än att riskera ett framtida tvingande system. 
Många framhåller vikten av att just vara med i framtagandet av miljöklassningssystemet (i 
förhållande till andra projekt i t ex ByggaBoDialogen) då de menar att detta kommer att 
vara drivande för hela byggprocessen och alla andra miljöutvecklingsprojekt. 

- Energidirektivet nämndes av nästan alla som viktig drivkraft samt även 
Byggnadsdeklarationsutredningen. 

 
• Ägarnas krav 

- Offentliga fastighetsägare i stat, kommun eller landsting har ett tydligt politiskt tryck om 
att bedriva ett bra miljöarbete. 

 
• Interna egna krav 

- Det egna miljöledningssystemet och dess krav på sig att ständigt förbättra sitt miljöarbete 
främjar arbetet med ett klassningssystem. 

- De som har skrivit under åtaganden i ByggaBoDialogen har åtagit sig att införa ett 
klassningssystem.  

 
• Ekologins krav  

- Många av de intervjuade har insikter i miljöproblemens allvarlighet och menar att det 
naturligtvis är en drivkraft i sig.  

 

4.1.6 Incitament i ett miljöklassningssystem  
Alla intervjuade menade att incitamenten inte är en absolut förutsättning för att anamma ett 
miljöklassningssystem, men att det markant påskyndar processen som annars skulle utvecklas 
långsammare och mindre samordnat. Följande incitament nämndes av de intervjuade; 
fastighetsskatten, försäkringspremier, bankkrediter, lägre tillsynsavgifter och/eller färre 
kontrollintervall samt bidrag till investeringar. 
 
På frågan om vilka incitament som var viktigast för att ett miljöklassningssystem skulle få ordentligt 
genombrott på marknaden så fanns det en skillnad på mellan offentlig eller privat verksamhet. Bland 
de privata verksamheterna var fastighetsskatten det absolut viktigaste incitamentet, medan det inte alls 
var relevant för offentliga verksamheter eftersom de helt enkelt inte beläggs med fastighetsskatt. 
Detsamma gäller försäkringspremier som annars var det näst viktigaste incitamentet för privata 
verksamheter. Bankkrediter som ett viktigt incitament angavs endast spontant av de företag som 
medverkat i ByggaBoDialogen. Offentliga verksamheters incitament var istället lägre tillsynsavgifter 
alternativt färre ålagda kontroller, exempelvis för ventilation (OVK). Statliga bidrag till 
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miljöinvesteringar nämndes också som ett viktigt drivande incitament för de offentliga 
verksamheterna.   
 
På frågan vilka egenvärden det finns i att miljöklassa (upp) ett hus, erhöll vi följande svar i fallande 
skala efter hur många som instämmer: 
 

1. Ökad insikt/kunskap 
2. Ökad tydlighet om byggnadens status 
3. Stöd för köp-, sälj och uthyrningssituationer 
4. Trygghet för användare av byggnaderna 
5. Höjt marknadsvärde/konkurrensmedel 
6. Sänkta driftskostnader 
7. Större engagemang för byggnaden (minskad skadegörelse på offentliga byggnader) 
 

Det absolut vanligaste svaret på denna fråga var ”ökad insikt eller kunskap om huset”, vilket tydligen 
är ett viktigt egenvärde. Närbesläktat är ”ökad tydlighet om byggnadens status”. Denna ökade insikt 
och tydlighet kan sedan användas som stöd för köp-, sälj- och uthyrningssituationer där kunden i olika 
utsträckning vill ha information om husets status. Många såg det som en ökad trygghet för brukarna av 
huset att ha en kunskap om husets status. De sänkta driftskostnaderna som en högre miljöklassning 
skulle ge är naturligtvis också ett mycket viktigt egenvärde. Många intervjuade menade att alla ovan 
nämnda incitament är möjligheter till höjt marknadsvärde för huset och fungerar som 
konkurrensmedel på marknaden redan idag, även om det bara är en begynnande blygsam trend bland 
initierade kunder.  
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4.2 Potentiella incitamentsgivare 
 
Vid intervjuerna tillfrågades de intervjuade om deras intresse för ett miljöklassningssystem, 
möjligheter att ge incitament för miljöklassade byggnader och eventuella synpunkter på systemets 
konstruktion men också mer detaljerade frågor om deras arbete med liknande frågor idag och hur 
miljöklassningsystemet skulle kunna passa in i detta. Här redovisas främst de intervjusvar som 
omfattar de mer övergripande delarna  

4.2.1 Intresse och drivkrafter för miljöklassning 
De båda banktjänstemännen är relativt samstämmiga i sin syn på betydelsen av ett 
miljöklassningssystem för byggnader. Båda säger att deras bank skulle ha ett intresse av ett sådant 
system. De ser att ett system för miljöklassning av byggnader skulle kunna underlätta vid värdering av 
fastigheter. Ett exempel som ges är om en fastighets mark är förorenad och sanering behövs. Om 
kostnaden för sanering blir för stora kan inte fastighetsägaren betala tillbaka lånen, s.k. obestånd. Vid 
obestånd tas panten, dvs. fastigheten, i anspråk och banken får sälja fastigheten till ett lägre värde än 
man trott när man satte villkoren. Ett miljöklassningssystem skulle enligt dem kunna inkluderas i 
bedömningarna och på sätt vara till nytta för banken. En miljöklassning kan sägas vara en 
kvalitetsfaktor och miljöfrågorna ingå i värderingen som vilken annan risk som helst.  
 
Miljöklassningssystemet skulle enligt en intervjuad på den ena banken kunna ge information om ”ett 
hållbart värde”. Den intervjuade säger att man borde kunna förutsätta att ett A-klass hus är ett bra hus 
där man har använt bra material och risken är lägre, ett sådant hus borde inte få t.ex. fukt och 
mögelskador i samma utsträckning. 
 
De intervjuade på försäkringsbolagen uttrycker också ett intresse för ett miljöklassningssystem men 
åsikterna om nyttan för försäkringsbranschen skiljer sig mellan de båda bolagen. På ett bolag ser den 
intervjuade flera drivkrafter för bolaget att ansluta sig till ett miljöklassningssystem. Dels har bolaget 
ett samhällsansvar och en strävan att få en utveckling som är så bra som möjligt ur miljösynpunkt. 
Dels är drivkraften att minska de största försäkringsskadorna, brand och vattenskador. Motiveringen 
till att detta är en drivkraft för miljöklassning är att dessa skador också skapar stor miljöpåverkan pga. 
att åtgärdandet av dem kräver energi, transporter, vatten, nytt material, ger CO2 utsläpp vid släckning, 
samt ger upphov till avfall. Ytterligare en drivkraft för bolaget är att miljöklassning av byggnader kan 
fungera som en sorts kvalitetsstämpel, som visar att bra material använts vid byggnation och även att 
den som anstränger sig att miljöklassa byggnaden kan tänkas sköta om huset också på andra sätt. 
 
De intervjuade på det andra bolaget ser miljöklassning som intressant endast om det går att visa att 
skaderisken minskar för miljöklassade hus. I annat fall finns inga drivkrafter för ett försäkringsbolag 
att ge bättre villkor för miljöklassning. De intervjuade ställer sig positiva till ett miljöklassningssystem 
i användning men tror inte att det skulle påverka försäkringsbolagen. Försäkringsbolaget tar betalt för 
risker och dessa oftast inte är miljörelaterade. De intervjuade håller med om resonemanget att färre 
skador leder till mindre miljöpåverkan – de skador som inte inträffar är en inbesparad miljökostnad. 
Samtidigt påpekar de att man då pratar mer om kvalitet än miljö. De är också tveksamma till att 
miljöklassning skulle kunna fungera som en indikation på kvalitet. Det finns enligt den inga studier 
som visar på ett sådant samband.  
 
Den intervjuade på Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet ser flera drivkrafter för ett 
miljöklassningssystem av byggnader utifrån ett miljöpolitiskt perspektiv. Ett miljöklassning skulle 
kunna vara ett användbart verktyg för att gå i en riktning mot att ha styrmedel som gynnar ett önskvärt 
beteende. Åtgärder som är bra för miljön ska inte påverka individen negativt - signaler och önskat 
beteende måste höra ihop. Den intervjuade säger också att ett miljöklassningssystem är i linje med 
miljöpolitiken beroende på i vilken utsträckning det sammanfaller med miljömålen, som är den 
viktigaste drivkraften för miljöpolitiken. Om miljöklassningen kan bidra till att miljömålen uppfylls så 
är det ett bra verktyg. Den intervjuade tror dock att incitament kommer att krävas, att man kopplar 
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nytta till den enskilde. En annan fördel med miljöklassning är att det kan stimulera produktutveckling 
och miljöteknik, vilket kan ge exportmöjligheter och nya arbetstillfällen.  
 
På Finansdepartementet anser de intervjuade allmänt att miljöklassning av hus är bra men att det inom 
departementet inte finns några drivkrafter för att skapa ett system som använder inkomstskatter för att 
stimulera miljöförbättrande åtgärder. Däremot finns enligt de intervjuade ett starkt sådant tryck på 
departementet utifrån, t.ex. från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet.  
 

4.2.2 Förutsättningar för att ge incitament till miljöklassade byggnader 
Ingen av de intervjuade på bankerna ser i dagsläget några förutsättningar för att bättre kreditvillkor för 
miljöklassade byggnader skulle kunna ges i nuläget. En av de intervjuade säger att om det skulle gå att 
säkerställa att risker hanteras bättre genom att fastigheten är miljöklassad så skulle miljöklassningen 
kunna påverka riskbedömningen positivt. En möjlighet till bättre villkor vore då om en fastighets risk 
bedöms vara låg pga. miljöklass, så ökar den säkra delen av lånet medan den osäkra delen minskar 
vilket innebär att man kan låna mer pengar till en bättre ränta. Men riskbedömningen är enligt de 
intervjuade bara en del av hela bedömningen av kreditvillkor. Hur bankerna i slutändan fastställer 
villkoren beror också på flera andra faktorer, fastighetens beskaffenhet, kredittagarens 
återbetalningsförmåga, borgen mm.  
 
Ingen av de intervjuade på bankerna tror att miljöklassade fastigheter skulle få ett högre värde på 
marknaden i dagsläget. De säger däremot att om samhällsklimatet förändras så att miljöfrågorna när 
det gäller byggnader blir viktigare än nu, så kan miljöklassade fastigheter bli attraktivare att förvärva 
och då blir det också viktigare vid kreditbedömning. En ökad efterfrågan på miljöklassade bostäder 
skulle också enligt en av de intervjuade kunna påverka riskbedömningen. Om t.ex. hyresgäster 
prioriterar bostäder som är bättre ur miljösynpunkt finns risk för vakanser i lägenheter med dålig 
inomhusmiljö vilket kan ge sämre ekonomi för en fastighetsägare. 
 
Teoretiskt skulle bankerna enligt de intervjuade kunna ge två sorters incitament, lägre räntor eller 
längre amorteringstid. Egentligen, framhåller en av dem, skulle det vara motiverat med bättre villkor 
för bra miljöklass eftersom man har en bättre pant och ju bättre pant desto lägre kostnad borde man ha. 
I dagsläget skulle det dock inte ha någon större påverkan eftersom det ekonomiska klimatet gör 
konkurrensen stenhård, det finns inga marginaler att ta av vare sig på räntekostnad eller på 
amorteringstid. Om det ekonomiska klimatet förändras så kan situationen vara annorlunda enligt den 
intervjuade och miljöklassning kan få större inverkan.  
 
Möjligheter till incitament hos försäkringsbolag är enligt den intervjuade på det ena bolaget premie-
rabatter eller rabatt på självrisken för byggnader med hög miljöklass. På bolaget förekommer också 
incitament i form av premier för vissa åtgärder, t.ex. brandvarnare. Innan sådana rabatter kan ges 
måste det enligt den intervjuade fastställas att de byggnader som har hög miljöklasser också har 
mindre skador.  
 
Enligt de intervjuade på det andra bolaget finns inga förutsättningar att ge bättre villkor för 
miljöklassade hus. De framhåller att bolaget ersätter skador som inte har med miljöfrågor att göra. Om 
de skulle kunna premiera de som har en hög miljöklass så skulle de vilja se en ekonomisk konsekvens 
av detta och det har enligt dem inte visats. De har t.ex. inte sett något samband mellan att miljövänligt 
byggande eller miljövänliga reparationer skulle vara billigare. Bolaget har fått påtryckningar att sänka 
premier i andra sammanhang, t.ex. för miljöklassade bilar men för försäkringsbolagets verksamhet 
spelar det ingen roll vad som släpps ut ur avgasröret, det innebär ingen risk för bolaget och är 
oväsentligt för premien. Samma resonemang gäller enligt de intervjuade för miljöklassning av 
byggnader. Om något ska ha påverkan på premierna så måste det vara klara skillnader i risk. 
  
På Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet tror den intervjuade att ekonomiska incitament för 
miljöanpassade åtgärder när det gäller byggnader går att inkorporera i det befintliga skattesystemet 
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eftersom det har lyckats när det gäller andra frågor. Den intervjuade anser att ekonomiska incitament, 
dvs. skatter i det här fallet, är det tydligaste styrmedlet och att det går att skapa sådana incitament där 
man premierar positivt beteende, det är bara en fråga om vad som är praktiskt möjligt. Det finns enligt 
den intervjuade olika synsätt på vad syftet med skatter är, de kan användas främst som inkomst eller 
som ett styrmedel. På Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet anser man att man i högre grad kan 
använda skatten som ett styrmedel, som en del av en grön skatteväxling. Däremot kan det enligt den 
intervjuade uppkomma flera svårigheter om ett miljöklassningsystem av byggnader ska kopplas till 
statliga incitament. Detta på grund av att processen då kan stoppas upp eftersom det finns många 
särintressen och åsikter om vad skattepengarna ska satsas på. Det vore bättre om 
miljöklassningsystemet kan genomföras som privat initiativ av marknaden själv, om departementet 
skulle föreslå ett miljöklassningssystem skulle det ifrågasättas. 
 
De intervjuade på Finansdepartementet menar att fastighetsskatten inte är ett lämpligt system att 
laborera med när det gäller att ge incitament för miljöklassade byggnader. De menar att alla insatser 
som påverkar taxeringsvärdet är dömda att misslyckas på grund av att insatserna gör att värdet på 
huset stiger och därmed också taxeringsvärdet – det blir en rundgång. Samma sak gäller enligt dem 
fastighetsskatten, om fastighetsskatten manipuleras grundat på att ett hus är av en viss beskaffenhet, 
ger det bara ett högre marknadspris och därmed i slutändan högre skatt. De intervjuade säger att man 
istället för att koppla skattelättnader till miljöförbättrande åtgärder borde använda punktskatter som är 
lättare att hantera, man borde satsa på att straffa ut dåliga material genom att ge dem högre skatt. Den 
intervjuade på Riksdagen menar dock att man med punktskatter kommer åt vilka material som 
används men inte hur man använder dessa material när man bygger, om man slarvar t.ex.  
 
Enligt den intervjuade på Riksdagen är en stor del av problemet med att genomföra ett system som ger 
lägre fastighetsskatt för miljöförbättringar att man då måste frångå den princip man tidigare använt att 
det är marknadsvärdet på huset som ska beskattas. Den intervjuade framhåller dock att högre syften 
måste kunna få företräde men att det i så fall krävs en starkare politisk vilja. Den intervjuade tror att 
bidrag för miljöförbättrande åtgärder inte hjälper i lika hög utsträckning som sänkt fastighetsskatt för 
att få fastighetsägare att agera. Detta på grund av att det finns starka känslor kopplade till 
fastighetsskatten och det är inte pedagogiskt när miljöförbättrande åtgärder ger högre skatt, även om 
den ekonomiska investeringen skulle komma tillbaka i slutändan.  
 
De intervjuade på Finansdepartementet tror däremot att den enda möjligheten att koppla incitament till 
miljöförbättrande åtgärder är genom att ge skattereduktion, på samma sätt som man gjort med t.ex. 
pelletspannor men tycker egentligen inte att det är en bra lösning. En anledning som ges är att 
tillverkarna är mycket bra på att ställa in sig efter den här typen av incitament och därför blir det oftast 
de som vinner på skattereduktioner av det här slaget.  
 
Enligt de intervjuade på finansdepartementet kan man inte ge skattelättnader bara för att en byggnad 
har en viss miljöklass. Incitament måste enligt dem vara kopplade till en investering. Om det inte är 
investeringen som ger någonting tillbaka så har incitamenten ingenting med skattesystemet att göra, 
utan man vill bara premiera en viss typ av byggnad. Vidare anser de att ett system där miljöklass ger 
lägre skatt också skulle få klagomål från EU såvida inte klassningssystemet blir europeiskt, eftersom 
det skulle anses gynna svenska producenter. 
 
Det kan även finnas andra än ekonomiska incitament som skulle kunna komma ifråga för att stimulera 
anslutning till ett miljöklassningssystem. Det skulle enligt den intervjuade på Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet kunna vara juridiska lättnader men att de inte blir så kraftfulla 
eftersom den obligatoriska ventilationskontrollen är det enda som finns att reglera för närvarande. 
Även undantag vid bygglovshantering eller detaljplaner är svårt enligt den intervjuade eftersom det 
kan öppna för ett utnyttjande av systemet och även vara svårt för de ansvariga att motivera att just 
miljöåtgärder ska premieras gentemot andra intressen. Den intervjuade framhåller offentlig 
upphandling som ett kraftfullt verktyg och att det i teorin skulle kunna finnas mål för hur stor andel av 
byggnadsbeståndet som ska vara miljöklassade vid upphandling. Det är dock inget som departementet 
jobbar med idag. 
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4.2.3 Synpunkter på miljöklassningssystemets konstruktion 
Enligt de intervjuade på de båda bankerna är det viktigt att ha med förorenad mark i ett 
miljöklassningssystem. Förorenad mark är enligt de intervjuade inte ett stort problem men en risk för 
banken och det skulle vara värdefullt för bankerna om förorenad mark inkluderas och att hela 
fastigheten klassas, både byggnad och mark. 
 
Även driften av fastigheten bör inkluderas i systemet anser de intervjuade på båda bankerna. Lägre 
driftkostnad ger enligt dem ofta ett högre marknadsvärde. Energiförbrukning ingår redan idag i 
riskbedömningen enligt en av de intervjuade, eftersom man vid värdering ser till hur stora drift och 
underhållskostnaderna är och jämför med schablonvärden. Om kostnaderna är onormalt stora ses det 
som en risk och de kostnader som belastar fastighetsägaren är viktigt, t.ex. skulle det enligt en av de 
intervjuade vara bättre att ha pensionärer än studenter som hyresgäster i en fastighet eftersom de 
kräver mindre resurser. 
 
Enligt den intervjuade på ett av försäkringsbolagen finns ett intresse av att de stora skadeområdena 
finns med i miljöklassningssystemet. Dessa, dvs. brand och vattenskador, orsakar resursförbrukning 
och därför är det intressant att ha med bedömningsgrunder för dem. Den intervjuade anser vidare att 
användningen av byggnaden är viktig; även om själva byggnaden har en viss miljöklass så påverkar de 
boende skaderisken oberoende av detta och skador uppkommer ofta pga. handhavande eller felaktigt 
utförande. Klassningen borde enligt den intervjuade innefatta både verksamhet och byggnader.  
 
Den intervjuade på detta bolag säger dock att även om inte användningen av byggnaden inkluderas i 
miljöklassningssystemet så kan hög miljöklass ge en indikation på att byggnaden används på ett bra 
sätt, som en sorts en kvalitetsstämpel. Egentligen, säger den intervjuade, är det rimligt att klassningen 
följer fastigheten och inte fastighetsägaren.  
 
De intervjuade på det andra försäkringsbolaget tycker det är viktigt att materialval omfattas av 
miljöklassningssystemet. De säger att destruering av miljö- och hälsofarliga material vid rivning av 
hus innebär en stor kostnad och om man vet att inga sådana material använts i byggnaden så skulle 
risken minska. Vidare tror de intervjuade att ett miljöklassningssystem som omfattar materialval 
åtminstone i teorin skulle kunna få en betydelse för försäkringsbolagen på detta område. De 
intervjuade anser också att miljöklassningsystemet borde innefatta vissa grundkrav på dem som 
bygger, som en kvalitetssäkring. Hur byggprocessen hanteras kan enligt dem få stora konsekvenser, 
som exempel ges Hammarby sjöstad där byggmaterial inte täcktes över och därmed orsakade 
omfattande mögelskador. 
 
De intervjuade säger vidare att bolaget eftersträvar enkla modeller för att sätta premier och har försökt 
frångå detaljreglering. Ett miljöklassningssystem som innebär att detaljerna ligger på underliggande 
nivåer skulle kunna enligt dem kunna vara användbart men samtidigt är tveksamma till om det skulle 
vara värt det för bolaget. Även om ett sådant system fanns i bruk är det inte säkert att de skulle ta 
hänsyn till det eftersom miljöfrågorna inte kan backas till vilket pris som helst, det måste finnas en 
riskskillnad för att det ska få betydelse.  
 
På Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet säger den intervjuade att miljöklassningssystemet 
borde inkludera t.ex. uppvärmningssätt, energianvändning samt innemiljö och omfatta en kombination 
av beteende och byggnadens egenskaper. För departementet är det enligt den intervjuade där lika 
angeläget att komma åt beteendet som byggnaden som sådan. Den intervjuade påpekar dock att det 
medför problem att inkludera användningen eftersom förhållanden kan ändras vid ägarbyte eller ny 
hyresgäst. På samma sätt kan problem skapas om miljöklassningen kopplas till skattelättnader för 
användaren eftersom skatten då kan höjas när en ny person flyttar in. En lösning kan enligt den 
intervjuade vara att ha ett antal åtaganden för användning som måste följas för att behålla en hög 
miljöklass. Den intervjuade framhåller dock att även om bara byggnaden som sådan skulle inkluderas i 
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systemet så kommer man i alla fall åt en del av problemet. Den intervjuade anser också att det är 
viktigt att miljöklassning når en bred grupp fastighetsägare, om bara den kategori som redan nu gör 
miljöförbättrande åtgärder nås blir effekterna för små. Många anslutna fastighetsägare skapar ett 
engagemang och därför är det bra med ett system som inte riktar in sig på eliten. 
 
Vidare anser man på Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet att Energideklarationer är viktiga och 
tror att det är ett bra verktyg för att få fastighetsägare att vidta energibesparande åtgärder. Den 
information man får vid en energideklaration borde kunna användas och vara tillräcklig input till 
klassningssystemet enligt den intervjuade och det skulle vara en fördel med samma system för 
miljöklassning som för energideklarationen.  
 
På Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet framhåller den intervjuade att ett 
miljöklassningssystem måste vara konsekvent på så sätt att lite miljöförbättrande åtgärder ger lite 
incitament och mycket åtgärder ger mer. Det måste löna sig att investera och klassningssystemet för 
bilar, där man får olika förmåner beroende på klass, är bra, pedagogiskt och enkelt och kan vara en 
förebild enligt den intervjuade. 
 
De intervjuade på Finansdepartementet har inga åsikter om vad ett miljöklassningssystem bör omfatta. 
De ser stora problem med ett miljöklassningssystem kopplat till lägre fastighetsskatt. Enligt dem 
skulle då fastighetens värde öka och därmed också skatten, vilket också skulle påverka 
omkringliggande hus taxeringsvärde. De intervjuade tror inte att miljöklass i sig skulle ge ett högre 
marknadsvärde, bara i de fall den skulle kopplas till en skattereduktion.  De intervjuade på 
Finansdepartementet anser också att det befintliga systemet som används för att bedöma värdenivå på 
fastigheter är subtilt och väl fungerande. Om ett system som premierar miljöförbättrande åtgärder ändå 
skulle införas så måste man börja om från grunden anser en av de intervjuade och föreslår att man då 
kan ha två system, ett som mäter värdet på fastigheten och ett bidragssystem. Bidragssystemet skulle 
bli som en inverterad skattetabell där man skickar ut pengar istället. Men den intervjuade säger också 
att även ett sådant system skulle påverka fastighetsmarknaden i slutändan. 
 
Den intervjuade på Riksdagen anser däremot att det är tekniskt möjligt att hitta ett system som 
fungerar.  Exempelvis kan det enligt den intervjuade lösas så att en miljöförbättrande investering finns 
med i taxeringsunderlaget precis som alla andra värdehöjande åtgärder, taxeringsunderlaget blir 
därmed detsamma och hur man sedan räknar ut skatten är en teknisk fråga. Den intervjuade ger som 
exempel att en extra kolumn införs i underlaget där avdrag ges för miljöförbättrande åtgärder; eller att 
vissa åtgärder markeras och ger en lägre skatt i slutändan. Alternativt kan istället 
miljöklassningssystemet användas på så sätt att taxeringsvärdet bibehålls men en viss miljöklass ger 
procentuellt skatteavdrag i slutändan. Liknande system skulle enligt den intervjuade kunna passa in i 
en grön skatteväxling då låg miljöklass skulle kunna innebära högre skatt - det handlar om var man 
sätter nollnivån. På detta sätt skulle man i högre grad styra med skatt på det som är negativt och det 
skulle till och med vara möjligt att ta in mer skatt än man gör idag. 
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5 Beskrivningar av metoder för 
miljöbedömning inom byggsektorn 
5.1 Inledning 

5.1.1 Bakgrund 
En diskussion om miljöbedömningar av byggnader kan inledas med en genomgång av befintliga 
metoder. Det är befogat eftersom det händer mycket på detta område. Det finns ännu ingen konsensus 
om hur en miljöbedömning bör genomföras och vad den bör innehålla. Det finns också krafter som 
drar åt olika håll. Den praktiska grundsynen där enkelhet och låg kostnad är det viktigaste ställs mot 
den teoretiska där innehållets relevans och bedömningsmetodiken är det viktigaste. Ingendera kan 
tillämpas ensidigt men det är intrikat balansfråga att ta ställning till när man vill introducera nya 
varianter. Utvecklingen av befintliga metoder är något att lära av i detta sammanhang.  
 
I Sverige gjorde Jerker Larsson (1997) en tidig sammanställning för Riksstämman och redovisade där 
31 metoder av varierande innehåll och kvalitet. I skriften ”Deklaration av bostäder” gjorde Boverket 
(1998) en genomgång av ett antal inhemska och utländska metoder. Här låg tonvikten på miljö- och 
hälsofrågor. 1999 gjorde Stockholms Miljöförvaltningen en genomgång och identifierade 39 metoder 
varav sju valdes ut för närmare granskning som särskilt intressanta för deras behov. Trots att titeln 
enbart talar enbart om byggnadsmaterial handlade det även om system för hela byggnader eftersom 
dessa ofta innehåller materialvärdering som en del. Vidgar man begreppet miljöbedömning till att 
omfatta kemikalier och innemiljö växer området. År 2002 gjorde Marie Hult en noggrann genomgång 
av åtta system för klassindelning av inneklimat. 
 
Utvecklingen utomlands har delvis tagit andra vägar. Medan man i Sverige i hög grad fokuserat på 
innemiljö och kemikalier har man utomlands fler metoder inriktade på energianvändningens och 
materialens inverkan på den yttre miljö samtidigt som vissa kriteriemetoder fått en ganska stor 
spridning i England och USA. År 2002 avslutades ett nordiskt projekt om miljöindikatorer för 
byggnader (Fossdal et al., 2002). 
 
Under 1997-2001 bedrevs ett ganska omfattande internationellt samarbete med syfte att studera hur 
verktyg och miljöbedömningsmetoder kunde förbättras med avseende på inre och yttre miljö. Detta 
skedde inom ramen för IEAs (International Energy Agency). Projektet kallades ”Energy related 
Environmental Impact of Buildings” och gick under namnet Annex 31. Trots att arbetet drevs inom en 
energiinriktad verksamhet uppfattades uppdraget mycket vidare och man kartlade och gjorde upp 
beskrivningar av 28 internationella metoder. Vissa av dem studerades närmare genom att göra 
parallella värderingar på samma objekt. Arbetet kom mer och mer att inriktas på LCA tillämpning 
eftersom man ansåg detta hörde framtiden till. Man publicerade med tiden fyra huvudrapporter med 
syftet att ge en sammanfattande beskrivning av teori och konstruktion av miljövärderingsverktyg, 
därtill gjordes sju bakgrundsrapporter8. 
 
Åren 1999-2003 gjordes ett annat större inventeringsarbete i Europa kallat CRISP (Construction and 
City Related Sustainability Indicators). Detta EU-finansierade arbete fokuserade både på metoder och 
enskilda indikatorer och man redovisar på hemsidan9 mer än 500 hållbarhetsindikatorer och 39 
värderingssystem.  
 

                                                      
8 Rapporterna finns att ladda ner under http://annex31.wiwi.uni-karlsruhe.de./ (051108) 
9 http://crisp.cstb.fr/default.htm (051108) 
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I Australien gjordes 2001 en sammanställning av metoder med fokus på livscykelbedömningar av 
byggnader och byggnadskonstruktioner gjorts på RMIT10. Här finns även rena 
energiberäkningsmetoder. Till alla nämnda metoder och verktyg finns länkar till respektive hemsidor.  
 
Slutligen har DOE (US Department of Energy) en hemsida11 med program för beräkning av 
energianvändning och miljöpåverkan som uppdateras regelbundet. Visserligen kallas den för 
”Building Energy Software Tools Directory” men den innehåller en mängd olika beräkningsverktyg 
som på något sätt har att göra med byggnaders inre miljö och yttre miljöpåverkan. För varje metod 
finns datablad samt länkar.  

5.1.2 Utgångspunkt 
Ett av de många krav som ställts på ett framtida system för miljöklassning av byggnader är att det skall 
vara enkelt att använda och vara allmänt accepterat. För att kunna utveckla och förankra ett nytt 
klassningssystem i byggsektorn är det av vikt att känna till och ta tillvara de kunskaper, metoder och 
angreppssätt som utvecklats på frivillig basis och som används inom byggsektorn eller på andra ställen 
med liknande behov. Därför har vi ansett det nödvändigt att skärskåda existerande angreppssätt för att 
miljöbedöma byggnaders eller byggnadsdelars egenskaper. Problemet är att det saknas en aktuell 
genomgång och översikt av olika metoder för att värdera byggnaders miljöpåverkan med avseende på 
energi, resurser och innemiljö.  
 

5.2 Analys 

5.2.1 Gruppering av metoder 
Kartläggningen visar att det finns en uppsjö av metoder som utvecklats vid olika tillfällen, som har 
skiftande syften och som hanterar värdering/bedömning på olika sätt. Sammanfattande 
miljöbedömningar kan t.ex. vara uppskattade miljökostnader, vad naturen uppskattas tåla, bedömda 
skador eller politiska mål och olika kombinationer av dessa. Det har därför varit svårt att på ett 
enhetligt och konsekvent sätt dela in metoderna i olika typer. 
 
Trots denna mångfald så har vi för att kunna använda metodsammanställningen i det kommande 
utvecklingsarbetet varit tvungna att tillämpa någon form av indelning av metoderna utefter deras 
egenskaper. Indelningen kan göras på många olika sätt, t.ex.: 

• Användningsområde (energi, resurser, innemiljö) 
• Användningsskede (program, projektering, byggande, drift och rivning) 
• Ändamål (materialval, byggnadsdeklaration) 
• Utvärdering (poängsystem, viktning, kriterier) 
• Grad av livscykelbaserat angreppssätt 
• Teoretisk bas (vetenskaplig förankring) 

 
Vi har valt att dela in presenterade metoder som svar inkommit för i fem olika grupper:  
 
Typ A: Metoder som innehåller områden energi, resurser och innemiljö för en hel byggnad 
 Typ A1 Enbart kriterier 

Typ A2 Kriterier och LCA 
Typ B: Metoder som fokuserar på energi 
Typ C: Metoder som fokuserar på innemiljö 
Typ D: Metoder som huvudsakligen används för val av materialval och konstruktioner 
 Typ D1 Enbart kriterier 
 Typ D2 Kriterier och LCA 
                                                      
10 http://www.cfd.rmit.edu.au/programs/sustainable_buildings/greening_the_building_life_cycle (051108) 
11 http://www.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/ (051108) 
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Inför fortsättningen av klassningsprojektet kan andra indelningar än den vi valt för denna delrapport 
komma att användas. Metoderna redovisas i en sammanställningstabell samt på varsitt 
informationsblad i bilaga 7 och 10.  
 
37 svenska metoder har identifierats. Av dessa har svar inkommit från 25 stycken och för ytterligare 2 
har vi fått fram information om med hjälp av hemsidor och annan dokumentation. Dessa 27 metoder 
presenteras översiktligt i rapporten och mer utförligt i bilaga 7. I tabell 2 redovisas de i rapporten 
granskade svenska metoderna i bokstavsordning.  
 
Tabell 2 Svenska metoder (27 st) för vilka svar inkommit. 
Metodens namn Utgivare Typ
Barabtrappan Carl Bro Barab D1 
BASTA Byggsektorn D1 
BV2 CIT Energy Management AB B 
Byggd Miljö Locum, White m.fl. D 
Byggvarudeklaration Byggsektorns Kretsloppsråd D 
Deklaration av bostäder, skolor och 
förskolor 

Boverket C 

EcoEffect Högskolan i Gävle/KTH A2 
Eko-Logg ESAM AB A1 
Energikalkylen på KOV hemsida Energivision i Stockholm AB B 
Environmental Product Declaration EPD Miljöstyrningsrådet D 
Fastighetsdiplomering Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen A1 
Fastighetsenergiprogrammet Energivision i Stockholm AB B 
Folksams byggmiljöguide Folksam D 
Guide för materialval Tyréns AB, Byggekologi D 
Hållbar byggnad IVL Svenska Miljöinstitutet A2 
MIBB+ SABO, Fastighetsägarnas riksförbund, 

Hyresgästföreningen, HSB 
C 

MilaB Miljöbedömning av byggvaror Milab ekonomisk förening D1 
Miljöbedömning av fastigheter Tyréns AB, Byggekologi A1 
Miljöbelastningsprofilen Carl Bro, Stockholms stad B+D
Miljömanualen WSP Environmental A1 
Miljöpositionering SWECO FFNS A1 
Miljöstatus för byggnader MFB Ekonomisk förening A1 
P-märkning av innemiljö SP C 
Prioriteringsguiden och PRIO Kemikalieinspektionen D1 
SundaHus miljödata SundaHus D 
Svanenmärkning av småhus1 SIS Miljömärkning AB A1 
Svensk miljöbesiktning EnviroTech B+C
1) Inkluderar även Svanenmärkning av byggnadsmaterial. Kan behöva behandlas för sig eftersom den inriktar 
sig till en begränsad del av fastighetsbeståndet. 
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Metoder som identifierats, men där vi ej fått in svar på enkäten redovisas i tabell 3. 
 
Tabell 3 Identifierade svenska metoder för vilka enkätsvar ej inkommit. 
Metodens namn Utgivare Typ
EKU-verktyget Miljöstyrningsrådet  
Frisk bostad Hyresgästföreningen, HSB, Villaägarnas 

Riksförbund 
C 

Kretsloppsanpassad 
fastighetsförvaltning 

UFOS Svenska Kommunförbundet  

Miljöanpassad projektering del 1 och 2 Svensk Teknik och Design, Byggsektorns 
Kretsloppsråd 

 

Skapa sund innemiljö – 
Utredningsmetodik vid hälsoproblem i 
lokaler 

UFOS Svenska kommunförbundet C 

Negawatt Locum B 
Locums miljöpass Locum  
FSB Miljöanalysmodell Föreningssparbanken  
Lista med godkända byggprodukter Astma- och allergiförbundet D1 
Materialguiden Riksantikvarieämbetet D1 
 
Av utländska metoder har vi tittat närmare på 33 olika. I denna rapport finns 11 av dessa metoder 
beskrivna.  
 
Tabell 4 Utländska metoder.  
Metodens namn Utgivare Land Typ 
BREEAM BRE (Building Research Establishment) Storbritannien A1 
LEED U.S. Green Building Council USA A1 
GB Tool iiSBE (International Initiative for a 

Sustainable Built Environment) 
Kanada A1 

CASBEE JSBC (The Japan Sustainable Building 
Consortium) 

Japan A1 

Ekoprofil Stiftelsen Byggsertifisering Norge A1 
PromisE Motiva Finland A1 
Athena Athena Sustainable Materials Institute Canada D2 
BEES NIST (National Institute Of Standards And 

Technology 
USA D2 

BEAT Danish Building Research Institute Danmark A2 
Envest BRE (Building Research Establishment) Storbritannien A2 
Eco-Quantum IVAM Environmental Research Holland A2 
LEGEP Universitet i Karlsruhe  Tyskland A2 
LISA BHP Research Australien A2 
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5.2.2 Typ A - energi, resurser och innemiljö 
För närvarande är det sex svenska metoder som kan sägas falla inom denna klass (Tabell 1). 
 
Två av metoderna, EcoEffect och Hållbar Byggnad har likheter med varandra då båda har en bas i 
livscykelanalys för bedömning av miljöpåverkan från energi- och resursanvändning och är relativt 
oprövade. Hållbar byggnad uppges vara utformad med hänsyn till standarder på området och gör 
dessutom anspråk på att tillämpas som just ett klassningssystem. Båda dessa metoder innehåller egna 
viktningar av miljöpåverkanskategorier. 
 
I EcoEffect bedöms påverkan från energi- och materialanvändningen i relation till de olika 
påverkanskategoriernas (ung motsv. de olika svenska miljömålen) uppskattade betydelse för 
människor i dag och i framtiden (se rapport på hemsidan). Detta är en skadebaserad miljöbedömning. 
 
I Hållbar Byggnad bedöms påverkan på den yttre miljön i relation till de svenska miljömålen som alla 
anses lika viktiga att uppnå (Erlandsson, 2002). En miljöbelastning betraktas som hållbar när 
miljöbelastningen från en byggnad inom varje påverkanskategori underskrider den totala belastningen 
per capita inom samma kategori från bebyggelsen enligt motsvarande nationella miljömål.  
 
Tyréns bidrar med sin metod Miljöbedömning av fastigheter. Metoden inbegriper såväl hälso- och 
miljöpåverkan från inre och yttre miljö och har använts i en tämligen omfattande utsträckning av av 
fastighetsägare. Tjänsten är web-baserad men kräver enkäter och mätningar av en certifierad 
innemiljöinventerare. Metoden bygger på poäng, viktning och kriterier. 
 
Två metoder från WSP platsar också i denna kategori. Miljömanualen är en livscykelbaserad 
kriteriemetod, precis som Miljöstatus för byggnader. Den senare baseras i stor utsträckning på den 
förra. Anmärkningsvärt är att det enligt uppgiftslämnaren inte krävs några indata till Miljömanualen 
eftersom den består av en samling faktablad. Man kan säga att den är mer av en handbok än ett 
individuellt anpassat verktyg. Miljöstatus däremot innebär specifika beräkningar av en viss fastighet. 
Metoden använder sig av en kompassros för resultatpresentation av olika miljöaspekter som t.ex. fukt, 
ljud och städbarhet vid värdering av inomhusmiljö. Båda metoderna används frekvent i byggsektorn. 
 
På SWECO/FFNS har man utvecklat Miljöpositionering som är en förenklad metod att redovisa 
miljöstatus för ett fastighetsbestånd. Såväl innemiljö som påverkan på yttre miljön ingår och 
metodiken baseras på den som utvecklats i EcoEffect. Tillämpningen sker för närvarande för bostäder 
och kontor och kräver mätningar, besiktning och enkäter. Metoden använder ett förenklat poängsystem 
relaterat till miljöpåverkan. 
 
Ett av de senaste tillskotten på marknaden för miljövärdering av byggnader är Svanenmärkning av 
småhus. SIS Miljömärkning står bakom metoden som är kriteriebaserad och till skillnad från många 
andra metoder endast riktar sig till en begränsad del av byggnadsbeståndet, nämligen småhus. Förutom 
de 45 kriteriekraven så innehåller metoden poängsättning av olika miljöaspekter. Svanen är en känd 
symbol för många och tanken är att husproducenter skall kunna profilera sig mot konsumenterna. 
 
Den sista A-metoden är Eko-logg som är ett rent konsultverktyg. Verktyget är till stor del ett stöd vid 
inventering av befintliga byggnader. Metoden arbetar med poäng och erfarenhetsbaserad viktning. 
Metoden verkar inte ha någon större spridning, det går till exempel inte att hitta information om 
metoden på företagets hemsida. 

5.2.3 Typ B – energi 
Det finns en uppsjö av olika typer av metoder och beräkningsprogram med mera för energianvändning 
i byggnader, t.ex. Enorm, IDA med flera. I denna sammanställning har vi tagit med tre olika metoder 
som vi blivit tipsade om av projektgruppen: BV2 från CIT Energy Management, 
Fastighetsenergiprogrammet från Energivision AB och ”Energikalkylen på konsumentverkets 
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hemsida” av samma företag. De två första metoderna är att betrakta som expertverktyg, i det första 
fallet för att beräkna en projekterad byggnads energibalans och i det senare fallet för att 
fastighetsägaren skall kunna prioritera åtgärder i fastighetsbeståndet och besluta om åtgärder för att 
effektivisera energianvändningen och/eller byte av uppvärmning i fastigheten.  
 
På konsumentverkets hemsida (www.kov.se) kan man genom att mata in uppgifter om sitt hus och 
uppvärmningsystemet erhålla resultat som visar på förbättringar man kan göra (t.ex. minska 
energiförbrukningen eller installera kompletterande värmesystem) och studera de ekonomiska och 
ekologiska effekterna av att byta uppvärmningssystem. Beräkningar med mera baseras på databasdata 
om verkningsgrader, U-värden, utsläpp med mera men det är fortfarande fråga om uppskattningar och 
överslag eftersom inga detaljerade uppgifter efterfrågas. Kalkylen vänder sig till boende i villor, 
parhus, radhus eller kedjehus. 

5.2.4 Typ C - innemiljö 
På innemiljöområdet är det fyra olika metoder som kan vara av intresse. 
 
Den första är en typ av Deklaration för bostäder, skolor och förskolor som Boverket har arbetat fram 
på uppdrag av regeringen. Metoden består av ett antal mallar som beskriver negativ miljö- och 
hälsopåverkan. De är tänkta som konsumentinformation. Använda material ingår men anges inte i 
mängd. Mallen följer Boverkets byggregler (BBR). 
 
En av de mest använda metoderna för att värdera innemiljön är MIBB – Miljöinventering i Befintlig 
Bebyggelse. Två stora fördelar med denna metod är att den förvaltas av några av de stora aktörerna på 
bostadsmarkanden; Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, SABO, HSB och Riksbyggen. Metoden 
går ut på att tillfråga boende om hur de upplever innemiljön, t.ex. termisk komfort, luftkvalitet, 
ljudförhållanden, ljusförhållanden, allergi med mera. Detta kompletteras med tekniska mätningar av 
temperaturer, luftflöden, radon etc. . Inventering av farliga ämnen ingår också liksom registrering av 
använd energi. Utvärderingen kan göras på många sätt och det finns ett antal olika utformningar på de 
enkäter som används. Resultatet är en typ av deklaration där det är upp till fastighetsägaren själv att 
besluta om lämpliga åtgärder. I EcoEffect (se ovan) går man dock ett steg längre eftersom 
innemiljödelen kan användas för MIBB och där görs en viktning baserad på kriterier. 
 
En tredje metod är ”Skapa sund innemiljö”. Det är en typ av handbok/lärobok som redovisar en 
pedagogisk utredningsmetodik för hur man kan arbeta med att just skapa en sund innemiljö. Författare 
till handboken är Marie Hult, arkitekt på White som också är den person som utvecklat 
innemiljövärderingen i EcoEffect. Skriften är dock gjord på uppdrag av UFOS (Utveckling av 
Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor) som består av Svenska Kommunförbundet, 
Landstingsförbundet, Fortifikationsverket, Akademiska Hus AB, Specialfastigheter i Sverige AB och 
Statens Fastighetsverk. Metodiken går ut på att arbeta systematiskt i fyra steg:  
Steg A – snabb respons 
Steg B – Fördjupad problembild 
Steg C – Bred eller riktad skadeutredning 
Steg D – Selektiv utredning för individer 
Skriften gavs ut 2004 och det är okänt i vilken utsträckning den tillämpats praktiskt. 
 
Den fjärde och sista metoden är P-märkning av innemiljö i byggnader. Märkningen är en del av ett 
kvalitetssäkringssystem kallat Sund Innemiljö vilket i sin tur varit ett projekt inom programmet God 
inomhusmiljö som är ett samverkansprogram mellan Boverket och dåvarande Byggforskningsrådet. 
Sund innemiljö vänder sig till fastighetsförvaltare som ett hjälpmedel för att formulera krav på olika 
innemiljöfaktorer samt utveckla organisation och rutiner för att nå de uppställda målen. Just P-
märkningen, som ju är en del av systemet, har varit i drift sedan 1996 och fanns alltså innan Sund 
Innemiljö. Metoden har använts i Göteborgs- och Stockholmsområdet. Statens provnings- och 
forskningsinstitut SP i Borås är det certifieringsorgan som står bakom märkningen, metoden är alltså 
tredjepartscertifierad. P-märkning görs även på andra områden än innemiljö, t.ex. byggnadsmaterial. 
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5.2.5 Typ D - materialval 
Metoder som syftar till att hjälpa till vid materialval kan vara av olika typ. Det kan handla om rena 
innehållsdeklarationer, t.ex. säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer, redovisning av 
miljöpåverkan i termer av energi/resursanvändning och utsläpp (ex. byggvarudeklarationer) och sist 
olika typer av bedömningar av materialens/varornas miljöbelastning eller farlighet (innehåll av 
kemikalier).I gruppen materialval har vi sorterat in åtta metoder. 
 
Byggvarudeklarationen, som är en frivillig deklaration utarbetad av byggsektorns kretsloppsråd, är 
utformad för att både redovisa fysiskt innehåll i produkten som miljöpåverkan genom hela livscykeln 
liksom påverkan på hälsa och arbetsmiljö. Det är alltså i första hand en sorts enhetlig 
redovisningsprincip. Tyvärr så ser det inte riktigt ut så i verkligheten. Det finns inga krav på vad som 
måste redovisas, ofta saknas viktiga uppgifter om miljöpåverkan medan ex. innehållsdeklarationen och 
innemiljödelen oftare förekommer. På grund av detta faktum så genomgår byggvarudeklarationen just 
nu en revision med syfte att förtydliga den nuvarande mallen. 
 
Flertalet metoder är särskilt inriktade på kemikalieproblematiken. Det kan finnas anledning att i 
fortsättningen lyfta fram denna del särskilt eftersom den påverkar energi, resurser och innemiljö 
samtidigt på olika sätt och för att det är ett prioriterat område mot bakgrund av att forskningen inte har 
kommit så långt med att beskriva orsaker och samband och vilka risker som föreligger med 
användning och hantering av olika kemikalier och kemiska produkter. 
 
Kemikalieinspektionen har under många år redovisat olika listor på ämnen som är förbjudna, hälso- 
och miljöfarliga, riskklassificerade och bör undvikas. Kemiska produkter innehållsdeklareras med s.k. 
säkerhetsdatablad, tidigare benämnt varuinformationsblad. Den s.k. OBS-listan är numera ersatt av 
Prioriteringsguiden PRIO. Guiden ger exempel på farliga ämnen, men är i första hand tänkt att ge 
kunskap om hur man kan gå till väga när man bedömer vilka kemiska ämnen som är acceptabla ur 
hälso- och miljösynpunkt. Verktyget är webbaserat och vänder sig bl.a. till miljöchefer, inköpare, 
produktutvecklare. Verktyget kan också utgöra en kunskapskälla för miljö- och hälsoinspektörer, 
miljörevisorer, riskanalytiker eller den som på annat sätt kan påverka användning och hantering av 
kemikalier t ex genom strategiska beslut. Med hjälp av verktyget kan man söka på ämnen och få 
information om deras miljö- och hälsofarliga egenskaper, få information om prioriterade hälso- och 
miljöegenskaper och hitta ämnen som ingår i ämnesgrupper och olika produkttyper. 
 
En annan metod som också har en bred uppslutning är det tämligen nylanserade systemet BASTA 
(Byggindustrins Avveckling av SärskilT farligA ämnen). Systemet bygger på en lista över oönskade 
egenskaper, kriterier, i kemiska produkter och byggvaror. Leverantörerna av byggvarorna registrerar 
själva sina varor i databasen och stickprovsmässiga revisioner ska skapa trovärdighet för systemet. 
Kriterierna ligger nära de som finns i Kemikalieinspektionens PRIO-guide och kommande krav i EUs 
kemikalieförordning REACH. Systemet utgår från miljö- och hälsokriterier på de ingående ämnenas 
egenskaper. Det är själva varan som kontrolleras, inte dess livscykel. Det är framför allt två saker som 
skiljer BASTA från redan etablerade system. Den första är att det i BASTA är leverantören som tar 
ansvaret för informationsinsamling och bedömning (det gäller även BVD). Den andra skillnaden är att 
bedömningskriterierna bygger på ämnenas inneboende egenskaper snarare än deras dokumenterade 
risker. Kemikalieinspektionens PRIO-databas kan användas som exempellista på ämnen med 
oönskade egenskaper. 
 
Byggd Miljö är en databas på Internet som ägs av ett konglomerat av olika bygg- och fastighetsföretag. 
Databasen har funnit sedan 1999. Byggd Miljö har gjort en avgränsning till att bara behandla kemiska 
produkter, d.v.s. flytande byggvaror. Produktgrupperna är färger, cementbaserade produkter, drift- och 
skötselprodukter, fogmassor, lim, primer och en del övriga kemiska produkter. Metoden har kriterier 
och en avvecklingslista (finns på hemsidan). För de ämnen som är under avveckling gäller 
nolltolerans. 
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En annan kriteriemetod är Barabtrappan. Den används vid val av byggmaterial, konstruktionsval, 
utformning, skötsel o s v för att skapa så miljöriktiga hus som möjligt, inkl god innemiljö. Metoden 
riktar sig till vem som helst och har använts av bl.a. Carl Bro (som idag är metodägare) och 
Länsförsäkringar men har inte fått något större genomslag. Med hjälp av innehållsdeklarationer, 
beräkningar, gränsvärden från KEMI med mera så får man som resultat ett förslag till hus med olika 
ingående material.  
 
Syftet med SundaHus Miljödata är att på ett lättillgängligt sätt tillhandahålla information om 
byggvarors hälso- och miljöegenskaper samt att skapa kompletta relationshandlingar beträffande en 
byggnadsprojekts miljöegenskaper. Databasen skapades 2003 och är inte fullt etablerad. Databasen 
samlar olika dokument som t.ex. byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad, BASTA-registrering samt 
annan kompletterande information som emissioner, energiåtgång med mera. 
 
Ytterligare en kriteriemetod med undvikandelista är MilaB. MilaBs bedömningskriterier utgår från 
miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad utgör indata till 
metoden. 
 
Folksams byggmiljöguide är en kriteriemetod baserad på expertutlåtanden. Metoden vänder sig till en 
bred publik, allt från hemma-fixare till byggare och förvaltare. Indata är byggvarudeklarationer med 
ett kompletterande frågeformulär. 
 
Tyréns har en ofta använd metod som kallas Guide för materialval. Utgående från säkerhetsdatablad, 
byggvarudeklarationer och produktdeklarationer kan guiden användas i alla skeden utom byggskedet 
för att bistå vid materialval. Guiden är web-baserad och grundar sig på poängsystem, kriterier och 
viktning. 
 
En metod som skiljer sig från alla andra är certifierande miljövarudeklarationer, EPD. Systemet följer 
en internationell standard ISO 14025 avseende typ III-deklarationer, vilket bl.a. innebär en oberoende 
granskaning. Syftet med EPD är att ge lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om 
produkters och tjänsters miljöpåverkan och gäller alltså inte endast byggvaror. EPD finns för 
energislag såväl som byggprodukter. Eftersom en EPD ofta är relativt kostsam att genomföra så är det 
i princip endast lite större företag som har resurser att genomföra dem, vilket kan ses som en 
begränsning. Metoden har ett tydligt livscykelperspektiv. Miljöprestanda presenteras i form av råvaror, 
energi, utsläpp, miljöpåverkan och avfall. Tanken är att EPD främst skall kunna användas av inköpare 
och i upphandling samt utgöra underlag för LCA-beräkningar. 

5.2.6 Kombinerade metoder 
För en del metoder går de olika användningsområdena in i varandra i olika utsträckning, det är inte så 
renodlat som man kan lockas att tro av denna uppdelning. Vi har funnit att tre av de inventerade 
metoderna har varit särskilt svåra att lägga i en typ.  
 
Miljöbelastningsprofilen (MBP) använder LCA för bedömning av den miljöpåverkan som uppstår till 
följd av material- och energiflöden från en byggnad och ända upp till stadsdel/samhälle. Det betyder 
att den beaktar energi och resurser men hittills inte innemiljö. Metoden är utvecklad av Stockholms 
Stad men ägs och förvaltas idag av Carl Bro. Metoden har använts för utvärdering av olika byggnader 
som projekterats för Hammarby Sjöstad men också för renovering och upprustning av befintliga 
områden som Östberga och Skärholmen i Stockholm. Intressant är att man ställt krav på 
profilberäkning med MBP vid tilldelning av LIP-pengar i Stockholm. Metoden är dokumenterad i en 
lic-avhandling och den har jämförts med EcoEffect i ett examensarbete på KTH. 
 
Kombinationen inomhusmiljö och energianvändning finner man hos Svensk Miljöbesiktning som har 
en databas och checklista. Till skillnad mot många andra metoder ingår här en praktisk del i form av 
en besiktning och mätning. Därefter görs en bedömning av farliga material och påverkan på 
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utomhusmiljön samt analys av miljörisker och skador. Den ligger således ganska nära MIBB+ till sin 
karaktär. Metoden har använts på ca 3 000 byggnader, motsvarande c:a 10 000 000 m2. 
 
Ett exempel på checklista med kriterier är Fastighetsdiplomering som tar ett helhetsgrepp på olika 
miljöaspekter inom bl.a. innemiljö och materialval. Listan är framtagen inom Göteborgs kommun och 
har använts på 439 byggnader. Beställaren är oftast en kommunal fastighetsägare. Energifrågan är 
nedtonad då inga krav ställs på energiförbrukningen. Istället arbetar man med kriterier för olika farliga 
ämnen, inneklimatparametrar, lekutrustning med mera. 

5.2.7 Resultatredovisning 
Oavsett metodernas angreppssätt för att beskriva och värdera olika problem så ville vi även undersöka 
metodernas olika sätt att redovisa resultaten för användaren. En stor del av förklaringen till varför 
vissa metoder fått acceptans och ett sådant genomslag är att de uppfattas som lätta att begripa sig på, 
att man relativt lätt förstår vad det handlar om. 
 
Det är viktigt att poängtera att bara för att något är komplicerat så behöver det inte därmed även vara 
svårt att förstå och använda. Om man lyckas förklara det som är komplicerat på ett klart och tydligt 
sätt så kan upplevelsen av det komplicerade ändå vara positiv. Vi har dock valt att skjuta på detta 
analyssteg till projektets utvecklings- och testfas eftersom vi måste ta hänsyn till många andra krav när 
det handlar om ett klassningssystem.  
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6 Diskussion och slutsatser 
 
6.1 Miljöklassningssystemets koppling till incitament 
Inom ByggaBoDialogen har diskussioner om incitament som kan stimulera fastighetsägare och andra 
att miljöklassa sina byggnader berört främst ekonomiska incitament genom skattelättnader från staten 
och bättre villkor från banker och försäkringsbolag. I den följande diskussionen kommer dessa att 
kallas ByggaBo-incitamenten. ByggaBo-incitamenten har i flera forum, t.ex. i ByggaBoDialogens 
skrivelser om miljöklassning, antagits vara mycket viktiga för anslutning till ett miljöklassningssystem 
och kanske till och med en förutsättning. De intressenter som intervjuats i detta projekt har dock 
uttryckt ett flertal ytterligare drivkrafter för att ansluta sig till ett miljöklassningsystem, även utan just 
ByggaBo-incitamenten. Ett miljöklassningssystem kan ha andra egenskaper som skapar drivkrafter för 
anslutning. Intressenterna nämner t.ex. att det kan ge ökad kunskap om byggnaden, att man vill ligga 
långt framme i miljöfrågor och kunna visa det, att det kan öka värdet på byggnaden och att 
miljöklassning kan ge sänkta driftskostnader. 
 
Det kan också finnas möjligheter att skapa andra typer av incitament för att miljöklassa byggnader än 
ByggaBoDialogen. Några har lyfts fram i intervjuer både med intressenter och potentiella 
incitamentsgivare. Flera intressenter nämner lägre tillsynsavgifter som en möjlighet som inte 
diskuterats mycket och kan vara värd att gå vidare med. Intressenterna förespråkar också färre 
intervaller av kontroller och statliga bidrag till miljöinvesteringar. Vid intervjuer med potentiella 
incitamentsgivare nämndes användning av punktskatter istället för att sänka fastighetsskatten så att 
man lägger skatt på miljöfarliga material. Ett sådant system skulle teoretiskt kunna ge incitament för 
att miljöklassa eftersom det skulle ge kunskap om vilka material som kan bytas ut eller vilka som ska 
användas. I vissa delar fungerar redan skattesystemet på detta sätt eftersom det finns t.ex. energiskatt 
och koldioxidskatt. Ett sådant system kan vara en del av en grön skatteväxling, men också en koppling 
mellan fastighetsskatten och miljöklassningssystemet skulle kunna fungera så om högre skatter läggs 
på byggnader med sämre klass, vilket tas upp av en intervjuad. Det handlar då om var man sätter 
nollnivån. 
 
Andra alternativ är att ge bidrag för särskilda miljöåtgärder som är det system som används mest 
hittills, det är osäkert hur detta skulle påverka miljöklassningsprocessen. Juridiska lättnader tas också 
upp. Fördel eller snabbare hantering vid bygglovshantering eller detaljplaner skulle kunna vara en 
möjlighet. Kommuner skulle också kunna ställa krav på miljöklassning vid bygglovshantering. Denna 
typ av incitament eller liknande används redan i Stockholms Stad. Differentierad bygglovsavgift tas 
också upp som en möjlighet då man kan få lägre avgift för en miljöklassad byggnad. En osäkerhet 
skulle vara att det skulle vara svårt att motivera att miljöåtgärder skulle premieras. 
 
Krav vid upphandling kan också påverka processen och skapa incitament att miljöklassa. Både 
offentliga och andra fastighetsägare skulle kunna ställa krav på byggherrar och beställa byggnader i en 
viss miljöklass.  
 
Intressenterna är alltså optimistiskt inställda till miljöklassningssystemets genomförande även utan 
ByggaBo-incitamenten. En tänkbar anledning till denna inställning är att många av de intervjuade varit 
med i ByggaBoDialogen och arbetar intensivt med miljöfrågor och därför skulle kunna vara mer 
benägna än andra företag. Några företag som tackat nej till att vara med i miljöklassningsprojektet har 
också intervjuats och deras svar skiljer sig lite från övrigas på denna punkt. För dem handlar det mer 
om administrativa hinder än om vilja. För att uppfylla ByggaBoDialogens mål om att alla nybyggda 
hus och 30 % av befintligt bestånd ska vara miljöklassade år 2009 och för att nå detta mål är det är 
viktigt med en bred acceptans av och anslutning till systemet. De intervjuade intressenterna tror ändå 
att miljöklassningsystemet kan bli verklighet och accepteras även utan incitament, men att processen 
då kommer att ta längre tid.   
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Det finns bland de potentiella incitamentsgivarna ett stort intresse för miljöklassningssystemet och 
därmed också en potential för engagemang. De intervjuade tycker generellt att det är positivt om ett 
miljöklassningsystem kommer till stånd och flera av dem kan se att de skulle kunna dra nytta av det i 
sin verksamhet.  När diskussionen blir mer konkret och berör företagens/myndigheternas eget 
engagemang och möjligheter att förbinda sig till något märks en skiljelinje mellan de som kan se att 
verksamheten verkligen kan dra nytta av ett miljöklassningsystem och de som inte kan det. Egentligen 
finns bara ett företag, ett försäkringsbolag, som klart uttrycker en vilja att ansluta sig till ett system och 
också ser möjligheter att ge bättre villkor för miljöklassade hus. Övriga företag, ett försäkringsbolag 
och två banker, ser inte den direkta kopplingen mellan miljöklassningssystemet och nytta för företaget. 
Det gäller framför allt den ekonomiska nyttan, i Försäkringsbolagets fall för att man inte sett att 
miljöanpassat byggande skulle vara billigare och för bankerna för att samhällsklimatet inte värderar 
miljöanpassade byggnader högre och att den hårda ekonomiska konkurrensen inte ger något utrymme 
för att förändra villkoren för miljöklassade hus. Eftersom både banker och försäkringsbolag efterlyser 
en säkerställd koppling mellan miljöklassning och minskad risk borde denna koppling följas upp 
efterhand som miljöklassningsystemet implementeras. Om banker och försäkringsbolag inte ansluter 
sig till systemet på grund av detta finns då möjlighet att de kan ansluta sig i senare faser. 
 
Bland myndigheterna går en skiljelinje i synen på nyttan av ett miljöklassningsystem. På 
finansdepartementet är de intervjuade inte negativa till ett miljöklassningsystem men ser inte att det 
kan användas i fastighetsskattesystemet eftersom syftet med skatten enligt dem är att vara inkomst och 
inte främst ett styrmedel. Utifrån intervjuer med myndigheter verkar frågan om hur skatter ska 
användas vara aktuell. Skatten kan betraktas enbart som inkomst för staten eller så kan den användas 
som styrmedel i vilket fall den är både och. Teoretiskt skulle miljöklassningssystemet kunna användas 
i skattesystemet som ett verktyg i en process att premiera miljöanpassad bebyggelse men någon sådan 
ambition finns inte hos de intervjuade på finansdepartementet. Det kan finnas utrymme för sådana 
förändringar i och med en växande kritik mot fastighetsskatten och krav på att förändra den på något 
sätt. En stark politisk vilja kan göra att förutsättningarna snabbt förändras. 
 
Om man istället för att använda reducerad fastighetsskatt styr miljöanpassning av bebyggelsen med 
punktskatter, som man hittills gjort, utesluts det bestånd av fastigheter som redan är miljöanpassade. 
Detta innebär att ByggaBo-målet att 30% av befintliga fastigheter ska vara miljöklassade år 2009 blir 
svårt att nå med hjälp av sådana ekonomiska incitament.  
 

6.2 Intressenters synpunkter på miljöklassningssystemets 
egenskaper 
Ett starkt önskemål hos intressenterna är att ett miljöklassningssystem ska vara enkelt, billigt och lätt 
att administrera. De behöver ett system som fungerar i deras verklighet. Intressenterna uttrycker att 
vad de behöver är inte ytterligare krav utan något som kan inkorporera de krav som redan existerar. 
Det finns bland intressenternas önskemål en paradox i och med att de vill ha ett enkelt system som är 
lätt att förstå och hantera men som samtidigt att det ska vetenskapligt korrekt och visa hur det 
verkligen är. Frågan är vad det är som behöver vara enkelt. Eventuellt kan användarens behov av 
enkelhet tillfredställas genom enkelhet vid inmatning av data och det resultat systemet ska ge och att 
det är transparent på mellanliggande nivåer. 
 
Det finns också inom intressentgruppen motsatta åsikter om systemets relation till befintliga metoder 
för miljöbedömning. Systemet skulle enligt dessa resonemang kunna ersätta de befintliga metoderna 
så att bara ett system används. Detta förespråkas av en del eftersom en uppsjö av olika verktyg 
används idag och det råder en osäkerhet om vilket verktyg man ska använda och vad som är ”rätt”. Ett 
miljöklassningssystem skulle också kunna verka mer övergripande och enligt intressenterna kunna 
omfatta befintliga metoder. Tillgängliga och transparanta metoder skulle då t.ex. kunna ingå som 
delsystem. Fördelen skulle vara att företagen kan fortsätta arbeta med de system de redan har.  
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Bland intressenterna finns också önskemål att systemet ska innefatta de tillsynskrav och frivilliga 
åtaganden av rapportering som redan finns, det kan gälla OVK, radon, rapporter om PCB, kvicksilver 
och asbest och så småningom energideklarationer. Om man i ett miljöklassningsystem innefattar de 
uppgifter som myndigheterna kräver rapportering av så skulle företagen kunna få dessa rapporter för 
tillsynskrav på köpet när de miljöklassar sitt hus. Det skulle vara tänkbart att om dessa krav ingår i en 
viss miljöklass så behöver företaget bara rapportera in vilken miljöklass man tillhör istället för att 
skicka in enskilda rapporter. Det förutsätter att berörda myndigheter accepterar och blir involverade i 
klassningsprojektet samt kanske en samordning av myndigheters register. Detta skulle potentiellt 
kunna ge lägre tillsynsavgifter och därmed ytterligare incitament att miljöklassa sin byggnad. Kan 
företagen spara in på avgifter skulle miljöklassningssystemet kunna finansiera sig självt.  
 
Samtidigt för intressenterna en diskussion om att ett miljöklassningsystem måste vara ekonomiskt 
lönsamt. Att miljöklassa sin byggnad måste löna sig. Tänkbara möjligheter är att värdet på en 
miljöklassad byggnad ökar och att kostnader för drift blir mindre. Om miljöklassningen i sig ger bättre 
ekonomi för företagen så blir inte ekonomiska incitament från staten t.ex. så viktiga. Dock kan det 
finnas en motsättning i att om miljöklassning ökar värdet så ökar i slutändan också fastighetsskatten 
och därmed kostnaderna. 
  
En annan diskussionsfråga bland intressenterna är om systemet ska omfatta faktisk användning eller 
schablonanvändning. Många förespråkar att den faktiska användningen ska inkluderas och mätas 
främst pga. att det är där en stor del av miljöpåverkan och förändringspotentialen ligger. Nackdelarna 
med ett sådant system blir att det är svårt att mäta och jämföra mellan byggnader. Att inkludera den 
faktiska användningen skulle kunna innebära att samma hus kan hamna i olika miljöklass beroende på 
vem som för tillfället bor där.  
 

6.3 Ett miljöklassningssystems innehåll och konstruktion 
 

6.3.1 Komponenter i ett klassningssystem 
Ett miljöklassningssystem för byggnader kan bestå av ett antal olika komponenter. Nedan följer ett 
försök till indelning av sådana komponenter och en kort diskussion om hur frågorna kan angripas. 
Några av dessa diskuteras i mer detalj nedan. 
 

1. Vad ska indikeras? 
Den första viktiga frågan gäller vad man vill indikera genom en mätning eller en beräkning. Detta kan 
ske på olika nivåer. På en övergripande nivå kan man exempelvis ange att innemiljö ska ingå. Detta 
kan preciseras till att luftkvalitet bör ingå och sedan ytterligare preciseras till att exempelvis halt av 
partiklar bör indikeras i systemet.  
 

2. Hur ska det mätas eller beräknas? 
När man vet vad som ska indikeras behöver metoden definieras. Oavsett om det är något som ska 
mätas eller beräknas behövs en metodbeskrivning för detta. 
 

3. Viktning 
Beroende på hur många indikatorer man har och hur man vill att resultaten ska presenteras, kan det 
finnas ett behov av en viktning. En viktning kan antingen ske direkt av de indikatorerna som mäts eller 
beräknas, eller efter en betygssättning, se nedan. 
 

4. Betygssättning 
Man kan skilja mellan deklarationsmetoder och klassificeringsmetoder. Deklarationsmetoder 
deklarerar/beskriver en byggnads egenskaper på något sätt. En klassificeringsmetod säger dessutom 
någonting om vad som är bra eller dåligt, man betygssätter egenskaperna. En klassificeringsmetod 
behöver därför kriterier för hur betygssättningen ska gå till. För att finna dessa betygskriterier kan man 
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tänka sig flera olika ansatser. En är att utgå från olika måldokument för t.ex. politiska mål och där 
söka målsättningar som kan översättas till betygskriterier. En annan ansats är att utgå från tillgänglig 
statistik och sedan välja kriterier så att exempelvis de bästa 10 % får högsta betyg och de nästa 30 % 
får näst högsta betyg. 
 

5. Presentation 
Sättet att presentera klassificeringsresultaten kan vara betydelsefullt. Denna fråga är också kopplad till 
hur långt man driver viktningen. Om den drivs så att man får ett enda värde kan resultaten exempelvis 
presenteras i form av en guldplakett för högsta klassen, silver för näst högsta osv. Om resultaten 
presenteras i fler dimensioner kan olika typer av rosor eller tipsrader vara andra alternativ. 
 

6. Koppling till incitament 
Man kan tänka sig att olika typer av incitament kan behöva olika typer av anpassningar av 
klassningssystemet för att de två systemen (klassning och incitament) ska passa ihop. Denna 
komponent kan ingå i klassningssystemet men också ligga utanför. 
 

7. Administrativa rutiner. 
Beroende på hur klassningen ska användas kan det finnas olika behov av certifieringsrutiner, 
inrapportering, lagring av data med mera. 
 

6.3.2 Val av indikatorer 

6.3.2.1 Val av områden för indikation 
Olika procedurer är tänkbara för att systematiskt arbeta med denna fråga. Nedan beskrivs fem 
angreppssätt som kan användas. I praktiken väljs inte bara en väg utan en kombination av dessa 
möjligheter. 

• Utgå från användarperspektivet.  
En viktig utgångspunkt med systemet är att det bör fånga de aspekter som användarna tycker är 
viktiga. Vi har vid gemensamma möten med användare och genom intervjuer fått en bild av detta. 
Man kan också tänka sig att jobba vidare med hjälp av olika workshop-tekniker. 

• Utgå från måldokument. 
En annan utgångspunkt är att titta på olika dokument där samhället eller branschen har preciserat 
målsättningar för sitt arbete. Exempel på sådana måldokument kan vara Bygga Bo-dialogens 
överenskommelser, de nationella miljömålen samt Byggsektorns Kretsloppsråds mål. 

• Utgå från tillgängliga data. 
Det är en fördel om systemet använder data och mätningar som ändå görs och därför finns tillgängliga. 

• Utgå från existerande metoder. 
Man kan också utgå från existerande metoder för deklarationer och klassificeringar av byggnader och  
vad som tas upp där. 

• Utgå från tidigare studier 
Tidigare studier, där byggnader eller sektorns betydande miljöaspekter har identifierats, kan användas 
som utgångspunkt. Indikatorer kan sedan byggas kring dessa aspekter. 

• Utgå från utvecklingen inom området 
Utvecklingen inom området miljöklassning av byggnader befinner sig i stark utveckling. Utgår man i 
huvudsak från befintliga data, metoder och attityder riskerar man att viktiga utvecklingstendenser 
inkluderas. Att ta hänsyn till vad som förändrats och tillkommit under senare år samt 
utvecklingsplanerna bland ledande aktörer är därför viktigt. 

6.3.2.2 Val av indikatorer - problemorientering 
De flesta miljöproblem som vi hanterar går inte att mäta med exakthet. Därför söker man efter s.k. 
indikatorer dvs. parametrar (något som går att mäta) som har ett samband med problemet men inte 
mäter det direkt. I sakens natur ligger att det finns många olika indikatorer med vars hjälp man kan 
beskriva ett och samma problem. För exempelvis problemet SBS (Sick Building Syndrome), som 
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antas förorsakas av förhållanden i innemiljön, men man vet inte exakt vad, måste man försöka mäta 
flera olika innemiljöförhållanden som kan tänkas bidra till SBS, t.ex. luftföroreningar, innetemperatur 
mm. Var en av dessa blir då en indikator på SBS men på goda grunder kan man anta att luftkvaliteten 
betyder mest. Frågan blir då för det första om kan det kanske räcka med luftkvaliteten som en 
indikator på SBS och för det andra vilka föroreningar i luften skall vi mäta? Eller kan möjligen 
luftomsättningen, andelen tillförd friskluft per timme, duga som indikator på SBS? Ju längre man 
avlägsnar sig från ett tydligt samband mellan problem och indikator desto sämre blir den. Men 
indikatorer används just för att förenkla beskrivningen av problem som är alltför svåra att komma åt på 
ett mer direkt sätt. Därför måste det alltid vara en balansgång mellan att försöka välja den bästa och 
den enklaste indikatorn för att komma åt problemet. Frågan har en teoretisk och en praktisk sida. Blir 
teorin för svårhanterlig nonchaleras kanske ett problem som kanske åtminstone skulle ha beaktats till 
viss del om analysen gjorts mer praktiskt. 
 
Föra att hitta den bästa indikatorn/indikatorerna behövs en metod att försöka bedöma olika möjliga 
indikatorer med avseende på deras teoretiska och praktiska kvaliteter. Vad gäller de teoretiska handlar 
det om sedvanliga aspekter som reliabilitet, validitet och precision (hur pålitlig är indikatorn, hur bra 
mäter den problemet och hur noggrant kan man mäta den). Beträffande de praktiska aspekterna kan 
dessa t.ex. mätas genom begriplighet (kommunicerbarhet) eller tidsåtgång (kostnad) för att ta fram ett 
värde på indikatorn, tillgängliga data, möjlighet att påverka för fastighetsägaren, etc. 
 
Det övergripande målet med arbetet för en miljöklassning är att minska miljöproblem och då är det bra 
att veta vilka problemen är. En aspekt är att det vanligtvis är lättare att mäta problem än kvaliteter. 
Luftkvalitet är inget problem utan en kvalitet och svår att mäta. Däremot kan man mäta olika 
föroreningar i luften som bidrar till att försämra luftkvaliteten. Dessa täcker emellertid inte säkert 
begreppet god luftkvalitet. Hittar man en ny förorening som går att mäta kan man inkludera denna 
under rubriken luftkvalitet. 
 
Troligtvis förmedlar en metod som endast redovisar hur dålig en byggnad inte ett pedagogiskt budskap 
till brukare och fastighetsägare på samma sätt som ett som även redovisar kvaliteter. I de svenska 
nationella miljömålen har man tagit fasta på behovet av positiva signaler och behovet av att uttrycka 
problem i positiva termer. Därför har Naturvårdsverkets tidigare mål för ett långsiktigt hållbart Sverige 
inordnade under rubriker som Markanvändning, Biologisk mångfald, Markens produktionsförmåga 
etc. omformulerats till Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag, Frisk 
luft, Giftfri miljö etc.  
 
Förutom de signaler som en beskrivning av ett klassningsresultat förmedlar genom sina rubriker 
innehåller såväl miljöområdet som byggområdet en mängd olika kompetensområden med delvis olika 
terminologi och förståelse av vad byggnadsrelaterade kvaliteter och problem är. Därmed pratar man 
ofta förbi varandra och det tar lång tid att uppnå en gemensam problemförståelse. Lägger man också 
till att allmänheten åtminstone i viss utsträckning bör kunna förstå en miljöklassning ställs stora krav 
på tydlighet och ordval. Ett miljöklassningssystem, som inte bara vänder sig till fackfolk, bör inte 
heller uttrycka sitt slutresultat i facktermer. Skulle man kunna åstadkomma ett generellt enkelt och 
lättbegripligt ramverk för miljöklassningen skulle detta underlätta kommunikation och medge 
individuella fördjupningar inom systemet. 
 

6.3.2.3 Miljöbelastning per vad? 
Idén bakom ”funktionell enhet” i LCA och ”ekoeffektivitet”, som CASBEE börjat tillämpa för 
miljöbedömning av byggnader, är att miljöbelastningar skall jämföras per nytta. I synnerhet för 
byggnader, där så gott som varje hus skiljer sig från varandra, är det viktigt att hitta en gemensam 
grund för att möjliggöra jämförelse. Det traditionella sättet är att jämföra per m2, som kan vara 
nettoyta, bruttoyta, uppvärmd yta etc.  
 
När det gäller energi känner alla till jämförelsemåttet kWh/m2. Detta återspeglar i någon mån en nytta 
eftersom en större byggnad lättare kan användas till flera saker än en mindre. Dessvärre har måttet 
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också betydande nackdelar; om en större och en mindre byggnad för samma ändamål använder lika 
mycket energi, dvs. har samma miljöbelastning för energianvändning, ser det ändå ut som den större 
byggnaden är energieffektivare eftersom utslaget per yta blir beloppet lägre för det större huset. Detta 
är tvärtemot det önskvärda, dvs. att bygga yteffektiva hus som sammantaget ger lägre 
energianvändning per nytta.  
 
Av detta skäl har GBTool, EcoEffect och andra parallellt börjat arbeta med mer ändamålsenliga 
jämförelsemått. Gäller det bostäder är antalet boende som byggnaden dimensionerats för ett enkelt och 
lättbestämt mått. Är det fråga om skolor kanske antalet elever plus personal som byggnaden är 
dimensionerad för en lämplig utgångspunkt för jämförelse, gäller det lager är det kanske volymen osv. 
Resonemanget kan föras ytterligare ett steg när det gäller lokaler som används bara viss tid av dygnet 
och året, nämligen att ju längre användningstid man har desto effektivare används huset. Det kan t.ex. 
gälla skollokaler som kan dubbelutnyttjas under kvällar, helger och lov. Då är kanske persontimmar en 
ännu mer adekvat jämförelsegrund, dvs. det ackumulerade värdet av brukare gånger tid. Detta mått 
används även som alternativ i GBTool. 
 
Hur många som i verkligheten använder en byggnad är en helt annan sak - det kan finnas outhyrda 
lägenheter i vissa fall och i andra fall bor väsentligt fler personer i en lägenhet än vad den är ritad för. 
Den faktiska användningen av en byggnad utgör ett mått som mer liknar den faktiska 
energianvändningen dvs. den kan ha en relativt svag koppling till intentionen med byggnaden.   
 

6.3.2.4 Potentialer 
Inventeringen av svenska och utländska metoder har gjorts med en bred tolkning av 
miljöbedömningssmetoder, dvs. såväl breda som smala inriktade mot ett av våra intresseområden har 
tagits med. Vill man ge en allmän beskrivning av vad alla undersökta metoder innehåller kan den se ut 
på följande vis: 
 

1. Förhållanden i byggnaden 
• Hälsa, komfort, trivsel 

2. Förhållanden på tomten 
• Hälsa, natur (t.ex. biodiversitet) 

3. Påverkan på grannarna 
• Vind, skugga, buller, bländning 

4. Regional och global påverkan 
• Utsläpp till luft, vatten, mark. 

5. Potentialer 
• Påverkbarhet, skötselplaner, ombyggbarhet, bedömning av processer. 

 
Man kan säga att de första fyra punkterna beskriver en byggnads genomsnittliga påverkan under ett 
normalår. Att man måste tala om genomsnitt och normalår beror på att många av de bedömda 
parametrarna varierar med uteklimat och användning av en byggnad. Punkt 5 - Potentialer – är av ett 
annat slag, den inte kan avläsas i byggnadens aktuella prestanda utan utgör möjligheter för framtiden, 
dvs. beskriver aspekter som kan underlätta eller begränsa framtida miljöbelastningar. Det är inte säkert 
att dessa möjligheter kommer att utnyttjas. En viss konstruktion som underlättar en framtida 
ombyggnad på visst sätt kanske aldrig kan utnyttjas därför att byggnaden rivs eller byggs om på helt 
annat sätt än vad som förväntades när den ritades t.ex. med anledning av ny teknik som man inte 
kände till vid byggnadens tillkomst.  
 
Medan punkt 1-4 utgör avläsbara miljöbelastningar utgör punkt 5 en osäker framtida fördel vars grad 
av osäkerhet varierar med innehållet. Det är därför inte givet att potentialer skall vara med i ett 
miljöklassningssystem men många anser att flexibilitet och påverkbarhet bör premieras. Om 
potentialer skall vara med i klassningssystemet måste man i så fall också ta ställning till om dessa 
bedömningar skall vara lika värda eftersom man inte med säkerhet kan dra fördel av dem. 
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6.3.2.5 Dubbelbokningar 
Om bedömningsområdena i ett kriteriesystem inte är oberoende av varandra är det lätt att få flera 
bedömningar (poäng) som mot- eller samverkar med varandra på ett oönskat sätt. En annan sorts 
dubbelbokning är att då både mål och medel bedöms t.ex. både låg energianvändning och olika 
metoder att uppnå detta. Andra exempel av samma slag är om både buller och ljuddämpande åtgärder 
bedöms eller att poäng ges för ett förhållande och samtidigt poäng för om man lätt kan förändra detta. 
 

6.3.3 Viktning 

6.3.3.1 Inledning 
Många miljöbedömningssystem för byggnader innehåller 50-100 bedömningspunkter. För att kunna 
använda ett så stort informationsinnehåll praktiskt krävs att man på något sätt kan bedöma vilka delar 
som är viktigare än andra och därmed behövs någon form av viktning. Har man ingen metodik för 
detta görs det intuitivt och det blir därmed svårt att vara konsekvent från gång till annan samt försvara 
beslut grundade på resultatet. 
 
Metoder för viktning kan hämtas från olika vetenskapliga områden. Inom ekonomin har man utvecklat 
en stor mängd metoder för att bland annat kunna värdera miljöeffekter. Det finns också en uppsjö 
metoder inom området ”Multi Critera Decision Analysis” som utvecklats inom systemanalys och 
beslutsteori som är icke-monetära. (t.ex. Andresen, 1999).  
 
Inom livscykelanalysområdet har ett antal olika viktnings/värderingsmetoder utvecklats och det finns 
också en del översikter skrivna (exempelvis Finnveden m.fl., 2002 och Pennington m.fl., 2004). Inom 
LCA-världen diskuteras ibland tre huvudgrupper av värderingsmetoder: monetära metoder, 
panelmetoder och målrelaterade metoder. Monetära metoder är sådana där värderingarna uttrycks i 
monetära termer. Panelmetoder är sådana metoder där man frågar någon slags panel om 
värderings/viktningsfaktorerna. Målrelaterade metoder är sådana där viktningsfaktorerna relateras till 
någon slags målsättningar, exempelvis politiska målsättningar. Målrelaterade metoder har dock 
kritiserats och bör ej användas som värderingsmetoder (ibid). En anledning till det är att olika mål inte 
viktas mot varandra utan behandlas som om de vore lika viktiga, vilket det inte finns någon anledning 
att tro normalt sett. Det finns många tekniker för att nå fram till en systematisk viktning som de 
deltagande i vikningsprocessen kan känna sig nöjda med. Tyvärr har sådan kunskap sällan tillämpats 
vid miljöbedömning av byggnader trots att så gott som alla miljöbedömningssystem innehåller 
viktningar. 
 
Bland miljöbedömningssystem för byggnader används i huvudsak två sätt att prioritera – vikta. Det 
ena kan sägas vara ett binärt additivt system där man samlar poäng och det andra ett hierarkiskt system 
vanligen med en linjär skala. De system som använts faller i allmänhet under rubriken panelmetoder 
enligt LCA-terminologin. 

6.3.3.2 Poängsystem 
Poängsamlingssystem (LEED, BREEAM, Svanmärkning av småhus) kanske inte är det vi normalt 
tänker på som ett viktningssystem, men de fungerar på samma sätt. För varje problem man bestämmer 
sig för att bedöma konstrueras ett gränsvärde. Når man detta för en byggnad erhålls ett poäng, når man 
det inte erhålls inget alls oberoende av hur nära man ligger gränsvärdet. När något bedömningsområde 
i sig anses viktigare än andra, t.ex. energianvändning, ges en möjlighet att få flera poäng här. Summan 
av alla poäng som kan samlas ihop för en byggnad avgör dess totala betyg.  
 
Problemet med detta sätt att värdera är svårigheten att ge lika miljömässiga värde åt alla poäng. Det 
kan sägas vara omöjligt i synnerhet om man inte har ett enhetligt sätt att bestämma betydelsen av 
”miljömässigt värde”. För flerpoängsområdena har man svårt att bestämma hur många poäng området 
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skall tilldelas och detta antal sätts ofta på känn. I den ideala värden har emellertid varje poäng samma 
miljövärde och en byggherre som vill höja sin poängsumma väljer de åtgärder som till lägsta 
kostnaden ger poäng och han gör då även en miljömässig optimering.  
 
I verklighetens poängsamlingssystem har alla poäng miljömässigt olika värden bl.a. därför att man 
bara arbetar med hela poäng. Alla områden som man vill ha med måste få minst ett poäng. I LEED 
Homes kan man t.ex. få upp till 5 poäng för att undvika stora gräsmattor i torra regioner (syftar till att 
undvika behov av vatten) och upp till 16 poäng för låg energianvändning samtidigt som man får poäng 
för åtgärder för att nå låg energianvändning. Det finns i sådana system stor risk för att fastighetsägare 
vidtar åtgärder där poängen är billiga men diskutabla ur miljösynpunkt jämfört med andra åtgärder. 
LEED har också nyligen kritiserats bl.a. för detta (Schendler och Udall, 2005).  
 

6.3.3.3 Hierarkiska system 
Ett hierarkiskt system (GBTool, CASBEE, EcoEffect (intern påverkan, m.fl.) består av över- och 
underordnade områden som bedöms var för sig enligt modellen i figur 1. 
 

Kategori-nivå 1

Belastningsvärden
BiB3B2B1

Kategori-nivå 2
vv11

viv3v2v1v = vikter
Nod

Kategori-nivå 0

Nod

Kategori-nivå 1

Belastningsvärden
BiB3B2B1

Kategori-nivå 2
vv11

viv3v2v1v = vikter
Nod

Kategori-nivå 0

Nod

Fig 1. Modell över ett hierarkiskt system.  
 
I botten finns bedömningsområden där byggnader tilldelas
belastningsvärden. Antalet nivåer är valfritt men ju fler ni
krävs. Man kan t.ex. tänka sig att område B1 utgör CO2 ha
relation till ett uppmätt värde. CO2 halten är en del av kate
området innemiljö, vilket i så fall representerar den överst
under en nod skall bli 1,0. CO2 haltens bidrag till innemilj
 
För att sådant system skall fungera bra är det viktigt att hi
ingående områden på varje nivå skall vara oberoende av v
storleksordning.  
 
Vikterna måste också bestämmas på ett systematiskt sätt. 
luftkvaliteten, kallad B2 i figuren, skall alltså v1 represente
luftkvaliteten i förhållande till de andra parametrarna vari
inte att direkt motivera att CO2 halten ges ett visst värde o
värde utan man försöka tänka ut vilka aspekter av problem
viktningen. I det här fallet inser man att CO2 halten är bero
antingen vara överordnad, dvs. man får införa en nivå till,
man vill bedöma med luftomsättningen och kan därmed ta
radon i inneluften och B3 är inneluftens lukt – då har vi tre
skall viktas mot varandra. Problemet med radon är att det 
halter indikerar otillräcklig frisklufttillförsel som kanske k
koncentrationssvårigheter medan lukt kanske i första hand
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 ett värde enligt en skala – vi kan kalla dem 
våer man använder sig av desto mer viktning 
lten i inneluften och tilldelas värden i 
gorin luftkvalitet, som i sin tur ingår i 
a noden i figuren. Summan av vikterna 
ön får då värdet B1*v1*v11. 

erarkin konstrueras på logiskt sätt. De 
arandra och ha en betydelse av liknande 

Om luftomsättningen utgör ett annat mått på 
ra CO2 haltens relativa betydelse för 

bland luftomsättningen är en. I regel går det 
ch luftomsättningen ges ett annat bestämt 
et förorenad luft man vill skall beaktas vid 
ende av luftomsättningen så den skall 

 eller så anser man att CO2 halten täcker det 
 bort denna. Om man istället antar att B2 är 
 oberoende parametrar på lägsta nivån som 
på sikt kan leda till lungcancer, höga CO2 
an leda till huvudvärk eller 
 utgör ett irritationsmoment som i sin tur 



kanske också leder till koncentrationssvårigheter. Men hur pass problematiskt man upplever lukt beror 
på vilken sorts lukt det handlar om, vilket innebär att undernivåer kanske behövs här.  
 
Man kan alltså urskilja åtminstone två skilda huvudproblem med förorenad luft, dvs. sådant som leder 
till en sjukdom och sådant som leder till obehag men inte är bestående, dvs. man bär den inte med sig 
när man lämnar rummet som man gör med en sjukdom. Tekniken blir då att först jämföra de två olika 
typerna av konsekvenser med varandra. För att kunna göra detta måste man emellertid först bestämma 
vilken nivå av parametervärden man skall jämföra. Det kan då vara lämpligt att använda den högsta 
nivån för vilken påverkan är tydligast. Det förutsätter att mätskalan är linjär t.ex. ju högre radonvärdet 
är desto större blir risken för lungcancer. När viktningen på den övre nivån är gjord måste man sätta 
vikter för nästa nivå, dvs. hur allvarlig lungcancer är i förhållande till andra sjukdomar och hur viktig 
frisklufttillförseln är i förhållande till lukten. Det senare kan emellertid inte göras om man inte 
definierar problemen, dvs. leder bägge till koncentrationssvårigheter skall de viktas lika men om den 
dåliga luftkvaliteten leder till huvudvärk och den dåliga lukten till koncentrationssvårigheter måste 
man ta ställning till hur pass allvarliga dessa är i förhållande till varandra. 
 
Ovanstående exempel illustrerar hur pass komplicerad en seriös vikningsprocess kan bli och även på 
behovet av ett hjälpmedel att genomföra detta om det skall ske på likvärdigt sätt. Det finns emellertid 
teknik för att förenkla jämförelserna, t.ex. AHP (Analythic Hiearchy Process).  
 
En svårighet av helt annat slag med viktningshierarkierna är bristande flexibilitet. Om man vill ta bort 
eller lägga till en eller flera parametrar måste man vikta om de övriga på samma nivå för att summan 
skall bli ett. Därmed kommer de tidigare parametrarna få mindre betydelse än de haft förut och 
bedömningar vid olika tillfällen blir inte jämförbara. Detta har varit ett stort bekymmer t.ex. för 
GBTool 
 
Ett förenklat sätt att hantera viktningsproceduren, som många använt sig av, är att samla en grupp 
personer som representerar olika typer av avnämare och låta dem i diskussion sätta de önskade 
vikterna (t.ex. i Envest och Promise). En fara med detta är att man inte har organiserat proceduren för 
att underlätta en logisk viktning. Otillräcklig problemanalys leder också till att man inte särskiljer del-
aspekter som bör beaktas vid viktningen utan försöker göra totalbedömningar. Då går det inte att 
senare avgöra om man intuitivt tagit större hänsyn till vissa aspekter än andra. Ett sätt att delvis 
undvika detta är att tvinga ”viktarna” att skriftligt motivera sina vikter. Då kan man i efterhand förstå 
vad som tagits mer respektive mindre hänsyn till och därmed enklare revidera vikterna vid behov.  
 

6.3.3.4 Andra sätt 
Det finns också andra sätt att hantera viktningen. Ett är att inte ha någon hierarki utan tilldela varje 
bedömningsområde en vikt men inte säga att summan av alla vikter måste bli 1,0. Värdet på en sådan 
vikt sättas relativt en av parametrarna, som då ges värdet 1,0, eller i förhållande till någon helt annan 
aspekt. I EcoEffect sätts sådana vikter med hänsyn till hur pass allvarliga störningar/skador som varje 
bedömningsområde uppskattas kunna ge (Glaumann och Malmqvist, 2005). Fördelen med detta är att 
man kan lägga till och ta bort bedömningsområden utan att de tidigare vikterna påverkas. 
 
Ytterligare ett sätt att hantera viktning på kan vara att försöka undvika den. Om man använder färre 
indikatorer minskar behovet av viktning. Ett annat sätt kan vara att utveckla metoder som reducerar 
antalet parametrar utan att göra en linjär viktning, exempelvis genom att låta det sämsta värdet 
bestämma slutvärdet.  
 

6.3.4 Betygssättning 
Varje miljöbedömning utgör en mätning av en byggnads miljöprestanda i något avseende. För att 
kunna göra detta behövs en skala och om man ska kunna jämföra med något, en referenspunkt. 
Någonstans på mätskalan ligger alltså ett referensvärde, dvs. ett värde som används för att relatera den 
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aktuella byggnaden till andra byggnader. Detta värde kan vara ett typiskt värde, ett statistiskt värde 
eller en målsättning. Man kan ha ett referensvärde för varje parameter som mäts eller man kan ha en 
referensbyggnad som man jämför slutresultatet med. 
 
Att använda statistiska referensvärden kan ofta vara intressant, men när man etablerar en ny mätmetod 
så finns ingen erfarenhetsvärden att bilda t.ex. medelvärde av. Att välja ett lämpligt typvärde som 
referens är inte alltid lätt. Man kan utgå från en vanlig teknisk lösning, men vanligtvis finns många 
alternativ att välja mellan. Nackdelen med att välja referensvärde från faktiska fall kan vara att dessa 
kan ha egenskaper som vid jämförelser kan upplevas som mer eller mindre rättvisa. Man kan också 
tänka sig att konstruera ett referensvärde för just detta syfte, vilket då kan innefatta de egenskaper som 
man tycker referensen bör ha.  Vilket referensvärde man väljer påverkar naturligtvis utfallet för alla 
bedömda byggnader.  
 
Väljer man att använda en viss byggnad, som är typisk för ett bestånd, som referens har det fördelen 
att referensen är verklig och kan beskrivas och beskådas. Den blir tydlig i förhållande till om man 
väljer referensvärden för varje parameter som mäts vilka tillsammans inte utgör någon verklig 
byggnad. Nackdelen med referensbyggnader är emellertid att varje byggnad är bättre och sämre på 
vissa områden och vid jämförelser blir det då t.ex. lättare att nå ett gott omdöme på vissa områden än 
på andra.  
 
Att använda målsättningar förutsätter att det finns konsistenta uppsättningar målsättningar som kan 
användas. Exempel på relevanta måldokument som kan användas kan vara Bygga Bo-dialogen 
överenskommelse, de nationella miljökvalitetsmålen inklusive dess delmål samt Kretsloppsrådets 
målsättningar. 
  
Det vanligaste i de metoder vi tittat på är att man har en skala med ett ganska begränsat antal skalsteg 
(t.ex. 3 eller 5) därför att mätmetoden är grov och en mer finindelad skala skulle kräva högre 
mätprecision. Som referenspunkt används ofta ett normalvärde, inte i dess statistiska mening, utan som 
ett typiskt värde för ett visst slags byggnad eller ett normvärde när sådant finns att tillgå. För att få 
skalstegen krävs ytterligare en punkt, vanligtvis används en nollpunkt på skalan. Gäller skalan t.ex. 
köpt energi skulle den övre skalpunkten helst vara 0 kWh, dvs. ingen köpt energi, då vore den 
väldefinierad. Om normalvärdet vore 200 kWh/m2,år och man önskade en 5 gradig linjär klassning 
skulle skalstegen alltså bli 0-50, 51-100, 101-150, 151-200 och >200 kWh/m2,år. Då uppstår 
emellertid risken att ingen byggnad hamnar i bästa klassen vilket kan uppfattas som trist. Väljer man 
istället 3 steg, 0-100, 100-200 och >200 så hamnar ett antal byggnader i bästa bedömningsklassen. 
Ofta tycker man emellertid att tre steg är lite för grovt och i detta fall kan någon tycka att den högsta 
klassen utgör en för liten utmaning. Då har man två möjligheter att välja mellan, antingen att inte låta 
noll vara slutpunkten uppåt eller att välja en icke linjär skala.  
 
Om man inte vill ha noll som ena slutpunkten måste man välja en annan nivå som kan vara lämplig. 
Ett sätt att resonera är då att en ”lämplig” andel av de bästa befintliga byggnaderna bör hamna i bästa 
klassen. Då blir en subjektiv diskussion om vad gränsvärdet bör ligga. Vanligtvis har man sagt att den 
undre gränsen skall ligga så att de byggnader som använt den idag kommersiellt bästa tekniken skall 
kvala in (BAT=Best Available Technology). Går man utöver energiområdet, där man har bra statistik 
över byggnaders prestanda, kan man få stora svårigheter att bestämma BAT och dess relation till 
miljöpåverkan. Använder man noll som slutpunkt kommer man att kunna behålla denna i framtiden 
och behöver inte bekymra sig om att prestanda varierar mellan klimatzoner och länder. Ett nollutsläpp 
är alltid det bästa oberoende av var man befinner sig på jorden. 
 
Det kan också hävdas att det är logiskt att inte använda en linjär skala utan en progressiv. Det är 
svårare att åstadkomma en förbättring på den bästa nivå än på medelnivån. Därför borde skalstegen 
vara mindre i överkant av skalan. Det kan tyckas vara ett rimligt resonemang, men vilken 
progressivitet skall man i så fall använda och hur man motivera ett sådant val. 
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6.3.5 Redovisningar 
Det är naturligt att redovisa resultat i diagramform för att underlätta förståelsen. Det ligger då nära till 
hands att använda någon av de standardredovisningar som finns i Excel och Access i två eller tre 
dimensioner. I huvudsak väljer man mellan rätvinkliga diagram, cirkeldiagram och polära diagram 
varav de första och sista brukar användas. I de redovisade diagrammen är det också naturligt att lägga 
in referensvärden eller referensnivåer. 
 
Allmänt kan sägas att resultat vanligtvis består av enskilda värden för olika bedömningsområden. 
Därmed bör man inte binda ihop dessa värden med en linje vid sammanställningar eftersom det kan ge 
intrycket av det finns en kontinuitet i bakomliggande värden och det därmed går att interpolera mellan 
dem. Även om var och en inser att så inte är fallet blir det tydligare och mer logiskt att redovisa staplar 
än polygoner när uppgifter utgör diskreta värden. 
 
Bilder och mönster har fördelen att de för de flesta människor är lättare att uppfatta och komma ihåg 
än siffror. Därför har det blivit populärt att använda fyllda sammanbundna polära diagram 
(rosdiagram, radardiagram, spindelnätsdiagram). Den figur som då bildas vid redovisning av en 
byggnadsbedömning kan vara lättare att komma ihåg och jämföra med andra byggnaders än 
motsvarande staplar. Framför allt storleken på figuren fastnar lätt i minnet. Det kan då finnas 
anledning att peka på de egenheter som ett sådant diagram har, nämligen dels att sammanbindningen 
är tveksam och dels att storleken på den figur som bildas inte bara beror på de bakomliggande värdena 
utan också på i vilken ordning de kommer. Om man i framtiden vill lägga till eller ta bort indikatorer 
förlorar man fördelen med de tidigare minnesbilderna. Dessa egenheter gör t.ex. att meteorologer 
sällan visar ”vindrosor” som sammanbundna diagram. 
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6.3.6 Datorprogram 
Eftersom det är så många uppgifter som hanteras har de flesta metoder lagts in i datorprogram, 
mestadels MS-Excel (t.ex. CASBEE, GBTool och Miljöbelastningsprofilen) eller MS-Access t.ex. 
Beat och EcoEffect).  
 
Datorprogrammen underlättar naturligtvis datahanteringen och ger enkelt sammanfattningar i form av 
diagram. Det är emellertid en stor konst att utveckla datorprogram som är användarvänliga på flera 
nivåer samtidigt, både för nybörjaren och för den som har stor datorvana och för den som inte känner 
till miljöbedömningsmetoder tidigare och dem som har erfarenhet av sådana. Excel har många kommit 
i kontakt med och de som skapat metoderna har ofta lärt sig Excel själva och därefter gjort 
programmet. Ju mer man hänger på ett Excel-program (länkar, dolda blad, beräkningar etc.) desto 
svårare blir det att överblicka metodiken. Det uppstår lätt svårigheter när användaren inte har precis de 
uppgifter som förväntas eller vill göra något på ett annat sätt. Detta har t.ex. varit typiskt för GBTool, 
där nya varianter duggat tätt genom åren. För dem som använt GBTool och delar av det har det ofta 
varit lättare att helt bortse från programmet och istället göra en egen enkel tabell där 
bedömningsresultaten direkt förs in. 
 
Innehållet i ett Access-programmen är ännu svårare att förstå. Därmed ställs större krav på att 
hanterbarhet med ambitionen att det inte skall behövas specialistkunskap för att förstå systemet och 
kunna köra programmet. Stegning mellan olika informationsnivåer, sökningar, redovisningsformer etc. 
måste vara enkla och tydliga. Även om strävan har varit att gör programmen så självinstruerande som 
möjligt krävs kompletterande skrivet material, en manual. Eftersom området är nytt och de flesta 
miljöbedömningsmetoder befinner sig i kontinuerlig utveckling brister det mycket ifråga om 
programbeskrivning och instruktioner. 
 
Hittills kan man nog säga att det egentligen bara är programmakarna och konsulter som kört 
miljöbedömningsprogrammen. Framåt i tiden kommer säkert många program vara web-baserade så att 
användare kan få ut resultat direkt efter man levererar indata. 
 

6.3.7 Transparens 
Med transparens brukar avses hur lätt det är att förstå och följa en beräkningsprocedur t.ex. i ett 
datorprogram. God transparens är en viktig pedagogisk egenskap hos en datorbaserad metod för att 
kunna få den använd och förstådd. Transparens kan sägas behövas på åtminstone två nivåer.  
 
För en gängse brukare som bara tillämpar ett program utan djupare kunskap om teoretisk bakgrund 
och metodologiska ställningstaganden måste metodiken ändå framstå som klar och logisk. Man måste 
enkelt kunna följa beräkningsgången, hitta basdata och göra analyser av tänkbara förbättringar av 
byggnaden för att minska dess miljöbelastning (eller ekoeffektivitet). Har metodmakaren lagt in 
grundläggande antaganden eller generella beräkningsresultat så måste detta framgå tydligt. Hit hör 
också ett enkelt sätt att navigera sig genom programmet.  
 
För konsulter som arbetar med metodutveckling samt lärare och forskare krävs ytterligare en grad av 
begriplighet för att metodikens (programmets) egenskaper skall kunna jämföras i förhållande till andra 
metoder. Detta behöver inte sträcka sig ner till programkoder men algoritmer och beräkningsdata som 
ligger i systemet måste kunna återfinnas någorlunda enkelt.  
 
På bägge dessa punkter kan man nog säga att det brister en hel del idag. En naturlig förklaring kan 
vara att området är nytt och att flertalet metoder har utvecklats successivt utifrån något första enkelt 
koncept. Kunskap och kriterier har successivt adderats under lång tid, vilket så småningom leder till 
ett snårigt och svåröverskådligt resultat. Vid konstruktion av nya system är det sannolikt viktigt att den 
övergripande strukturen och logiken läggs fast tidigt för möjliggöra en god transparens på flera nivåer. 
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6.3.8 Några reflektioner 
I denna rapport har vi gjort en genomgång av ett stort antal metoder för miljöbedömning av 
byggnader. Det är intressant att notera att så många metoder har utvecklats. Det antyder att det finns 
ett stort behov av olika metoder. Olika användningsområden kräver olika metoder och det är 
osannolikt att någon metod kan ersätta alla andra. Sannolikt kommer det därför fortsätta att finnas ett 
större antal metoder för olika behov. Om olika metoder kompletterar varandra och det framgår att de 
svarar på olika frågor kan detta underlätta för användare. 
 
Det är också intressant att notera att de flesta metoder har haft ett begränsat genomslag på marknaden. 
Även metoder som beskrivs som framgångsrika används inte mer än på några procent av nybyggda 
hus. Det ligger långt ifrån ByggaBoDialogens ambitioner om att alla nybyggda hus och en stor del av 
existerande hus ska miljöklassas. Det är därför viktigt att fundera över varför olika system inte har fått 
större genomslag. En faktor kan naturligtvis vara bristen på tydliga incitament för miljöklassning, 
Andra ledtrådar kan vi få från intervjuerna med användarna. Där anges ett antal faktorer som upplevs 
som positiva respektive negativa. Man vill använda metoder som är etablerade och välanvända, är 
transparanta, genomtänkta och lättanvända. Man vill undvika metoder som är krångliga, dyra och som 
drivs och utvecklas av ett enskilt konsultbolag. Detta (och andra) aspekter är viktiga lärdomar att ta 
med sig vid utvecklandet av nya metoder. För att få genomslag och acceptans kommer enkelhet, 
transparens och förutsägbarhet att vara nyckelord. Det är också viktigt att inse att varje nytt 
metodförslag kommer att behöva revideras i framtiden och därför ha i åtanke hur detta skall kunna ske 
på ett naturligt sätt samt hur ett nytt förslag förhåller sig till redan befintliga och använda metoder. 
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8 Bilagor 
 
Bilaga 1 Intervjuguide användare av klassningssystem 
 
Kontaktuppgifter 
Företagets namn:  Webbadress:       
Kontaktperson:       Telefon:       
E-post:       Mobiltelefon:       
Roll i organisationen:       
Intervjuare:       Datum:       

 
Kryssa i relevanta 

rutor 
Fastighetsägare Fastighetsförvaltare Byggföretag Konsulter\levera

ntörer 
Kontor     
Butiker     
Lokaler     
Bostäder     

 
A: Drivkrafter 

1. Varför är ni intresserade av ett miljöklassningssystem? 
      

2. Vilka drivkrafter finns för att ansluta sig till detta miljöklassningssystem? (Starka/svaga?) 
      

3. Vad finns det för egenvärde/-n i att klassa upp ett hus?  
      

4. Vilka typer av incitament skulle ni vilja ha? 
      

5. Är incitamenten en förutsättning för att miljöklassa? Varför? 
      

6. Kan en miljöklassning ge ett mervärde vid försäljning, i så fall varför? 
      

7. Vad finns det för övriga ekonomiska drivkrafter? 
      

8. På vilket sätt skulle ni kunna ge incitament för att underleverantörer använder sig av 
miljöklassningssystemet?  

      
 
B: Erfarenheter hittills 

9. Vilka klassningssystem använder ni idag? 
      

10. Vilka erfarenheter har ni av dessa? 
Vilka styrkor finns? 
      
Vilka svagheter finns? 
      

11. Vilka datorprogram används? 
      

12. Vem har konstruerat systemet? 
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13. Finns det administrativa svårigheter, och i så fall vilka? 

      
14. Vilka uppgifter finns tillgängliga och hur finns de tillgängliga? 

      
15. Hur redovisas resultaten? Vilka redovisningsformer finns? 

      
16. Vart redovisas resultatet, till vem? 

      
17. Hur arbetar ni med liknande frågor? 

      
18. Vilka krav har ni på era underleverantörer gällande miljöanpassning?  

      
19. Hur skulle ett miljöklassningssystem kunna underlätta upphandling av underleverantörer? 

      
 
C: Behov  

20. Vilka behov har ni gällande det nya klassningssystemet? 
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Bilaga 2 Deltagarförteckning 
 
Projektmöte Miljöklassning av byggnader, 25 februari 2005 
 
Namn  Organisation/Företag 
Andersson Jonny Ramböll AB 
Berg von Linde Henrik Sweco 
Bergman Lars B Bridgemill Consulting AB 
Bergman Sara Kemi & Miljö AB 
Bergquist Anders Naturvårdsverket 
Broman Ulrika JM AB 
Bylund Sten-Ivan WSP 
Carlsson Per-Olof Ramböll AB 
Dawidowics Nina Formas 
Eriksson Claes Hofors kommun 
Eriksson Göran B NCC Construction Sverige AB 
Eriksson Ola Högskolan i Gävle 
Fahlén Per Chalmers 
Finnveden Göran KTH 
Forsberg Anna  Energimyndigheten 
Glaumann Mauritz Högskolan Gävle 
Gustavsson Hans Bygga Bo dialog 
Hammargren  Ulrika Skanska Sverige AB 
Hedvall Hans Hofors kommun 
Hoff Tommy Locum 
Holm Cecilia Bygga Bo dialog 
Hult Malte Electrolux AB 
Hult/Hagberg Marie/Gunilla White Arkitekter 
Jansson Bengt AP-fastigheter AB 
Javadi Marjan Formas 
Johansson Bengt Länsförsäkringar AB 
Kumar Yogesh Bygga Bo dialog 
Levin Per Carls Bro AB 
Malmström Tor-Göran KTH 
Molén Ulf Kemi & Miljö AB 
Nilsson Anders Bengt Dahlgren AB 
Nilvall Bo Boverket 
Odubeyi Bunmi Stadsfastigheter i Malmö 
Olson Håkan Hyresgästföreningen 
Pettersson Bertil Chalmers 
Pettersson Håkan Hofors kommun 
Rolén Conny Formas 
Sandelin Jan Formas 
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Sander Anna Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 
Sjöberg Olof Vasakronan 
Skarendahl Åke BIC – Byggsektorns InnovationsCentrum 
Skeppner Helena Föreningssparbanken 
Sköld-Wulf Maria Hofors kommun 
Stadler Claes-Göran Swedisol 
Stenbeck Sten Kemi & Miljö AB 
Sundkvist Åsa KTH 
Sällström Jan Platzer Fastigheter AB 
Söderström Jan Villaägarnas Riksförbund, Bygg-Energi-Miljö 
Sörensen Niklas Ramböll AB 
Teichert Elisabeth Svenska Bostäder AB 
Torpe Mia HSB 
Uusmann Inez Boverket 
Wallström Hans Skanska Projektutveckling Sverige AB 
Wenblad Axel Skanska 
af Wetterstedt Robert Tyréns AB 
Wintzell Helene Kemi & Miljö AB 
Wistrand Marcus Locum 
von Platen Fredrik Boverket 
Zaar Leif Aniticimex AB 
Ågren Jörgen JM AB 
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Bilaga 3 Intervjuguide incitamentsgivare 
 
Exempel Försäkringsbolag 
 
Kontaktuppgifter 
Företagets namn:  Webbadress:       
Kontaktperson:  Telefon:  
E-post:  Mobiltelefon:       
Roll i organisationen:       

 
Miljöklassningssystemet 
Är de intresserade av ett miljöklassningssystem? 
 
Vilka drivkrafter finns för att ge incitament för miljöklassade byggnader? 
 
Vilka typer av incitament skulle de kunna ge? 
 
Hur skulle systemet vara konstruerat för att understödja ett sådant system? 
 
Vilka typer av kriterier skulle vara viktiga för försäkringsbolagen? 
 
Hur länge kan villkoren för incitament gälla? 
 
Arbetet idag 
Hur arbetar de med liknande frågor idag? 
 
Vilka system används för bedömning av byggnader? 
 
Hur ser bedömningsgrunderna ut? 
 
Vilka erfarenheter har ni av dessa? Styrkor? Svagheter? 
 
Vilka datorprogram används? 
 
Vem har konstruerat systemet? 
 
Vilka uppgifter finns tillgängliga och hur finns de tillgängliga? 
 
Hur redovisas resultaten? Vilka redovisningsformer finns? 
 
Kan miljöklassning integreras i befintliga system? 
 
Vilka är de stora skaderiskerna? 
 
Är förorenad mark viktigt? 
 
Ska klassningen omfatta även användningen av byggnaden? 
 
Övrigt 
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Bilaga 4 Tidplan och redovisningar 
 
 

Faser 

20
05

v 

20
05

h 

20
06

v 

20
06

h 

20
07

v 

20
07

h 

INLEDNINGSFAS x x     

Inventera och karaktärisera miljövärderings- och 
miljöklassningsmetoder 

 R1     

UTVECKLINGS och TESTFAS  x x X   
Utforma ett preliminärt klassningssystem, testa komponenter    R2   
IMPLEMENTERINGSFAS    x X  
Testa det preliminära klassningssystemet på några byggnader       
Utvärdera testet och redovisa resultatet mot branschen     R3  
SLUTFAS     x x 
Utforma ett slutligt förslag i samråd med företagen      R4
       
Redovisning och rapportering        
R= Redovisning mot omvärlden 
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Bilaga 5 Frågeformulär – svenska metoder 
Del 1: Allmänt 
Kontaktuppgifter 

Metodens namn:       
Uppgiftslämnare:  
  Namn:       
  Telefon:       
  E-post:       
Webb-adress:       

 

A Historik 

1 Tillkomst; upphovsman och år? 
      
2 När uppdaterades metoden senast? 
      
3 Vem förvaltar metoden i dag? Företag eller organisation. 
      
4 Syfte; varför har metoden skapats? 
      
 

B Omfattning 

1 Vad innefattas? Innefattas energi, resurser och innemiljö? 
      
2 Vilka miljöproblem behandlas? Finns någon relation till de nationella miljömålen och/eller mål inom 
byggsektorn? 
      

C Användning 

1 Vilken typ av byggnader används metoden på; bostäder, kontor, lokaler, skolor etc.? 
      
2 För vilket ändamål används metoden? T.ex. val av byggmaterial. 
      
3 I vilka skeden används metoden? Program, projektering, byggande, drift, rivning? 
      
4 På hur många byggnader och för vilken sammanlagd yta (ange typ; BOA, LOA etc.)har metoden 
använts? 
      
5 Vilka är beställarna? 
      
6 Vem gör normalt utvärderingen och skriver resultatrapporten? 
      
7 Vad finns det för krav på utvärderaren? Utbildning, tillhörighet etc. 
      
8 Hur är transparensen? Är det lätt, för exempelvis beställaren, att följa och förstå 
utvärderingsprocessen? 
      
9 Vilken är tidsåtgången för att tillämpa metoden på 1000 m2 kontor alternativt bostad? Hur många 
persontimmar för ett normalt uppdrag? Uppskattat intervall. 
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D Mjukvara 

1 Vilket datorspråk används? Version, storlek (MB)? 
      
2 Ingår någon databas för indata eller lagring av resultat? Format, storlek (MB)? 
      

E Dokumentation 

1 Hur är metoden dokumenterad? Ange även referens. 
      
2 Finns rapporter tillgängliga med tillämpningen exemplifierad? 
      
3 Vem kommer åt metod och dokumentation? Om dokumentation är planerad, när blir den klar? 
      
4 Kan beskrivningar och program lämnas ut till klassningsprojektet? 
      
5 Hur ser rapporteringen till beställaren ut (innehåll)? Vilken är normal omfattning (t.ex. ant. sidor)? 
      

F Övrigt 

1 Vilken är metodens styrka? 
      
2 Vilken är metodens svaghet? 
      
3 Övriga kommentarer 
      
 
Del 2: Metodbeskrivning –delar som bygger på kriterier 
A Uppbyggnad 

1 Hur är metoden uppbyggd - problemhierarki, gränsvärden, checklistor, åtgärdskrav etc.? 
      
2 Vad syftar metoden till att värna (hälsa, naturresurser, biologisk mångfald etc)? 
      

B Indata 

1 Vilken typ av indata används - beräkningar, mätvärden, besiktningsuppgifter, enkätsvar, etc.? 
      
2 Ställs kvalitetskrav på indata (noggrannhet etc)? 
      
3 Genomförs några tekniska mätningar (t.ex. radon, temperaturer, luftflöden etc)? Om ja, vilka 
mätningar? 
      
4 Genomförs några beräkningar? Om ja, vilka beräkningar? T.ex. energiberäkningar, fuktberäkningar, 
etc. 
      

C Utvärdering 

1 Vad av följande används? 
 Poängsystem - Vad grundas det på? Hur ser skalan ut? 
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 Viktning (aggregering av resultat) - Vad grundas den på? Hur har vikterna satts? 
       

 Kriterier – Vilka och hur många sammanlagt (ange alla eller exempel)? 
       
 

D Övrigt 

1 Finns någon referensbyggnad/er eller används referensvärden? 
      
2 Hur presenteras resultaten grafiskt? Rosor, staplar, kurvor etc. 
      
3 Annat? 
      
 
Del 3: LCA-delar 
 
1 Vilka skyddsobjekt behandlas? 
      
2 Vilka påverkanskategorier behandlas? 
      
3 Är metoden grundad på någon annan LCA-metod? Vilken i så fall? 
      
4 Hur görs viktning? Vad grundas den på? 
      
5 Finns några krav på datakvalitet? Hur görs datakvalitetsbedömning i så fall? 
      
6 Ställs krav på inventeringen? I så fall vilka? 
      
7 Normaliseras resultaten? I så fall i förhållande till vad? 
      
8 Finns egen databas eller används annans? 
      
9 Hur presenteras resultaten? Grafiskt, annat sätt? 
      
10 Ingår krav på oberoende granskning av genomförande? 
      
11 Övrigt? 
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Bilaga 6 Sammanställning av svenska metoder 
NR TITEL UTGIVARE ÅR
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SUMMA 16 14 19 25 20 18 20 15 15 8 4 12 5 15 18 13 21 11 8

1
Barabtrappan Carl Bro Barab

90-tal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 ?
Word    
Excel 0

2 BV2 CIT Energy Management AB

2005 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
100-
1000

visual 
basic 0

3 Hållbar byggnad
2005 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0

4
EcoEffect HiG/KTH

2005 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 10

access 
excel 1

5
Miljöbedömning av fastigheter Tyréns AB, Byggekologi

2005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1000
ASP 2.2

1

6
Miljöbelastningsprofilen Carl Bro, Stockholms stad Kont 

uppdat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 >
excel

1

7
Miljödiplomering av 
fastigheter

Göteborgs stad, 
Miljöförvaltningen

2004 1 1 1 1 1 1 1 1 439

word 
excel 
access 1

8
Miljöpositionering SWECO FFNS

2003 1 1 1 1 1 1 1 500
MS 
Excel 0

9
Miljöstatus för byggnader MFB Ekonomisk förening             

WSP Environmental   -  
Byggnadsfysik 2005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2600

access 
SQL 1

10
Svanenmärkning av småhus 
och byggmaterial

SIS Miljömärkning AB

2003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

11
Svensk miljöbesiktning EnviroTech

2005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3000
excel

12
Miljömanualen WSP Environmental 

2005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ej 
aktuellt

HTML 
PHP 1

13
Mall/modell för deklaration av 
bostäder, skolor och förskolor

Boverket

2001 1 1 1 1 1 1 1 ?
excel

0

14
EkoLogg Hyresgästföreningen

2000 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MS 
Access

15
BASTA Byggsektorn

2005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 web

16
Prioriteringsguiden och PRIO Kemikalieinspektionen

2005 1 1 1 1 1 1 1 1 1
web

SQL

17
EKU-verktyget Miljöstyrningsrådet

18
Fastighetsenergiprogrammet Energivision Stockholm AB

2005 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

50 
license
r

MS 
Excel 0

19
Folksams byggmiljöguide Folksam

2004 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 många

20
Frisk bostad Hyresgästföreningen, HSB,  

Villaägarnas Riksförbund

21
Guide för materialval Tyréns Byggekologi

2005 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 ASP 3.0 1

22
Kretsloppsanpassad 
fastighetsförvaltning

UFOS Svenska 
Kommunförbundet

23
MIBB Hyresgästföreningen, SABO, 

Fastighetsägarna, HSB och 
Riksbyggen 1 1 1 1

24
MilaB - miljöbedömning av 
byggvaror

MilaB Ekonomisk förening

2004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1

25
Miljöanpassad projektering 
Del 1 och 2

Svensk Teknik och Design (AI-
företagen), Byggsektorns 
kretsloppsråd

26
Miljövarubas Svensk Byggtjänst

27
P-märkning av innemiljöer SP Sveriges Provnings- och 

forskningsinstitut
2005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13000 
lgh

28
Skapa sund innemiljö - 
Utredningsmetodik vid 
hälsoproblem i lokaler

Svenska kommunförbundet

29 Negawatt Locum

30 Locums miljöpass Locum

31
Byggd Miljö Locum

2005 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
12 milj 
kvm

web
0

32 FSB Miljöanalysmodell Föreningssparbanken

33
Energikalkylen på KOV 
hemsida

Energivision Stockholm AB

2005 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0

ASP/VB
SCRIPT
+HTML SQL

34
Lista med godkända 
byggprodukter

Astma och allergiförbundet

35
SundaHus miljödata Sunda hus

2005 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Visual 
Basic SQL

36
Faktabas för byggnadsvård 
eller konventionell förvaltning

Riksantikvarieämbetet

37 E t 
dec

M t
1 1 1 1 1

nvironmental Produc
laration EPD

iljöstyrningsråde
1 1 1 1 1

1B1 ANV.OMR. 1C1 OBJEKT 1C2 ÄNDAMÅL 1C3 ANVÄNDINGSSKEDE 1D MJUKVARA
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26 23 1 11 10 12 15 4 13 14 8 7 15 2 1 2 0 0 0 4 4 4 4 2 3 2 3 4 3 3 1 1

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
ISO 
14040 0 1 1 0 1

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 EDIP 1 1 1 1? 1? 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 ev. 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
enl ISO 
9001

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 ev. 1 1 1 1 1 1

1 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 ?? 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3:1 SKYDDSOBJEKT 3:2 PÅVERKANSKATEGORIER 3:8 DATABAS1E DOK. 2B INDATA 2C UTVÄRD.

0
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Bilaga 7 Informationsblad för svenska metoder 
 
Informationsbladen är tänkta att kunna användas som ett referensbibliotek, en atlas, över de flesta i 
Sverige använda miljömetoderna inom byggsektorn. Informationsbladen innehåller ett urval av den 
information som erhållits via enkätsvaren. Det är i sammanhanget värt att poängtera att det är 
uppgiftslämnarnas åsikter som framförs, samt vad gäller tillämpning även användares. Metoderna 
presenteras i bokstavsordning så att det skall vara lätt att bläddra och hitta en viss metod. 
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Barabtrappan 
Sverige  

Har inte behövt uppdateras 
www.barab.se

Allmän beskrivning 
Metoden har en hierarki som basstruktur. I varje steg (nivå) görs diverse jämförelser, beräkningar, 
bedömningar o s v. 
 
Barabtrappan utvecklades under slutet av 90-talet, av Erik Winqvist. Det används vid val av 
byggmaterial, konstruktionsval, utformning, skötsel o s v för att skapa så miljöriktiga hus som möjligt, 
inkl god innemiljö. Metoden förvaltas av Carl Bro AB (Carl Bro Barab). Det har en koppling till 
nationella miljömålen. Det tar hänsyn till energi, spridning av gifter, utrotningshotade miljöer och 
arter, innemiljö. 

Användare och användning 
Beställare: Öppen för alla. 
Utförare: Öppen för alla. 
 
Användningsområde: Energi, resurser och innemiljö. 
Det går inte att säga i vilken omfattning hjälpmedlet har använts. Carl Bro har uppskattningsvis använt 
det på 10 000 kvm, tex Örtagårdsskolan i Rosengård i Malmö samt ett större objekt som avsåg 
reparationer av försäkringsskador åt Länsförsäkringar. 
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Program/utredning       
Projektering       
Byggande  X X X X X 
Drift      
Rivning       

Indata 
Innehållsdeklarationer, svar på enkät till tillverkare, beräkningar (energi), gränsvärden (KEMI), egna 
erfarenheter (innemiljö) m m. Inga tekniska mätningar görs.  
 
Beräkningar blir ofta aktuellt när det gäller energiåtgång respektive energibesparing. I 
fuktsammanhang kan någon form av fuktdimensionering bli aktuell (=granskning och beräkning) men 
mest handlar det där om att nyttiggöra egna erfarenheter av olyckliga kombinationer av fukt och 
material. Ljudberäkningar och beräkning av mängd kemikalier för skötsel, ommålning, mattbyten m m 
under husets livstid görs också. 

Metodik 
Kriteriemetod. Bästa lösning väljs. Om flera lösningar, material klarar sig upp på översta trappsteget 
(kretsloppet) och de även där är jämbördiga finns flera bästa lösningar. Ex: Golvbeläggningar i ett 
sjukhus. I vårdrum fordras mattuppvik på väggarna för att möjliggöra städning med vatten utan att 
huset skadas. Där måste vi välja PVC-matta, trots dess innehåll av ftalater då alternativ saknas. I 
kontorsrum i samma sjukhus blir PVC-mattan bortsorterad redan på första trappsteget och kvar finns i 
stort sett alla andra kända golvmaterial.  
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På nästa steg (innemiljön
minst kemikalier för sköt

 som orsakande innem

) jämförs kvarvarande möjliga alternativ. Vilken golvbeläggning fordrar 
sel, vilken luktar minst, vilken tål vatten bäst vilken håller längst, vilka är 

iljöproblem (linoleummattor ligger här dåligt till jämfört med t ex 
mattor luktar ofta och linoleum är kända för diverse 
är tillåtet enl Hus-AMA att limma dessa på betong med RF 90 % 

dighet ofta resulterar i mögeltillväxt. Ett ofta okänt faktum i miljövalsdiskussioner.  
 
När några alternativ finns kvar går vi till nästa steg i trappan, energin och bestämmer 

 
av glasull. Stenullen kan göras tyngre och är därför bättre som bullerisolering men 

glasullen ingår återvunnet material. Dåliga erfarenheter av återvunnet glas finns (lukt). Detta kan 
isolering i 

ot 

S t material. 

f Jan 
olan byggdes. Dokumentationen finns 

llg nglig med användarinstruktion, exempel knappast nödvändiga för att förstå. 

Uppgiftslämnare 
Tom Follin 
08-630 24 41 
tom

inte kända
polyolefin, lövträ och sten. Gummi
innemiljöbrister (bl a mögel då det 
vilket med nödvän

energiåtgång/energibesparing från råvaruuttag till åtgärd efter rivning. En bullerisolering av stenull
jämförs t ex med en 
i 
föranleda förslag till kontroll av glasullen om den skall hänga med till nästa trappsteg. Buller
en innervägg kostar energi medan samma typ av isolering i en yttervägg sparar energi. Då räknar vi på 
hur mycket energi som kan sparas med olika isoleringar i ytterväggen. Det hamnar då på pluskont
för respektive material, osv. 

Resultat 
lutresultatet blir e t förslag till ett hus med olika ingående 

Datorprogram 
Word och Excelfiler. 

Tillgänglighet och dokumentation 
Healthy Buildingskonferens i Helsingfors och UNEP-konferens i Malmö presenterades den. Re
Smedberg Stadsfastigheter i Malmö vet hur Örtagårdssk
ti ä

.follin@barab.se

Styrka/svaghet 
Sty lheten, att den täcker hela området inkl innemiljön och att vikten av olika miljöfrågor från 
det viktigaste är graderat, att inte utrota eller sprida gift via innemiljö och energi upp till 
kretsloppsfrågorna. Varor eller metoder som klarat sig genom alla stegen i trappan är alla lämpliga och 

 enkel för att 

rka: Enke

då får pris och smak avgöra valet. Slitage, utbytesintervall och skötsel ingår i bedömningen på alla 
stegen. 
 
Svaghet: Att den inte kommit till någon nämnvärd användning ännu. Den är kanske för
betraktas som seriös eller så vet inte folk om att den finns eller så bryr man sig inte om miljöfrågor. 
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BASTA 
Sverige 
Uppdaterades mars 2005 
www.bastaonline.se 

Allmän beskrivning 
Basta är ett register över byggvaror som uppfyller BASTA-systemets kvalificeringsvillkor. 
 
År 2001 togs initiativet av Sveriges Byggindustrier tillsammans med NCC, Skanska, JM och Peab. 
Dessa samt IVL förvaltar metoden i dag. Syftet är att underlätta valet av byggmaterial som inte 
innehåller ämnen med särskilt farliga egenskaper. 
 
Systemet bygger på en lista över oönskade egenskaper, kriterier, i kemiska produkter och byggvaror. 
Leverantörerna av byggvarorna registrerar själva sina varor i databasen och stickprovsmässiga 
revisioner ska skapa den trovärdighet för systemet. Kriterierna ligger nära de som finns i 

kalieförordning 
REACH. (hemsidan)  
 

pling till de två nationella miljömålen ”God bebyggd miljö” och ”En giftfri 
miljö”. Den ingår som en del i Kretsloppsrådets Åtgärdsprogram 2003, delmål ”Utfasning av farliga 
ä

Utförare: Leverantören bedömer om en byggvara uppfyller BASTA-systemets kvalificeringsvillkor. 
 

id produktval av byggvaror och kemiska produkter. 

kall kunna registreras i systemet krävs att den inte innehåller ämnen med 
stemet togs i drift 29 mars 2005 och har börjat användas i 

e ngar av byggprojekt. 

Kemikalieinspektionens PRIO-guide och kommande krav i EUs kemi

Metoden har stark kop

mnen”.  

Användare och användning 
Beställare: Beställare och deras tekniska ombud som användare vid projektering och upphandling. 

Användningsområde: Beslutsunderlag v
 
För att en byggvara s
utpekade särksilt farliga egenskaper. Sy
nskilda upphandli
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Program/utredning       
Projektering  X X X X X 
Byggande  X X X X X 
Drift      
Rivning       

Indata 
Innehållsdeklarationer, utredningsöversikter och egenkontrolldokument. Tekniska mätningar kan 
göras i samban med revisioner. 

Metodik 
Byggvaror jämförs mot egenskapskriterier se hemsidan. 

Resultat 
Databas med byggvaror som uppfyller kvalificeringsvillkoren finns på hemsidan. 
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Datorprogr
Web-baserad

am 
 databas. 

entation Tillgänglighet och dokum
Hemsidan. 

Uppgiftslämnare 
Lars Jarnhammar 

8-698 58 68 0
lars.jarnhammar@bygg.org

Styrka/svaghet 
tyrka: Transparenta branschgemensamma kvalificeriS ngsvillkor. Fokuserat och effektivt. Den som har 

bäst kunskap om byggvaran gör kvalificeringen och registrerar varan själv i databasen. Trovärdigt 
genom revisioner av registrerade uppgifter. Är öppet och publikt tillgängligt. Stöds av EU-
kommissionen och kan förväntas bli tillämpat i övriga Europa 
 
Svaghet: Ännu inte fullt utbyggt. Beräknas vara i full drift årsskiftet 2005/2006 
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B

Upp  
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Programmet ygger på en doktorsavhandling av Per Erik Nilsson och det skapades av Per Erik 
Nilsson och Tommy Sundström 1996. Idag förvaltas metoden av CIT Energy Management. Syftet är 

 används 
ngssystem som ger bäst 

nergieffektivitet, d.v.s lägst energianvändning för att uppnå ställda krav på exempelvis termiskt 

Användare och användning 
Beställare: Privata, kommunala, statliga och landstingsfastigheter 
Utförare: Installationskonsulten gör vanligtvis arbetet, men det kan också utföras av en beställare eller 
större entreprenör. 
 
Metoden innefattar energi (värme, kyla och el fördelat på ett antal användare) samt 
inomhustemperatur. Hur många byggnader och hur stor sammanlagd yta som metoden har använts på 
är omöjligt att svara på. Det finns cirka 50 licenser och programmet har funnits sen 1996. Antal 
byggnader där BV2 har använts torde uppgå till mellan några hundra till ett tusental. 
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V2

Sverige 
daterades senast 2003

ww.bv2.nu 
 

Allmän beskrivning 
BV2 b

att underlätta beräkningen av en byggnads energianvändning. Miljöproblem som är relaterade till en 
byggnads energianvändning behandlas indirekt. Det finns ett flertal uppställda mål om att minska 
energianvändningen i byggnader både inom branschen och nationellt. Programmet/metoden
för att välja den kombination av byggnadsskal och klimathållni
e
inomhusklimat. 

Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande       
Drift X X X X X 
Rivning       

 

Indata 
Indata som används är tekniska basdata som beskriver en byggnad, dess verksamhet och dess 
klimathållningssystem.Det är valfritt och upp till användaren om det anses nödvändigt att genomföra 
tekniska mätningar för att eventuellt höja kvaliteten på indatan. Metoden omfattar effekt- och 
energiberäkningar. 

Metodik 
Ej besvarat. 

Resultat 
Resultaten presenteras dels i varaktighetsdiagram, dels i stapeldiagram. 
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Datorpr
Datorspråket 

ogram 
är Visual Basic och saknar databas.

nglighet och dokumentation 
inns dokumenterad i en doktorsavhandling (Nilsson P.E, Heating and Cooling requirements 

ation Curve Model including Building Dynamics, Document 
ment of Building Services, Chalmers University of Technology, Göteborg 1994) 

manual. På hemsidan (www.bv2.nu) finns en exempelsamling på 50 sidor som kan 
laddas hem som en pdf-fil. Exempelsamligen ger olika exempel på hur BV2 kan tillämpas på olika 
typer av åtgärder i olika typer av byggnader. 

 användas för alla typer av byggnader och kan tillämpas både i nyproduktion och i 
befintliga byggnader. Det kräver relativt få indata för att ge svar på årlig energianvändning (värme, 
k ka användare) och det innebär alltså en låg inlärningströskel för 

et kan inte göra detaljerade beräkningar i byggnadens klimatskal, i rum eller i 
limathållningssystem, t.e.x en temperatur inne i en fasad, temperaturskiktningen i ett rum eller 

 

Tillgä
Metoden f
in Commercial Buildings - A Dur
D27:1994, Depar
amt programmets s

Uppgiftslämnare 
Bengt Bergsten 
031-772 11 66 
bengt.bergsten@cit.chalmers.se 

Styrka/svaghet 
Styrka: BV2 kan

yla och el fördelat på ett antal oli
användaren. 
 
Svaghet: Programm
k
temperatursänkning/höjning i ett kanalsystem 
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Byggd Miljö 
S

m, Familjebostäder i Stockholm, SISAB, White, 
C k beräkningskonsulter, Svenska Bostäder och ebab i Stockholm. Arbetet 

tt fasa ut farliga kemikalier ur byggprocessen samtidigt som man vill få fram 
iljöanpassade produkter. Alla delägarna arbetade med detta innan projketet startade 

 att samarbeta. Miljöproblem som detta arbete berör 
 15. Kopplingar till delmålen finns redovisade på hemsidan. 

användning 

område: Byggd Miljö har gjort en avgränsning till att bara behandla Kemiska produkter, 

etagen uppskattas grovt till cirka 12 Miljoner 
kvadratmeter, dessutom finns möjlighet för andra förvaltningsbolag än ägarna att använda 
basen/metoden genom licensprenumeration. Metoden används i samband med om-, ny-, eller 
tillbyggnationer. Antalet prövade produkter är 2089 (2005-05-30) 
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verige 
ttp://www.byggdmiljo.seh

Allmän beskrivning 
Metoden används för val av byggnadsmaterial och är en databas på Internet. 
 
Byggd Miljö startades 1999 av byggherrar i Stockholms län. Idag har projektet nio delägare som 
förvaltar metoden; Locum AB, Stockholmshe

entrumkompaniet, b
tartades med syfte as

alternativa mer m
men man har större möjlighet att påverka genom
är främst miljökvalitetsmål 3 och

Användare och 
Beställare: Ägargruppen och prenumeranter. 
Utförare: Utvärdering av byggmaterial görs av White Miljö på ett konsultuppdrag från projektet. 
 
Användnings
d.v.s. flytande byggvaror. Produktgrupperna som vi arbetar med är färger, cementbaserade produkter, 
drift- och skötselprodukter, fogmassor, lim, primer och en del övriga kemiska produkter. 
 
Den sammanlaggda förvaltade ytan hos ägarför

Program/utredning       
Projektering  X X X X X 
Byggande  X X X X X 
Drift X X X X X 
Rivning       

Indata 
Leverantörernas byggvarudeklarationer eller miljövarudeklarationer ligger till grund för 
bedömningarna. I de fall det behövs tar vår kemist direktkontakt med enskilda tillverkare runt om i 
världen. Några tekniska mätningar genomförs ej utan man litar normalt sett på uppgiftslämnaren. De 
har som regel mycket att förlora på att ge ut falska uppgifter. Dock finns möjligheten att analysera 
produkter om det anses nödvändigt. Inga beräkningar utförs. 

Metodik 
Byggd Miljö används inom samtliga fastighetstyper. Metoden har kriterier och en avvecklingslista 
(finns på hemsidan). För de ämnen som är under avveckling gäller nolltolerans. Metoden syftar till att 
skydda hälsa, arbetsmiljö (både för byggarbetaren och verksamheten) och biologisk mångfald/miljön i 
allmänhet. (giftfri miljö) 
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Resultat 
Ej besvarat 

Datorprogram 
Databasen presenteras via en webbplats (d.v.s. det användaren ser). 

så får man tillgång till 

M ande bolag som vill se till att byggandet och byggnaderna håller en 
tintressen och bedömmer alla produkter enskilt genom 

den 
öjliggör även för användaren att för framtiden dokumentera vilka kemiska ämnen som byggts in. 

Tillgänglighet och dokumentation 
n demoversion finns utlagd på hemsidan. Om man ansluter sig till systemet E

mer. Metoden är dokumenterad i rapporter med tillämpningen exemplifierad. (när, var hur?) 

Uppgiftslämnare 
Namn Marcus Wistrand (alt. ordf. Torbjörn Kumlin, Stockholmshem) 
Telefonnummer 08-6097803 
E-post marcus.wistrand@locum.se 

Styrka/svaghet 
etoden har utvecklats av förvalt

hög miljöstandard. Byggd Miljö har inga vins
kompetent handläggning. Byggd Miljö har nolltolerans för ämnen som är under avveckling. Meto
m
 
Metoden behandlar enbart kemiska byggvaror. Byggd Miljö har enats om att inte bedöma fasta 
byggmaterial förrän metoden utvecklats så att relevanta resultat går att redovisa. 
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Byggvarudeklarationer (miljövarubasen) 

Upp
U

 

ng 
 byggprodukter. 

eklarationen togs fram 1997 och utgjorde en grund för att producenters 
 kunna utformas på ett sådan t sätt att den blir enhetlig till sin 

u tt tillgänglig. Byggvarudeklarationen förvaltas av Kretsloppsrådet och är åtkomlig 
v ggtjänst. 

retsloppsrådet. Ändamålet med metoden är för val av byggmaterial. 

Beställare: byggherrar, fastighetsägare med flera 
Utförare: material- och varuproducenter 
Användningsområde: energi, resurser och innemiljö 
 
Det är omöjligt att svara på hur många byggnader och hur stor sammanlagd yta som metoden har 
använts på. 
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Sverige 
daterades senast 2000 

ppdateras under 2005 
www.byggtjanst.se
www.kretsloppsradet.com 

Allmän beskrivni
Metoden är en checklista, en innehållsdeklaration för byggmaterial och
En första utgåva av byggvarud
och leverantörers information skulle

ppläggning och lä
ia bl.a. Svensk By

 
De miljöproblem som behandlas är resursanvändning och redovisning av utsläpp till luft, mark och 
vatten från tillverkningsprocesser samt i förekommande fall som inbyggt material. 
Deklarationen kopplar både till En God Bebyggd miljö och till de miljömål som satts upp av 
k

Användare och användning 

Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande       
Drift      
Rivning  X X X X X 

Indata 
I botten ligger naturligtvis olika typer av mätningar av vikter, koncentrationer med mera. Hur mycket 
en viss tillverkare behöver mäta varierar. 

Metodik 
Redovisningsprinciperna finns fastslagna i broschyren ”Byggvarudeklarationer” 

Resultat 
Det finns några förslag till mallar som används. Ofta är det vissa specificerade rubriker i ett 
textdokument. 

Datorprogram 
Ej relevant. 
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Tillgänglighet och dokumentati
Anvisningar f

on 
inns i ovan nämnda broschyr. 

Byggvarudeklarationer, Anvisningar för upprättande av byggvarudeklarationer, Mars 
“ via Ola Norrman Eriksson 

att redovisa innehåll 
Svaghet: ingen samlad bedömning görs, det sakans krav på LCA-data 

Uppgiftslämnare 
Broschyren“
2000, Byggsektorns Kretsloppsråd

Styrka/svaghet 
Styrka: någorlunda enhetligt sätt 
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Deklaration av bostäder, skolor och förskolor 
S

ing 

es 1998 och ett bearbetat förslag 
togs fram i samband med en försöksverksamhet som bedrevs 2000-2001. Boverket tillhandahåller 
mallarna på sin hemsida. För övrigt förvaltar den som använder den resultatet. 
 
Syftet med modellen är att tillhandahålla en mall för deklaration av bostäder, skolor och förskolor. 
Deklarationerna ska belysa och bidra till att minska bostäder och skolors negativa miljö- och 
hälsopåverkan. Ett viktigt mål för deklarationen var att den skulle vara anpassad för en 
bostadskonsument. Ändamålet med modellen är konsumentinformation. I viss mån kan innehållet 
även användas i kommuner och länsstyrelsers tillsynsarbete. Staten skulle kunna använda 
informationen som hjälp till att följa upp de nationella miljömålen. 

Användare och användning 
Beställare: Som regel en fastighetsägare, en förvaltare, byggherre, hyresgästföreningen eller liknande. 
Utförare: Utvärdering göra av mottagaren. Uppgifterna åtföljs av upplysningar om exempelvis antagna 
gränsvärden som mottagaren själv får stämma av emot. 
 
Deklarationen är framtagen för att fungera som konsumentinformation. Den innehåller uppgifter om 
energi, information om ingående material men inte mängder och vissa innemiljörelaterade uppgifter. 
Omfattningen av metodens användning är okänd. 
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verige 
ppdaterades seU nast 2001 

www.boverket.se

Allmän beskrivn
Metoden är en deklaration enligt mallar som följer BBR. 
 
Modellen togs fram på uppdrag av regeringen. Första förslaget lämnad

Program/utredning       
Projektering       
Byggande       
Drift X   X  
Rivning  X   X  

Indata 
Alla typer av indata kan användas. Det är upp till beställaren att avgöra hur djup undersökning man 
vill göra. Tekniska mätningar liksom beräkningar kan man göra om man anser det lämpligt.  

Metodik 
Utvärdering görs inte med något poängsystem eller med viktning. Varje ingående parameter får 
bedömas för sig utifrån vad man är intresserad av just då. 

Resultat 
De presenteras inte grafiskt. 

Datorprogram 
MS Excel används för att lagra uppgifter. 
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Tillgänglighet och dokumentation 
Deklaration av bostäder. Karlskrona: Boverket, 1998. ISBN: 91-7147-431-5. Deklaration av bostäder, 

 förskolor - Regeringsuppdrag M 1999/3328/HS. Karlskrona: Boverket, 2001. ISBN: 91-
kså att ladda ner på Boverkets hemsida. 

S

skolor och
7147-679-2. Rapporterna finns oc

Uppgiftslämnare 
ofia Lindén  

0455-35 30 78 
ofia.linden@boverket.se  s

Styrka/svaghet 
Styrka: Enkel att använda. Ger en bra överblick över starka och svaga delar både i byggnaden och 
örvaltningen. f

 
Svaghet: Inte tillräckligt djup i vissa frågor. Skummar över hela linjen. 
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EcoEffect 
Sverige 
Uppdateras kontinuerligt 
w

rivning 
 grundar sig på EDIP. Skyddsobjektet är människans hälsa och 

 (indirekt även utarmning och biologisk mångfald). Viktning görs som 
g kattning av potentiella problem för människor idag och i framtiden. Resultaten 

 
t radioaktivt avfall. 

g och organisationer. 
Metodent förvaltas idag av Högskolan i Gävle. Metoden är utvecklad för att underlätta miljöledning i 
projekterings och förvaltningsskedena samt miljöbedöma befintliga byggnader och deras närmiljöer. 
De miljöproblem som behandlas är alla de vanliga externa miljöproblemen i LCA, dock för 
närvarande exklusive karanvändning och stoftutsläpp. Vidare ingår en rad inne- och utemiljöproblem 
samt innemiljöfaktorer. 
 
Metoden används i första hand vid val av byggnadsutformning, miljöledning i förvaltning och 
undervisning. En byggnads innemiljö bedöms parallellt med dess belastning på den yttre miljön vilket 
ger en möjlighet att samtidigt se konsekvenser för inre och yttre miljö vid förändringar i en byggnads 
utformning. Metoden innehåller också en problemhierarki med möjlighet att väga samman olika typer 
av påverkan till index samt en egen databas för byggnadsmaterial och energibärare. 

Användare och användning 
Beställare: Fastighetsägare, fastighetsförvaltare, projektörer, hyresgäster m.fl. 
Utförare: Högskolan i Gävle 
 
Verktyget används i första hand vid val av byggutformning och miljöledning inom förvaltning samt 
inom undervisning. Har använts på cirka tio byggnader. 
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ww.ecoeffect.tk 

Allmän besk
EcoEffect är ett LCA-verktyg som
välbefinnande i första hand

rundas på en upps
normaliseras i förhållande till nationella värden. De påverkanskategoroer som behandlas är 
klimatpåverkan, uttunning av ozonlagret, försurning, övergödning, marknära ozon, humantoxicitet,
kotoxicitet same

 
EcoEffect utvecklades 1998 av BRF/Formasprojekt samt ett antal företa

Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande  X X X X X 
Drift X X X X X 
Rivning  X X X X X 

Indata 
Inre miljö: Enkätresultat gällande ljud, ljus, värme, luftkvalitet mm. Mätning av radon, vissa 
temperaturer, emf. Okulärbesiktning 
Yttre miljö: Uppmätt eller simulerad användning av olika energislag. Mängder för stora 
materialgrupper. Inventering av miljö- och hälsoskadliga ämnen. 
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Metodik 
Som underlag för bedömning av inre miljö används en brukarenkät samt några få enkla mätningar. 

gen sker genom kriterier som ger en bedömning mellan 0-3, där 0=mycket bättre än normalt 

v den yttre miljön inventeras energi och materialflöden. Via 
s bidrag till olika påverkanskategorier. 

auritz Glaumann 

Bedömnin
och 2=normalt. 

mning aSom underlag för bedö
livscykelanalys beräkna

Resultat 
Inre miljö: Miljöprofiler gällande miljöfaktorer risk för hälsoproblem 
Yttre miljö: Relativa bidrag till olika påverkanskategorier grupperade efter utsläpp och 
naturresursförbrukning.  
Enkel metodik för att söka samband mellan orsak och verkan. 

Datorprogram 
MS Excel och MS Access, 2000 

Tillgänglighet och dokumentation 
Fri programvara och pdf. dokumentering hittills. 5 rapporter tillgängliga via internet. 

Uppgiftslämnare 
M
026-64 81 25 
mga@hig.se

Styrka/svaghet 
Styrka: Har tagit ett helhetsgrepp gällande byggnaders miljöpåverkan, vilket inkluderar såväl 
innem ch byggnadens påverkan på den yttre miljön. Är den enda av 
m t gnader som utvecklat ett systematiskt viktningssystem. Beräknar 

vaghet: Är omfattande och därmed inte helt lätt att överblicka. Saknar uppbackning av en 

iljön som utemiljön kring husen o
iljövärderingsme oderna för byg

miljöprofiler och ekoeffektivitet. 

S
organisation för vidareutveckling.
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Eko-Logg 

eskrivning 
7-1999. Än idag förvaltar 

r. 

isning kan ske dels på projektnivå, 
lika avseenden sker kan information 

också häm dvs ackumulerat för varje fastighet. Ändamålet är simulering av miljöstatus 
ventering före ombyggnad/underhåll, inventering av energistatus, 

en (PCB/kvicksilver/bly/kadmium m.m.) 

U r förvaltare/ägare 
 

 mark, byggnader (alla byggnadens konstruktionsdetaljer och installationer), 
ljö med enkätformulär m.m.  

st
äd

er
 

nt
or
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Sverige 
Uppdaterades senast 1999-2000 
www.esam.se 

Allmän b
Metoden är en databas och har skapats av Esam AB i Umeå under 199
företaget metoden. Den skapades för konsulttjänster inom miljöinventering av byggnade
 
Alla miljöproblem kan hanteras som enskilda projekt och redov
fastighetsnivå och byggnadsnivå m.m. Vartefter inventering i o

tas på totalnivå, 
id projekteri g föv n r nybyggnad, in

inventering av miljöstörande ämn

Användare och användning 
Beställare: ej besvarat 

tförare: Konsult elle

I metoden innefattas
energi, innemi

 

B
o

K
o

Ö
v

Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande  X X X X X 
Drift X X X X X 
Rivning  X X X X X 

Indata 
Indata utgörs av beräkningar, mätvärden, besiktningsuppgifter, enkätsvar  - det kan variera beroende 
på syfte med inventeringen. Då syftet är att specifikt inventera förekomst av radon, PCB etc utförs 
mätningar i den omfattning som bedöms erforderlig. Beräkningar genomförs i erforderlig omfattning 
beroende på arten av inventering. 

Metodik 
Poängsystem – Erfarenhetsbaserat 
Viktning (aggregering av resultat) – Erfarenhetsbaserat och utvärderat av sakkunniga 
Kriterier – Flera olika jmf AFF - strukturen  ex. klassas dessutom fönster olika beroende på olika 
tekniskt utförande och standard 

Resultat 
Resultaten presenteras grafiskt som staplar och "ros". 

Datorprogram 
Microsoft access 

Tillgänglighet och dokumentation 
Demoverison och beskrivning finns. 
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Uppgiftslämnar
Torbjörn Hornliden

e 
 

3 98, 070-5637132 

 
S ingsområden. Inventerings syften avgör omfattningen och inriktningen. 

090-786 1
th@esam.se 

Styrka/svaghet
tyrka: Flexibla användn

 
Svaghet: Bygger på viktningar och värderingar som kan uppfattas som "subjektiva" men som alltid ska 

ila på en löpande utvärdering av användare och annan särskild kompetens. v
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Energikalkylen på Konsumentverkets hemsida 

des 2005 
w n.se

 för konsumenter 
(villaägare) vid beslut om åtgärder för att effektivisera energianvändningen i det egna huset. Dessutom 
är syftet att stimulera villaägare att välja miljövänliga uppvärmningssätt. Miljöutsläpp vid användning 
av energi i huset redovisas. Dessutom kan miljöutsläpp för olika uppvärmningsalternativ jämföras. 
Metoden används vid val av beslut om åtgärder för att effektivisera energianvändningen och/eller byte 
av uppvärmning i huset. 

Användare och användning 
Beställare: Konsumentverket 
Utförare: Konsumentverket 
 
Användningsområde: energi, ekonomi och miljökonsekvenser redovisas. Under år 2003 hade 
Energikalkylen över 140 000 besök. 
 

 

B
os

tä
de

r 

K
on

to
r 

Lo
ka

le
r 

Sk
ol

or
 

Ö
vr

ig
t 

Sverige 
Uppdatera

ww.energivisio
www.energikalkylen.konsumentverket.se 

Allmän beskrivning 
Metoden tillkom 2001. Konsumentverket förvaltar programmet. Energivision utvecklar och uppdaterar 
programmet på uppdrag av Konsumentverket. Syftet är att förbättra underlag

Program/utredning       
Projektering       
Byggande       
Drift X     
Rivning       

Bostäder=småhus 

Indata 
Indata är tekniska data, tex verkningsgrader för olika uppvärmningssätt, energipriser och kostnader för 
olika åtgärder, miljöutsläpp för olika uppvärmningsalternativ etc. Inga tekniska mätningar ingår. 
Energiberäkningar, ekonomiberäkningar samt beräkningar av miljökonsekvenser ingår. 

Metodik 
Ej besvarat. 

Resultat 
Resultaten presenteras i tabeller och diagram. 

Datorprogram 
Programmet är skrivet för användning på Internet och använder sig av en Microsoft SQL databas, 
script i ASP/VBSCRIPT i kombination med vanlig HTML. 

Tillgänglighet och dokumentation 
Teknisk dokumentation till programmet finns. 
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Uppgiftslämnare 
Georg Saros 
08-7427220 
georg.saros@energivision.se  

S

Styrka/svaghet 
Styrka: Enkel att använda 

vaghet: Inga. 
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duct Declaration (EPD) 
S
h irondec.com/swe/ 

rivning 
EPD är en certifierad miljövarudeklaration. Systemet följer en internationell standard ISO 14025 
avseende typ III-deklarationer. Metoden förvaltas av Miljöstyrningsrådet. 
Syftet med EPD är att ge lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om produkters och 
tjänsters miljöpåverkan. De skall kunna användas som informationskälla i råvaru - leverantörsled samt 
av inköpare inom näringsliv och förvaltning vid upphandling och inköp. De kan också komma att nå 
konsumenter i samband med inköp av bl.a. kapitalvaror. 
 
Miljöproblem som behandlas är de som kan hanteras med LCA-metodik. Miljöprestanda presenteras i 
form av råvaror, energi, utsläpp, miljöpåverkan och avfall. EPD kan upprättas för byggmaterial men 
även för energislag. 

Användare och användning 
Beställare: inköpare, upphandlare 
Utförare: företaget som tillverkar produkten 
 
Användningsområde: energi, resurser (innemiljö) 
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Environmental Pro
verige 
ttp://www.env

Allmän besk

Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande       
Drift      
Rivning       

Indata 
Systemet i sig innebär inga beräkningar men de uppgifter som efterfrågas av systemet kan kräva olika 
typer av mätningar, beräkningar med mera. 

Metodik 
Då EPD är LCA-baserat kan viktning användas. Aktuell viktningsmetod skall i så fall anges. 
Metodiken följer ISO-standarder om livscykelanalyser (14040-serien). 

Resultat 
Varierar. Tabeller och diagram tillsammans med text. 

Datorprogram 
Krävs ej. 

Tillgänglighet och dokumentation 
Mycket information går att hitta på hemsidan. 
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Uppgiftslämnare 
Information från hemsidan, tolkat av Ola Norrman Eriksson 

A-baserat, standard, tredjepartscertifierat 
r många (såväl uppgiftslämnare som resultatuttolkare) 

Styrka/svaghet 
Styrka: LC
Svaghet: möjligen för komplicerat för alltfö
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Allmän beskrivning 
Fastighetsdiplomering anvvänder sig av en checklista. Förutom uppgifter om energianvändning så 
innehåller checklistan följande rubriker: 
 
Obligatoriska åtgärdspunkter: 
Asbest 
Elektromagnetiska fält  
Freon 
Fukt och biologisk aktivitet 
Impregnerat virke 
Kvicksilver 
Lekutrustning 
Miljöpolicy 
Miljöstörande verksamhet 
Oljerester/Spillolja 
PCB 
PVC 
Radongas 
Ventilation 
Brukarenkät 

Andra viktiga områden ur hälso- och miljösynpunkt: 
Biologisk mångfald 
Byggmaterial 
Fastighetsel 
Fel- och klagomålshantering 
Färger 
Källsortering 
Miljöledningssystem 
Underhåll 
Ventilation 
 

 
Göteborgs Miljöförvaltning har tillsammans med Lokalförsörningsförvaltningen, Framtiden AB och 
AB GöteborgsLokaler tagit fram metoden. Tillkomstår: 1999. Idag förvaltas metoden av Göteborgs 
Miljöförvaltning. Syftet är att förmå fastighetsägare att miljöanpassa sina befintliga byggnader. Även 
för att åstadkomma ett miljöengagemang och följa Göteborgs miljöpolicy. Man vill få en kunskap om 
miljöfaktorer och dialog med hyresgäster. Det är också en följd av marknadens krav och ett medel i 
företagens marknadsföring. Kan också användas för att sätta miljökrav vid kreditbedömning. 
 
De miljöproblem som behandlas är elektromagnetiska fält, freon, fukt o biologisk aktivitet, 
impregnerat virke, miljöstörande verksamhet i byggnaden, oljerester/spillolja, radongas och 
ventilationskontroll. Fastighetsägaren kan visa att byggnaden är miljökontrollerad. Bl.a. för att 
uppfylla kravet på egenkontroll enligt Miljöbalken. 

Användare och användning 
Beställare: Flertalet är kommunala fastighetsägare. Även en privat ägare har genomfört 
fastighetsdiplomering. 
Utförare: Miljöförvaltningen. 
 
Krav finns på inbyggda ämnen. Krav finns på undersökning av upplevt inneklimat, buller etc genom 
enkät bland brukarna. Inga krav finns på energiförbrukning. Metoden har använts på 439 byggnader. 
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Fastighetsdiplomering  
S
Uppdaterades senast 2004 
verige 

www.miljo.goteborg.se

Program/utredning       

 92



Projektering       
Byggande       
Drift X X X X  X
Rivning       

Indata 
Indata som används är en blandning av mätvärden och besiktningsuppgifter samt enkätsvar. 
Tekniska mätningar av radon och elfält samt PCB görs vid misstänkt förekomst. Inga beräkningar 
u

at 

2000. Access 2000. E cess, c:a 2.2 MB. 

et och dokumentatio
 av handled sta och inventeringsblanketter. Dokumenten 
 efter anmäl Miljöförvaltning. 

www.lff.goteborg.se/prod/lff/dalis2.nsf/vyPublicerade/46629B6AD4E4890DC1256C6A0043A1

tförs. 

Metodik 
Kriterier – Totalt 24 stycken, varav 15 obligatoriska och 9 frivilliga (se åtgärdspunkter ovan) 

Result
Ej grafisk presentation. 

Datorprogram 
Word 2000, Excel n databas i Ac

Tillgängligh n 
Dokumentation finns i form

sägaren
ning, checkli
n. Info: PeerErik Carlsson, Göteborgs skickas till fastighet a

 
http://
25?OpenDocument

Uppgiftslämnare 
eer Erik Carlsson 

vaghet: Energi omfattas inte. 

P
0707361 26 72 
peererik.carlsson@miljo.goteborg.se 

Styrka/svaghet 
Styrka: Kopplingen till Miljöbalken samt enkelhet och medverkan från brukarna 
 
S
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Fastighetsenergiprogrammet 
S  

n beskrivning 
Programmet tillkom 2003 och förvaltas av Energivision AB. Fastighetsägare eller förvaltare kan 

der för 
an 

programmet användas för att få fram underlag vid val av byte av uppvärmning i fastigheten. 
ng av energi i fastigheten redovisas. Dessutom kan miljöutsläpp för olika 

jämföras. 

  användning 

U ch konsulter. 

ärmeenergiprogrammet. Värmeenergiprogrammet innehåller i viss utsträckning samma delar som 
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verige

Uppdaterades 2005 
 www.energivision.se

Allmä

använda programmet för att prioritera åtgärder i fastighetsbeståndet och val av beslut om åtgär
att effektivisera energianvändningen och/eller byte av uppvärmning i fastigheten.. Dessutom k

Miljöutsläpp vid användni
uppvärmningsalternativ 

Användare och
Beställare: Energiföretag, energirådgivare och konsulter. 

tförare: Energiföretag, energirådgivare o
nvändningsområde: energi, ekonomi och mA iljökonsekvenser redovisas. 

 
Programmet säljs som användarlicens. Det har sålts ca 50 licenser av Fastighetsenergi- och 
V
Fastighetsenergiprogrammet. 
 

 

Program/utredning       
Projektering  X X X X X 
Byggande       
Drift X X X X X 
Rivning       

Indata 
Tekniska data, tex verkningsgrader för olika uppvärmningssätt, energipriser och kostnader för olika 
åtgärder, miljöutsläpp för olika uppvärmningsalternativ, U-värden för olika husdelar, kostnader för 
olika åtgärder, klimatdata, specifika åtgångstal för fastighetsel i olika typer av fastigheter etc. Inag 
tekniska mätningar utförs. Energiberäkningar, ekonomiberäkningar samt beräkningar av 
miljökonsekvenser görs. 

Metodik 
Ej besvarat. 

Resultat 
Resultaten presenteras i tabeller och diagram 

Datorprogram 
Programmet är utvecklat i Excel som ingår i Microsoft Office. Programstorlek är ca 3 MB. Databas 
saknas enligt uppgiftslämnaren men av hemsidan framgår att det finns en databas med nätpriser och 
produktionsmix för fjärrvärme i samtliga kommuner. Rimligen borde programmet även innehålla 
emissionskoefficienter med mera. 
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Tillgänglighet och dokumentati
Teknisk dokumentation till programmet 

on 
finns. Ett ko nns att ladda ner från 

lämnare 

e  

 data 

rtfattat pdf-dokument fi
hemsidan. 

Uppgifts
Georg Saros 
08-7427220 
georg.saros@energivision.s

Styrka/svaghet 
Styrka: Enkel att använda. Användaren kan ändra samtliga beräkningsförutsättningar själv. 
Svaghet: Excelprogram innehåller vissa begränsningar som t.ex. att det inte går att spara specifika
om en fastighet separat. Programmet sparas också. 
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Folksams Byggmiljöguide  
Sverige  
U t var 18:e månad 

olksam/miljo/index.htm

r baserad på expertbedömningar av Göran Strid och Ulf Dus. Med en 
enkel märkning visas vilka material som är bäst för miljön. Rött betyder dåligt, gult betyder sådär och 

iljöpåverkan i samband med ombyggnader och 
reparationer. Hjälpmedlet togs fram av Jan Snaar 19995 och används vid val av byggnadsmaterial. 

Användare och användning 
Beställare: Byggare, förvaltare, privatpersoner 
Utförare: - 
 
Användningsområde: Resurser, innemiljö 
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ppdateras ideal
ww.folksam.se/fw

Allmän beskrivning 
Detta är en kriteriemetod som ä

grönt är lika med bra. Alla listor finns på hemsidan. 
 
Hjälpmedlet skapdes i första hand för att Folksam i en översyn av hela verksamhetens miljöpåverkan 
märkt att man hade låg kunskap om byggmaterials m

Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande       
Drift X X X X X 
Rivning  X X X X X 

Indata 
Produktdeklarationer, en BVD med kompletterande frågeformulär. Eventuella tekniska mätningar 
genomförs av tillverkaren. 

Metodik 
Resultatet utvärderas med hjälp av viktning. 

Resultat 
Trafikljus (rött-gult-grönt). 

Datorprogram 
- 

Tillgänglighet och dokumentation 
Hemsidan samt en broschyr. 

Uppgiftslämnare 
Jan Snaar 
08-772 65 63 
jan.snaar@folksam.se
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Styrka/svaghet 
Styrka: Metoden var en av de första, den vänder sig till icke-experter, den är enkel att förstå. 

 dock tankar kring att utöka antalet material och ta med 
 
Svaghet: Inga i dagens utförande. Det finns
energi, men i dagsläget inga konkreta planer. 
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Guide för materialval   
Sverige 
Uppdateras hösten 2005 till version 4.0 
www.materialval.se  
Allmän beskrivning 
Metoden tillkom 1997 och förvaltas idag av Tyréns. Syftet är att tillhandahålla ett snabbt och 
kostnadseffektivt verktyg för miljöbedömning av byggmaterial för byggbranschen. Miljöproblem som 
behandlas är påverkan på hälsa och miljö. Kretsloppsrådets mål och de nationella miljömålen gäller i 
tillämpliga delar. 

Användare och användning 
Beställare: Fastighetsägare, arkitekter, konsulter och entreprenörer.  
Utförare: Frågan är ej relevant för denna typ av tjänst. 
 
Användningsområde: Miljöbedömning av bygg- och anläggningsmaterial samt konstruktioner. 
Metoden har idag hundratals användare. 
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Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande       
Drift X X X X X 
Rivning  X X X X X 

Indata 
Säkerhetsdatablad (lagstadgat), byggvarudeklarationer, enl. kretsloppsrådet (miljödeklarationer) och 
produktinformation. 

Metodik 
Poängsystem – A, B och C där A är bäst. 
Viktning (aggregering av resultat) – Ja, finns dokumenterat 
Kriterier – Ja, finns dokumenterat 

Resultat 
Ingen grafisk presentation. 

Datorprogram 
ASP, Version 3.0, databas ingår. 

Tillgänglighet och dokumentation 
Metoden är dokumenterad i databasen, Tyréns. Rapporter finns tillgängliga. 

Uppgiftslämnare 
Robert af Wetterstedt  
08-566 413 93 / 070-560 93 62 
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ro

Styrka/svaghet 

bert.af.wetterstedt@tyrens.se 

Styrka: Internetbaserad 
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Hållbar byggnad 

rligt 
www.ivl.se

Allmän beskrivning 
LCA-verktyg som grundar sig på ISO 14 040-serien. Ingen viktning görs. Resultaten normaliseras i 
förhållande till miljökvalitetsmålen. Följande påverkanskategorier behandlas; klimatpåverkan, 
övergödning försurning, marknära ozon, human och ekotoxicitet. Dessutom används primärenergi som 
en indikator på resursanvändningen. 
 
Metoden togs fram för att kunna ställa olika miljörelaterade funktionskrav på olika slags byggnader. 
Projektets första etapp avrapporterades 2003. Metoden har uppdatertas och omfattar nu innemiljö, 
energi och miljö. För dessa aspekter har olika prestandaklasser tagits fram där klass A motsvarar 
hållbart, B bra val och C Acceptabelt. Dessa tillkommande rapporter kan hämtas på IVLs hemsida 
gratis som pfr-filer (Erlandsson 2005 och Carlson & Erlandsson 2005). Arbete pågår på att ta fram en 
självdeklaration för byggnaders energiprestanda. 
 
Syftet med metoden är att ta fram vetenskapligt accepterade krav och klassificeringsystem för 
byggnader. Den högsta prestandaklassen miljöklass A - hållbart utgår från ett senario där bygg- och 
fastighetssektorn uppfyller svenska miljömål (förutsatt att alla sektorer bidrar lika mycket). Systemet 
omfattar de flesta miljöproblemen. 

Användare och användning 
Beställare: FORMAS, SBUF, Naturvårdsverket, Skanska, Byggmaterialindustrierna, Cementa 
Utförare: Ingen praxis utarbetad 
 
Användningsområde: Energi, resurser och innemiljö. 
 
Metoden används för klassning, systemval och miljömål för byggnaden som helhet. Den har hittills 
använts på två kontorsbyggnader 
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Uppdateras kontinue

rige 

Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande  X X X X X 
Drift X X X X X 
Rivning  X X X X X 

Indata 
Olika indata tillämpas beroende på om det är en egenskapskrav, påverkanskrav eller resursbehovskrav. 
För innemiljön tillkommer enkäter som ett viktigt inslag. 

Metodik 
Klassningen görs på tre olika sätt, dvs som ett resursbehov, egenskapskrav eller som ett 
påverkanskrav. 

Resultat 
Resultaten presenteras som ett numeriskt värde per kriteria och tillhörande klassning. 
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Datorprogram 
Alla komersiella LCA-mjukvaror kan användas för att beräkna miljöpåverkan. Energibehov kan 

v de mjukvaror som finns på marknaden. Beräkningarna måste dock beakta de systemval 
emet. För att göra enkla klassificeringar av byggnader med avseende 
n hemsida att tas fram (dvs för självdeklaration). 

okumentation 

beräknas a
och randvilkor som gäller i syst

ändning kommer epå energianv

Tillgänglighet och d
All dokumentation är publikt tillgänglig. Rapporter finns på hemsidan. 

Uppgiftslämnare 
Martin Erlandsson 

8-598 563 30 0
martin.erlandsson@ivl.se

Styrka/svaghet 
Styrka: Endast vetenskapligt robusta metoder och klassningskriteriar har används.   
 
Svaghet: Sådana anspekter där inga vetenskapligt robusta metoder och klassningsgrunder saknas i 
ystemet. s
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MIBB+

Sverige 
Uppdaterades senast 2003 
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/index.html

Allmän beskrivning 
MIBB som står för Miljöinventering av inomhusmiljön i befintlig bebyggelse är en metod att kartlägga 
o  eller om det finns problem som kan behöva åtgärdas. Metoden är en typ av 

 arbetas fram gemensamt av Hyresgästföreningen, SABO, och Fastighetsägarna. 
B och Riksbyggen delaktiga i arbetsmetoden. I den första versionen av MIBB 

nemiljö. I den numera uppdaterade MIBB+ har komplettering skett med en 
ration. Det är MIBB+ som är den nu gällande metoden och refereras nedan 

t

mfort, lukt, 

ll känna sig delaktiga och kunna påverka sin innemiljö och för att fastighetsägaren skall 
kunna åtgärda problem. 

Användare och användning 
Beställare: hyresgästföreningar, brf, fastighetsägare 
Utförare: kompetent innemiljöinventerare 
Användningsområde: innemiljö, energi 
 
En sammanställning över hur många MIBB som genomförts finns på hemsidan. 
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m innemiljön är bra
archecklista. MIBB h

å HSNumera är ocks
bedömdes enbart husets in
enkel form av energidekla
ill som MIBB. 

 
Metoden är dock i huvudsak inriktad på innemiljöproblem som undermålig värmeko
ljud/vibrationer, ljus, strålning, varmvatten (skållning/legionella), fukt och mögel, ohyra och 
energianvändning. Miljökvalitetsmål som berörs är God bebyggd miljö. Ändamålet är för att de 
boende ska

Program/utredning       
Projektering       
Byggande       
Drift X     
Rivning       

Indata 
Indata som används är mätvärden, besiktningsuppgifter och enkätsvar. Tekniska mätningar är t.ex. 
radon, temperatur, luftflöde samt EMF, RF. Beräknings görs av operativ temperatur 

Metodik 
Metoden bygger på kriterier – riktvärden för ett 20-tal parametrar finns i MIBB-broschyren 

Resultat 
Resultatpresentationen varierar beroende på vem som genomför undersökningen. 

Datorprogram 
Behövs ej. 

Tillgänglighet och dokumentation 
Metoden är översiktligt dokumenterad i MIBB+, broschyr som kan laddas ner från hemsidan. 
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Uppgifts
Leif Korkk

lämnare 
inen  

 00 
en.se

S e as 

08-791 02
leif.korkkinen@hyresgastforening

Styrka/svaghet 
tyrka: stor rfarenhetsb

Svaghet: kräver bred och djup kompetens 
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MilaB 
Sverige 
Uppdaterades hösten 2004 
w

n kriteriemall med en så kallad undvikslista som bas. Listan 
innehåller ämnen/ämnesgrupper som bör undvikas. Varan kan få bedömningen ”Rekommenderas”, 
”Accepteras” eller ”Undviks”. 
 
MilaB är en ekonomisk förening som utvecklades av Byggherreföreningen år 2000. Syftet var att 
utveckla och äga ett system för miljöbedömning av byggvaror, sätta upp kriterier för miljöbedömning 
av byggvaror, tillhandahålla webbaserad information om miljöbedömda byggvaror samt att påverka 
produktutvecklingen av byggvaror. MilaBs bedömningskriterier utgår från miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler. Innehållsdeklaration i MilaBs bedömningskriterier baseras på MilaBs undvikslista. 
Ämnena på MilaBs undvikslista uppfyller flera av följande kriterier: 

- Ämnen som bör avvecklas enligt proposition Svenska Miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart 
Sverige (1997/98:145). 

- Ämnen upptagna i Kemis Begränsningsdatabas 
- Ämnen som uppfyller kriterier enligt Kemis PRIO 
- Cancerframkallande kategori 3 
- Reproduktionsstörande kategori 3 
- Upptaget i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2000:3, 2000:4 och 1996:4) 

Användare och användning 
Beställare: Ägarna till MilaB, Akademiska Hus, AP fastigheter, Hufvudstaden, Vasakronan, 
Specialfastigheter, HSB, Lokalförsörjningsförvaltningen, Västfastigheter, Örebro Läns Landsting, 
PEAB, SFV är beställare i så motto att de kräver att MilaB som bedömningsverktyg används i de 
projekt som de i egenskap av byggherrar driver. Leverantörer som projektledare, konsulter och 
entreprenörer är användare av systemet i projekt. 
 
Utförare: Thyréns (före detta institutionen byggekologi) gör miljöbedömningen baserad på 
värderingskriterier framtagna av en särskild bedömningsgrupp inom MilaB. 
 
Användningsområde: Vid val av byggmaterial. Bedömningen omfattar rubrikerna i BYKRs mall för 
Byggvarudeklarationer, faserna Produktion och Distribution ingår inte i sammanvägningen av hänsyn 
till lagen om offentlig upphandling. 
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Allmän beskrivning 
Miljöbedömning enligt MilaB baseras på e

Program/utredning       
Projektering  X X X X  
Byggande  X X X X  
Drift X X X X  
Rivning       

Indata 
Byggvarudeklaration, i vissa fall kompletterat med säkerhetsdatablad. 
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Metodik 
Utvärderingen baseras på poängsystem och kriterier. Vid bedömningen ges varje kapitel kommentarer 

3-gradig skala; ”Rekommenderas”, ”Accepteras” eller ”Undviks”. Kommentarerna utgörs i 
er. Ett kapitel kan få kommentarer för var och en av de tre nivåerna. 

mdöme på den 3-gradiga skalan. Byggvaran får slutligen ett 
mdöme baserat på bedömningen av sju av de nio kapitlen. Faserna ”Produktion” och 

”Distribution” är idag uteslutna ur sammanvägningen med hänsyn till Lagen om offentlig 

” 
gas och ”Undviks” innebär att alternativ skall undersökas. 

 

 aterial) 

Til än
Hem d

utifrån en 
första hand av standardkommentar

därefter ett samlat oVarje kapitel ges 
sammanfattande o

u ömningskriterierna är strukturerade utifrån Byggvarudeklarationer enligt 
Kretsloppsrådet med åtta (tidigare nio) kapitel utifrån de faser som ingår i en varas livscykel. I kapitel 
”0” ingår MilaBs Undvikslista. Ett sammanfattande omdöme ges i form av ”Godkänd”, ”Accepteras
innebär att alternativ bör övervä

pphandling, LOU. Bed

Resultat 
Resultaten presenteras både grafiskt med pil upp, pil horisontellt, pil ner, med färg grön, gul, röd samt 
i klartext med kommentarer. 

Datorprogram 
Mil s aB databas lagrar  

1. bedömningsunderlag i form av BVD och eller Säkdatablad etc. 
2. bedömda produkter 
3. äldre versioner av bedömda produkter (historiskt m

lg glighet och dokumentation 
si an 

Uppgiftslämnare 
Göran Tengå 
Tel. 019-611 21 14, 0705-70 00 56 
byggherre@milab.nu

Styrka/svaghet 
Styrka: Lätt tillgänglig över nätet. Enkel att använda. Transparent vilket innebär att användaren kan se 

ör att 
Säkerställer historiskt 

aterial ex. vid ombyggnad eller rivning. 

hur bedömningen har skett. Transparencen innebär också ett incitament för materialleverant
förbättra produktens miljöprestanda. Dynamisk i förhållande till ny kunskap. 
m
 
Svaghet: - 
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Miljöbedömning av fastigheter 
Sverige 
Uppdaterades senast hösten 2005 
www.miljobedomning.com 

Allmän beskrivning 
Metoden togs fram 1997 och förvaltas idag av Tyréns. Syftet är att tillhandahålla ett snabbt och 
kostnadseffektivt verktyg för miljöbedömning av fastigheter för byggbranschen. Miljöproblem som 
behandlas är hälso och miljörelaterade på inre och yttre miljö. Kretsloppsrådets mål och de nationella 
miljömålen gäller i tillämpliga delar. 

Användare och användning 
Beställare: Fastighetsägare 
Utförare: Certifierade miljöinventeare (CMF) 
 

 tusentals byggnader av kommunala bostadsbolag, privata fastighetsföretag 
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Metoden har använts på
och nko sulter som arbetar med inventeringar. 
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Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande  X X X X X 
Drift X X X X X 
Rivning  X X X X X 

Indata 
nventeringsuppgifI ter (okulära), beräkningar, provtagning, mätningar, analyser, enkäter mm. Tekniska 

mätningar utförs för radon, gammastrålning, elektriska och magnetiska fält, ljus, luftrörelser, 
temperatur i luft och vatten mfl. Beräkningar utförs för t.ex. radon och energi. 

Metodik 
Poängsyste
Viktning (a

m – Nyckeltal 1-10 som kan räknas om till klass A, B, C 
ggregering av resultat) – Ja. 

Kriterier – Ja, kan tillhandahållas. 

Resultat 
Staplar och grafer 

Datorprogram 
Datorspråk som används är ASP, 2.2. Databas ingår. 

Tillgänglighet och dokumentation 
Metoden är dokumenterad i datasystemet/databasen. Rapporter finns tillgängliga och kan 
tillhandahållas. 

Uppgiftslämnare 
Robert af Wetterstedt  
08-566 413 93 / 070-560 93 62 
robert.af.wetterstedt@tyrens.se 
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Styrka/svaghet 

-
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Miljöbelastningsprofilen 
erige 
pdateras kontinuerligt 

Webadress saknas 

Allmän beskrivning 
Metoden bygger på LCA-metodik. Ingen viktning görs. Resultaten normaliseras med avseende på 
kvadratmeter och person. Följande påverkanskategorier behandlas; växthuseffekt, försurning, 
marknära ozonproduktion, övergördning, radioaktivt avfall, uttag av ej förnybar energiråvara. 
 
Metoden utvecklades 1997 av Lars Fyrhake för att följa upp miljömålen för Hammarby sjöstad. 
Används för materialval vid nyproduktion, miljöredovisning av energianvändning för byggnadsdrift 
och transporter samt miljömärkning av byggnader. 
 
Metoden förvaltas av Carl Bro AB, Energi och miljö. De miljöproblem, som behandlas är uttag av ej 
förnyelsebar energiråvara, växthuseffekt, övergödning, försurning, marknära ozonproduktion, 
radioaktivt avfall och vattenanvändning. 

Användare och användning 
Beställare: GFK, Vasakronan, AP-fastigheter, Svenska Bostäder, Tornet, ByggVesta, Locum, 
Stockholm Vatten, American Express, Stadsledningskontoret. 
Utförare: Carl Bro AB, Energi och Miljö. 
 
Användningsområde: Energi och resurser. 
 
Metoden har troligen använts för miljontals kvadratmeter. 
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Program/utredning  X     
Projektering  X     
Byggande  X     
Drift X     
Rivning  X     

Indata 
- 

Metodik 
- 

Resultat 
- 

Datorprogram 
Excel 

Tillgänglighet och dokumentation 
All dokumentation är publikt tillgänglig. Rapporter finns på hemsidan. 
Metoden finns beskriven i Anna Forsbergs Lic-avhandling (Forsberg 2003). 
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Uppgiftslämnare 
Karolina Brick, Per Levin 
08-7858586 

.sekarolina.brick@carlbro , per.levin@carlbro.se

Styrka/svaghet 
Styrka: Objektiv miljövärdering med LCA-metodik. 
 
Svaghet: LCI-data saknas på produktnivå. Miljöpåverkan av farliga ämnen. 
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Miljömanualen 
S

 

anualen är en kriteriemetod. Alla faktablad har samma struktur och innehåller vägledning för 
att göra Bra Val. Faktabladen ger basfakta, tekniska och ekonomiska konsekvenser av olika val samt 
risker och verifiering att vald kravnivå nås. 
 
Metoden syftar till att vara ett hjälpmedel för att systematiskt miljöanpassa en byggnad eller 
anläggning under hela dess livscykel. Miljömanualen försöker behandla alla miljöproblem som kan 
uppstå under en byggnad eller anläggnings livscykel. Det finns en koppling till Bygga-bo-dialogens 
mål som bygger på nationella miljömål. Metoden använd för att upprätta miljöprogram, ställa krav vid 
upphandling, välja anpassade lösningar för olika delar i ett projekt och ge vägledning till bättre val av 
material och konstruktionslösningar. 
 
J&W tog fram den första versionen på uppdrag av Örebro kommun år 1992. WSP Environmental 
förvaltar metoden. En redaktionskommitté bestående av Fortifikationsverket, Locum, 
Länsförsäkringar, Peab, Skanska, Statens fastighetsverk, Vasakronan och WSP granskar innehållet i 
faktabladen innan de publiceras. 

Användare och användning 
Beställare: Byggherrar, tekniska konsulter, fastighetsägare och försäkringsbolag. 
Utförare: Beställaren kan använda Miljömanualen som underlag i olika projekt. 
 
Miljömanualen innehåller heltäckande information om energi, resurser och innemiljö. 
 

 

B
os

tä
de

r 

K
on

to
r 

Lo
ka

le
r 

Sk
ol

or
 

Ö
vr

ig
t 

verige 
Uppdatering sker löpande  

ttp://www.miljomanualen.se/h

Allmän beskrivning 
Miljöm

Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande  X X X X X 
Drift X X X X X 
Rivning  X X X X X 

Indata 
Inga indata behövs! 

Metodik 
Kriterier: Bra val och normkrav. 

Resultat 
Ej aktuellt. 

Datorprogram 
Webbsidan är utvecklad i HTML och PHP. 
Alla faktablad lagras i en databas (MySQL) som för närvarande är c:a 1 MB stor. 
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Tillgänglighet och dokumentation 
andledning finns att ladda hem från hemsidan. I varje faktablad finns en 

ger var information insamlats från. 

a informationen. 

En användarh
litteraturhänvisning som an

lämnare Uppgifts
Eva Sterner 
08-688 66 43 
eva.sterner@wspgroup.se 

Styrka/svaghet 
Styrka: Den enda heltäckande expertversionen på marknaden. 
 

vaghet: Kräver att användaren kan applicerS
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SWECO Miljöpositionering 
Sverige 
U nast 2003 

skrivning 
 1999 av en arbetsgrupp inom SWECO (Gunnar Nordberg, Henrik Berg 
, Christina Sverdrup) och förvaltas idag av SWECO FFNS. Metoden finns 

även i en delvis förenklad och företagsanpassad version som utvecklats på uppdrag av Fastighets AB 

status inom ett fastighetsbestånd 
ghet med ISO 14001 
tifierade miljöproblem 

• ett hjälpmedel för att följa upp och kommunicera åtgärder avseende reducerad miljöpåverkan  
 
Metoden utvecklades med syfte att på ett kostnadseffektivt sätt ge ett fast grepp om de miljörelaterade 
frågorna inom ett fastighetsbestånd och för att ge ett bra underlag för ett fastighetsbolags miljöarbete. 
Metoden tillkom som konsekvens av ett antal fastighetsbolags bedömning att tillgängliga svenska 
miljöbedömningsmetoder var endera alltför dåligt underbyggda eller alltför omfattande och 
kostnadskrävande. 
 
Metoden adresserar mål och miljöproblem som relateras till fastigheters energianvändning respektive 
innemiljö. Extern miljöpåverkan orsakad av energianvändning bedöms relaterad till använt energislag, 
varefter miljöstörande ämnen vägs in i slutredovisningen. Intern miljöpåverkan bedöms efter 
besiktning och mätningar på plats. För noggrannare bedömning av innemiljön används brukarenkät 
enligt Stockholmsenkäten. 
 
Resultatet presenteras som ett kriterievärde "NATUR" 0-5 (extern miljöpåverkan) respektive 
"MÄNNISKA" 0-5 (intern miljöpåverkan), där risken för framtida miljörelaterade kostnader utgör 
grund för sammanvägning av ingående parametrar. 

Användare och användning 
Beställare: Fastighetsägare, fastighetsbolag. 
Utförare: Beställarens personal genomför all insamling av indata och utför erforderliga inventeringar. 
Resultatredovisning utförs av användaren eller med konsulthjälp. 
 
Användningsområde: Metoden utnyttjar definitioner och tankesätt från EcoEffect-projectet, som 1999 
var under utveckling. Tillämpningen förenklas starkt genom att i huvudsak endast energianvändning 
och innemiljö utgör bedömningsparametrar. Förekomst av miljöstörande och giftiga ämnen inom- och 
utomhus redovisas. Indata är uppgifter om energibehov, mediaflöden, mediasystem, innemiljö samt 
frekventa miljöstörande och giftiga ämnen inom- och utomhus. 
 
Metoden har använts för fler än 500 byggnader med en sammanlagd area > 1 milj. m2 

 
 

B
os

tä
de

r 

K
on

to
r 

Lo
ka

le
r 

Sk
ol

or
 

Ö
vr

ig
t 

ppdaterades se

Allmän be
Metoden utvecklades under
von Linde, Rolf Andersson

Tornet (Per Persson). SWECO Miljöpositionering är 
• en förenklad metod för att analysera och redovisa miljö
• en metod att fastställa signifikanta miljöfaktorer i enli
• ett hjälpmedel för att prioritera åtgärder avseende iden

Program/utredning  X X    
Projektering       
Byggande       
Drift X X    
Rivning       
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Indata 
Som indata används prioriterade mätvärden och besiktningsuppgifter samt enkätsvar. Mätningar eller 

ör t.ex. radon, PCB, elmiljö inne/ute, asbest, fukt/mögel, markföroreningar genomförs 
alfallet genomförs inga beräkningar. 

Res a

Da r
tt c

entation saknas och är ej planerad. Metoden beskrivs bäst av 

anke och SWECO, Workshop report on Vanke Ecological Strategy, 
Appendix 6-3, Shenzhen och Stockholm 2005.  

a 
xempel på redovisning kan tillhandahållas av 

SWECO FFNS. 

enrik.berg.von.linde@sweco.se  

förbättringar som fokuserar på extern 
miljöpåverkan genom energianvändning, relaterad till innemiljö. 

fastighetsbeståndets erfarenhetsmässigt viktigaste miljöfaktorer. 
 
Svaghet: 

• Begränsad dokum ati
• Genomförda före ng se e s l ntering som bedömning av miljöpåverkan kräver 

ap eno pers  ino  användarens organisation eller med konsulthjälp - för 
etssäkra ti ämpn g oc  resu t. D rkommande 

ras genom a stäm ng m t t ex EcoEffect-metoden. 

provtagning f
efter bedömning av behov. I norm

Metodik 
Metoden använder ett förenklat poängsystem, relaterat till miljöpåverkan, skala 0 (ingen 
miljöpåverkan) till 5 (mycket hög miljöpåverkan), viktning till ett slutresultat som avses ge incitament 
till åtgärder samt ett antal kriterier vilka ej redovisas här. 

Resultat 
ult ten presenteras grafiskt i stapeldiagram och "regnbågsdiagram". 

to program 
E Ex el-ark för indatablankett och resultatredovisning. För brukarenkäten används 
Stockholmsenkäten med tillhörande datorstöd, genomfört med konsulthjälp. Databas för indata ingår 
ej. Databas kan levereras men i första hand avses kundens befintliga databaser användas för att 
resultatet enkelt ska kunna lagras och hanteras av beställaren. 

Tillgänglighet och dokumentation 
ystematisk, heltäckande dokumS

indatablanketten, se nedan punkt 3. I övrigt hänvisas till 
• Kurspärm: Tornet och SWECO, Utbildning för miljöinventerare. 
• Konferensdokumentation Sustainable Building 2000: SWECO, Environmental Positioning of 

Real Estates, Maastricht 2000. 
• Workshop report: V

 
Publicerade rapporter saknas. Fullständig redovisning finns t ex hos Fastighets AB Tornets regional
bolag som del i bolagens fastighetsdokumentation. E

Uppgiftslämnare 
Henrik Berg von Linde  
08-522 952 76; 0734-129 276 
h

Styrka/svaghet 
Styrka: 

• Kostnadseffektiv metod för att fastställa miljöstatus för ett fastighetsbestånd. 
• Åtgärdsinriktad resultatpresentation med incitament till 

• Anpassbar arbetsmetod som i kombination med miljöutbildning fokuserar på 

ent
nkli

on 
ar av end åvä inve

ingående kunsk  - g m on m
att kvalit ll in h lta en förenklade metoden behöver åte
kalibre v ni o
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Miljöstatus för byggnader 
Sverige  
Uppdateras kontinuerligt 
w atus.se

 
valtas av Miljöstatus för 
styrelse. 

 
yggnader och 

lem i ett fastighetsbestånd för 
m r tbildning av egen personal, framtagande av åtgärder i 
m ring, som grund för miljöprogram vid ombyggnad, som 

, 
äljning av fastigheter samt som underlag för 

att s k

Använ
Bes la
Utförar re 

 de mest använda modulerna för bostäder, kontor skolor etc. och anläggningar i 
programmet orsverksamhet i byggnaden. Metoden kan användas 
på svenska och på engelska. I Norge har NBI byggt en metod efter miljöstatus som förebild. 
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Allmän beskrivning 
Kriterieverktyg med 90 olika aspekter som klassas i en femgradig skala. Miljöstatus kan vara underlag 
för bostadsdeklaration t.ex. MIBB. 

Metoden utvecklades 1994 av tio fastighetsföretag, BFR samt J&W. För
byggnader som är en ekonomisk förening med ca 35 medlemmar och en 

M ä lad för att vara ett hjälpmedel vid miljövärdering av alla typer av b
anläggningar. Den försöker behandla alla typer av miljöproblem och har en koppling till de nationella 
miljömålen i ett tillval. 
 
Miljöstatus för byggnader används för att undersöka miljöprob

etoden r utveck

iljöledning enligt ISO 14 001; t.ex. fö  u
iljöledningsprogram, för underhållsplane

underlag för diskussioner med hyresgäster, banker och försäkringsbolag, ställa krav vid upphandling
miljöinventering som del i due diligence vid köp och förs

än a driftskostnad och höja fastigheters värde. 

dare och användning 
täl re: Byggherrar, fastighetsägare och entreprenadföretag/fastighetsskötsel 

e: Konsulter, men kan även göras av fastighetsäga
 
Användningsområde: Energi, resurser och innemiljö. 
 
Det finns förutom

moduler för mark, för MIBB, för kont

 
 

st
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r 

Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
By gande  X X X X X g
Drift X X X X X 
Ri ning  X X X X X v

Indata 
, inventeringsuppgifter från ritningsgranskning, intervjuer och besiktning. Även enkätsvar 

kan v frekvens. De mätningar som görs är mätningar av magnetiska fält, 
vatt e
luftoms

Metod
Poängssytem: 1-5, 3 Normkrav vid nybyggnad idag, 5 = Bra miljöval 
Viktning: 1, kan modifieras 

Mätvärden
 an ändas vid stor (>70%) svars
ent mperatur, rumshöjd, fönsterstorlek/golvarea, radon, VOC,formaldehyd, RH, temp, 

ättningsgrad samt vattenkvalitet. 

ik 
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Kriterier: 1 = dåligt, 5 = Bra val och 3 = normk

Resultat 

rav. 2 och 4 är delvis dåligt resp delvis bra. 

med rosor samt enkätsvar i diagramform. 

A

 utbildning och ingår i programmet. I varje aspektbeskrivning 

ella 
g och teknik nr 5 

Resultaten presenteras grafiskt 

Datorprogram 
ccess och i web-baserad SQL-server 

Tillgänglighet och dokumentation 
n användarhandledning erhålls vidE

finns en litteraturhänvisning som anger var information insamlats från. Mycket är hämtat från 
Miljömanualen. För att komma år programvaran krävs licens. Metoden är beskriven på internation
eminarier vid ett flertal tillfällen. Den senaste svenska beskrivningen finns i  Bygs

2004 sid 43-48 under rubriken Miljöinventering av fastigheter. 

Uppgiftslämnare 
ikolay Tolstoy N

08-688 62 06 
nikolaj.tolstoy@wspgroup.se 

Styrka/svaghet 
Styrka: Metoden med miljörosorna. Att så många använder den. Enkelheten. Redovisningen. 
Åtgärdsförslagen  De facto standard. Att kunniga in
en produkt. 

om facken Bygg, VVS, el och mark arbetar ihop i 

 
 i framtiden kommer 

t använda miljömanualen och ta till sig fler 

Svaghet: Vi kan idag inte säkert veta vilka material som vi idag använder och som
att bli ett problem för yttre miljö eller inomhusmiljö. 

tt miljöstatus slagit igenom så starkt har inneburit att flera företag använder enbart det för att göra A
miljöprogram även vid nybyggnad. Här bör man iställe
spekter. a
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S
 i mars 2005 
/default.asp?level=2&typ=C

e iljö

 

 

an inkluderade drift och skötsel. 
D t i drift från ca 1996. Systemet är SPs eget.  

om behandlas är God innemiljö. Självklart ingår även materialfrågor men med fokus 
terial har inte att göra med rätt eller fel material utan rätt eller fel 
 användas i fel sammanhang och då blir resultatet fel. Inget material 

löser i sig själv en felaktig konstruktion. 

ss Park.  

 dato har man P-märkt byggnaderna i 6 skolor eller 
daghem. Poseidon i Göteborg avser att P-märka alla sina lägenheter och har hittills genomfört arbetet 
för 8-9000 lägenheter. Svenska Bostäder, område norr, håller på med P-märkning i Akalla-Husby och 
har genomfört i 3-4000 lägenheter. Solna Business Park håller på att P-märka samtliga sina lokaler, 
Fredells Byggmarknad i Sickla är P-märkt, m. fl.. 
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P-märkning av innemiljö 
verige 

Uppdateras kontinuerligt. Senast
http://www.sp.se/cert/cert_prod

rtProd&markn=P&prodomr=Innem

Allmän beskrivning 
Metoden är en typ av deklaration. Syftet med P-märkningen är att ge förvaltare ett verktyg för 
kvalitetssäkring av innemiljön. Arbetet med P-märkning av byggnader startade under slutet av 80-talet
och avsåg då kvalitetssäkring av fabriksbyggda småhus. I mitten av 90-talet utvidgade man arbetet till 
att gälla även andra byggnader och fokuserade på innemiljön, dvs m

etta system har vari
 
Miljöproblemet s
på innemiljö. Att välja byggma
konstruktion. Alla material kan

Användare 
Beställare: Stora förvaltare i första hand, t.ex. Borås Stad, Poseidon i Göteborg, Svenska Bostäder, 

olna BusineS
Utförare: SP 

Användning 
Systemet är utvecklat för innemiljö men energi och resursfrågor kan inkluderas. Man håller på att 
skriva generella regler för innemiljö och energihushållning. Metoden används av Borås Stad som avser 
att P-märka alla sina skolor och daghem. Till dags

Program/utredning  X X X X  
Projektering  X X X X  
Byggande  X X X X  
Drift X X X X  
Rivning       

Indata 
Ej besvarat. 

Metodik 
Ej besvarat. 

Resultat 
Ej besvarat. 
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Datorprogram 
Systemet implementeras i beställarens system. 

r beskriven i SPCR 114: Certifieringsregler för P-märkning avseende innemiljö. 
 kvalitetssäkra förvaltningen. 

I

Tillgänglighet och dokumentation 
Metoden ä
Dokumenterad i rapporten: Sund innemiljö. Ett sätt att
Byggforskningsrådet T20:2000 

Uppgiftslämnare 
ngemar Samuelson  
33-16 51 5  0 9

ingemar.samuelson@sp.se  

Styrka/svaghet 
Styrka: Att den avser driftskedet, en ständig övervakning att krav och kvaliteter uppnås 
 
Svaghet: Vet ingen, skulle möjligen vara att det kan vara ett stort steg för en förvaltare att få in 
systemet i sin verksamhet. 
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Prioriteringsguiden PRIO 
S

P at verktyg med vars hjälp man kan: 
n och få information om deras miljö- och hälsofarliga egenskaper. 
n om prioriterade hälso- och miljöegenskaper. 

år i ämnesgrupper och olika produkttyper. 
 rutiner för inköp, produktutveckling, riskhantering etc.  

 
kter och varor. 
rbetet med 

t sammanför dessa med den kommande kemikalielagstiftningen REACH. 
PRIO ska också ses som en informationskälla som innehåller kunskapshöjande texter. Koppling finns 
också till miljökvalitetsmålet "Skyddande ozonskikt". 
 
PRIO förvaltas av kemikalieinspektionen och är en utveckling och förnyelse av OBS-listan som 
publicerades 1995. PRIO publicerades i februari 2004. Begränsningsdatabasen ingår som en 
komponent i PRIO. Metoden kan användas för val av byggnadsmaterial. 

Användare och användning 
Beställare: Alla aktörer som kan påverka val och utveckling av material 
Utförare: - 
 
Användningsområde: Resurser och innemiljö. 
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verige 
ppdateras kontinuerligt U

 www.kemi.se/prio 

Allmän beskrivning 
RIO är ett webbaser

- Söka på ämne
ormatio- Få inf

- Hitta ämnen som ing
- Få hjälp att utveckla

P ör hälso- och miljöbedömningar av kemikalier i både kemiska produ
Metoden syftar till att ge vägledning för framför allt små och medelstora företag i miljöa

RIO är en metod f

kemikalier med att t.ex. arbeta med att leva upp till miljöbalkens hänsynsregler. PRIO är också ett 
verktyg i det pådrivande arbetet mot miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö" där PRIO tydliggör de 
underliggande delmålen sam

Program/utredning       
Projektering  X X X X X 
Byggande  X X X X X 
Drift      
Rivning       

Indata 
Data ifrån säkerhetsdatablad (SDS) dvs information om ingående kemiska ämnen i produkter. Den 
viktigaste informationen är de riskfraser som tillverkaren/importören har deklarerat för de kemiska 
ämnena. 

Metodik 
Kriteriebaserat.  

Resultat 
- 
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Datorprogram 
PRIO består av ett antal webbsidor i HTML-format som har ett gemensamt grafiskt gränssnitt för att 

n programmjukvara. PRIO har en egen SQL-databas 

entation 
s på hemsidan. 

08-  
erik a

ty a

e 

simulera e

Tillgänglighet och 
All dokumentation finn

dokum

Uppgiftslämnare 
Erik r G avenfors 

591 411 80 
.gr venfors@kemi.se 

S rk /svaghet 
Styrka: PRIO är ett generellt verktyg som kan användas i, i stort sett, vilken bransch som helst. 
 
Svaghet: Eftersom metoden är generell så återstår det en hel del arbete för användaren och respektiv
bransch kan också ha behov av att komplettera kriterierna. 
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S

ng 
ata presenterades på Byggmässan i Göteborg i mars 2003. Systemet är utveckat och 

nköping AB både vad gäller IT och innehåll i databasen. 

S us Miljödata är att på ett lättillgängligt sätt tillhandahålla information om 

ling 

Användare och användning 
Beställare: Landsting, kommuner, fastighetsföretag, konsultföretag, entreprenörer m fl. 
 
Utförare: SundaHus utför bedömningar och utvärdering av byggvarorna. Beställarna använder 
systemet och kan själva initiera en automatisk generering av en rapport som innehåller register, 
Miljödatablad över byggvaran samt alla referensdokument om byggvaran såsom 
Säkerhetsdatablad/Varuinformationsblad, Byggvarudeklarationer/Miljödeklarationer, 
Produktinformation och Skötsel- och underhållsinstruktioner. Även lagring av andra dokument såsom 
typgodkännande och CE-dokument har påbörjats. 
 
Användningsområde:  
Databasen omfattar följande information om en byggvara: 

• Leverantör och dess miljöledningssystem 
• Redovisad dokumentation t ex Säkerhetsdatablad, Byggvarudeklarationer mm 
• Hälso- och/eller miljöfarliga ämnen. Information lagras om alla ingående ämnen eftersom man 

inte idag vet vilka ämnen som i en framtid kan bli hälso- och/eller miljöfarliga. 
• Emissioner 
• Energiåtgång 
• Klassning av produkten 
• Restprodukter /Avfall vid byggnation och rivning 
• BASTA-registering 
• Andra miljömärkningar 

Sunda hus 
 

verige 
ppdaterades 2005 U

www.sundahus.se 

Allmän beskrivni
SundaHus Miljöd
förvaltas av SundaHus i Li
 

yftet med SundaH
yggvarors hälso- ob ch miljöegenskaper samt att skapa kompletta relationshandlingar beträffande en 

byggnadsprojekts miljöegenskaper. Metoden används för val av byggmaterial. Det finns en kopp
till de nationella miljömålen. Speciellt: 

• Giftfri miljö 
• God bebyggd miljö 
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Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggand   e X X X X X 
Drift X X X X X 
Rivning  X X X X X 

 

Datorprogram 
SundaHus Miljödata är internetbaserat och är utvecklat i Windowsmiljö i programspråket Visual 
Basic. Systemet använder Microsoft SQL server. Databasens storlek är i dagsläget ca 300 MB 

Tillgänglighet och dokumentation 
Anv d  via internet hämta aktuell relationshandling över alla ingående 
b

attar idag information om mer än 10.000 byggvaror.  
automatiskt leverantörernas dokumentation 

nformation om 

Sva e törerna av 
kem a bra dokumentation med många leverantörer av övriga produkter har stora 
bris  i

än are kan när som helst
yggvaror. 

Uppgiftslämnare 
Kjell Isacson  
013-21 40 90 
kjell@sundahus.se 

Styrka/svaghet 
Styrka:  

• Enkelhet, snabbhet, översikt.  
• Databasen omf
• Databasen uppdatreas kontinuerligt. Vi kontollerar 

varje vecka. 
• Byggherrar, beställare och projektledning kan snabbt och enkelt få tillgång till i

de planerade och använda byggvarornas miljöegenskaper.  
• Konsulter och entreprenör kan "återvinna" nedlagt arbete i ett nytt projekt.  

arna baseras på bl a leverantörens dokumentation. De flesta leverangh t: Bedömning
isk  produkter har 
ter  sin dokumentation. 
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Svanenmärkning av småhus samt byggnadsmaterial 
Sverige 
Kriterierna blev godkända mars 2005 
ww

Al vning 
Sva ng är en tred ng  leder till märkning av produkter. Märkningen gäller 
ofta  därefter höjs ave ucc ivt  fö get måste ansöka om märket på nytt 

emsidan). 
 
Nordisk m hovsmannen och projektet startade i december 2003. Syftet är att ge 

som 

 

e och användning 
B

: Energi, resurser och innemiljö. 

M börja användas hösten 2005. 

w.svanen.nu

lmän besk
rkni

ri
nenmä jepartsgranskni som
st i tre år,  kr n s ess och reta

(h

iljömärkning är upp
husproducenterna som har bra produkter, ur miljösynpunkt, en möjlighet att profilera sig mot 
konsumenten, samtidigt som att konsumentet får möjlighet att välja en produkt från en producent 
granskats av en välkänd miljömärkningsorganisation. 

Metoden följer i stort Byggsektorns Kretsloppsråds miljöinventering från 2002. 

Användar
eställare: - 

Utförare: - 
 
Användningsområde
 

etoden förväntas 
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rig
t er

 

 

Pro ram/utredning       g
Projektering  X     
Byggande  X     
Drift X     
Rivning       

Indata 
Beräkningar från ansökar, intyg från kem-prodducenter, mätvärden från extern kontroll, checklistor 
från byggprocess, beskrivning av system från husproducent. 
 
De tekniska mätningar som görs är radon, lufttäthet, fukt i betongplatta. Dessutom gör 
energiberäkningar. 

Metodik 
Utvärdering görs med hjälp 45 kriteriekrav t.ex. minimikrav på ventilationsflöde i vistelsesrum, u-
värde på max 0,25 för klimatskärmen. Förutom detta krävs minst 16 av 40 möjliga komplementpoäng.  

Resultat 
Antingen klarar man kraven elles så får man avslag på ansökan 

Datorprogram 
- 
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Tillgänglighet och dokumentation 
Kriteriedokument samt bakgrundsdokument för hus. Dessa kommer finnas på hemsidan efter 

ring. 

0

slutredige

Uppgiftslämnar
Jacob Paulsen 

e 

8-5555 2426 
jacob.paulsen@sismab.se

Styrka/svaghet 
tyrka: EnklaS  krav som fokuserar på de viktigaste miljöparametrar. Huskunden behöver ingen 

miljökunskaper, svanmärket står för en tredjepartsgranskning. 
 
Svaghet: Allt kan inte omfattas eftersom systemet måste vara ekonomiskt rimligt och hanterbar för 
husproducenten. 
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Svensk Miljöbesiktning 

es senast 2005 
h.se

 

ing 
 

tillsammans med många andra konsulter, värderingsmän och 
fastighetsägare medlem i föreningen Svensk Miljöbesiktning. Föreningen är bl.a. till för att ytterligare 
stärka branschgemenskapen och kunskap för miljön i fastigheter. I Svensk Miljöbesiktnings program 
ingår: 

• besiktning av byggnad och lokaler  
• kontrollmätning av inomhusmiljön  
• bedömning av farliga material och påverkan på utomhusmiljön  
• analys av miljörisker och skador  
• redovisning med bilder, tabeller och diagram  

Användare och användning 
Beställare: Kommunal, privata företag 
Utförare: Sv. miljöbesiktnings certifierade CHF, tekniker 
 
Användningsområden som täcks in är energi, resurser, inomhusmiljö samt byggnadsfysik. Metoden 
har använts på ca 3 000 byggnader, ca 10 000 000 m2. 
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Sverige  
Uppdaterad
http://www.envirotec

Allmän beskrivn
Detta är en databas och checklista. Svensk Miljöbesiktning startades av Stefan Omer 1998. Idag
förvaltas metoden av Enviro Tech AB. Metodens syfte är att kvalitetssäkra sunda hus och god 
nomhusmiljö och att minska energianvändningen. i

EnviroTechs miljöbesiktningar bygger på MIBB. För att ytterligare säkra sina metoder och 
kvalitetssäkra utförandet är man 

Program/utredning       
Projektering       
Byggande  X X X X X 
Drift X X X X X 
Rivning  X X X X X 

Indata 
Indata som används är beräkningar, mätvärden, besiktningsuppgifter, enkätsvar och statistik. Tekniska 
mätningar som utförs är radon, temperatur, luftflöde, fukt, EM-tält, ev buller, emissioner och 
förekomst av kemiska ämnen. Beräkningar som utförs är energiberäkningar, fuktberäkningar, 
temperaturberäkningar och enkätstatistik. 

Metodik 
Systemet bygger på kriterier enl. WHO och Svensk miljöbesiktnings krav. 

Resultat 
Resultaten presenteras grafiskt i form av stapeldiagram. 
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Datorprogram 
MS Excel används i kombination med Sv. miljöbesiktnings databas 

HSB, Riksbyggen, Sabo, Hyresgästerna, Sv. Fastighetsägare 

sidan men det går inte att hitta något där. 

Tillgänglighet och dokumentation 
Ref.grupp 
 

mSkall enligt uppgift finnas på he

Uppgiftslämnare 
Stefan Omer  
08-695 00 30, 070-695 00 30 
info@envirotech.se

Styrka/svaghet 
Styrka: Brukarvänlig 
 
Svaghet: Kräver specialistkompetens 
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B formationsblad för utländska metoder 

anada 

w a/tools 

rivning 
 Estimator är ett nordamerikanskt system för livscykelvärderings av 

mningar utvecklat av The Athena Sustainable Materials Institute. Huvudsyftet är 
a aterial och konstruktion med avseende på miljöpåverkan via LCA metodik. Vid 
värderingen används Athena Sustainable Materials Institutes internationella LCA-databas, vilken 

lika konstruktioner och material. Inventeringsdata för material och 
onstruktioner har samlats sedan institutet bildades 1997. Genom materialdatabasen kan man simulera 

oner. 95 % av byggnadskonstruktioner i Nordamerika kan 
nalyseras.  

 
Värderingen beräknar miljöeffekter utifrån: materialtillverkning (omfattande resursanvändning och 
återvinning), transporter, vald konstruktion, antagen livslängd, energianvändning, underhåll och 
reparationer samt rivning och bortskaffande. Beräkningar görs med hänsyn till geografisk region. 
 
Athena är en LCA-metod. Grunden utgörs av en materialdatabas. Man väljer konstruktioner för 
byggnadens olika delar och får fram 6 påverkansindex för livscykelns olika skeden. Dessa är: 
energianvändning (primärenergi), potentiell klimatpåverkan, emissioner från fast avfall, 
luftföroreningar, vattenföroreningar samt förbrukande av naturresurser 
 

Användare och användning 
Verktyget är avsett att användas av arkitekter, ingenjörer och forskare i utformningsskedet. Inga 
speciella förkunskaper krävs. 
 
Metoden används i första hand för materialval. Energi och resurser innefattas. Systemet är mycket 
välkänt och har använts i stor omfattning i Kanada och USA.   
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Athena  

K
Uppdateras kontinuerligt 

ww.athenasmi.c

Allmän besk
Athena Environmental Impact
olika byggnadsutfor
tt kunna jämföra m

innehåller över nittio o
k
över tusen olika monteringskombinati
a

Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande       
Drift      
Rivning       

Indata 
Uppgifter om byggnadskonstruktioner, areor etc. 
 

Metodik 
LCA metodik. Resursanväningen är viktad. Index för luft- respektive vattenkvalitet.  
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Resultat 
Resultat presenteras i form av stapeldiagram 
med utseende enl. fig. 

sindex för ett visst småhus 
 

 

 
Luftförorening
olika delar.

Datorprogram 
Programmet körs i Windows. 

Tillgänglighet och dokumentation 
Programvaran säljs på non profit bas. 
Beställning via internet. En demo kan laddas ner kostnadsfritt. En rad uppsatser och beskrivningar kan
laddas ner från internet.  

Kontaktperson 
Wayne B Trusty 
info@athenaSMI.ca
 

Styrka/svaghet 
Styrka: Beprövat och spritt. Stor databas. 
 
Svaghet: Begränsad LCA. Underliggande beräkningar inte transparent. 
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d 2002 
w

 

M  and Urban Research för miljövärdering av produkter, 
förvaltas metoden av SBI, Danish Building 

B T ör att utföra miljövärderingar av produkter, byggnads element samt 
huvudsak av tre delar: 

nnehållande data för energikällor, transportmedel, produkter, byggnadsdelar och 
en mesta data för byggnadsmaterial har samlats ihop av SBI direkt från danska 

producenter så långt som materialet är tillverkat i Danmark. Data från litteratur har använts för 
porterade produkter. 

användaren att lägga till, redigera och ta bort data ur 

• kningar för produkter, 
lika vis t.ex. som indata/utdata 

tabeller eller som miljöprofiler. 
 

Användare och användning 
I princip kan BEAT användas på vilken produkt som helst men den är speciellt konstruerad för att 
användas på byggindustrin och riktar sig främst till t.ex. producenter av byggmaterial, arkitekter och 
ingenjörer. BEAT kan användas för att optimera en byggnad som håller på att designas eller renoveras. 
Den kan också användas till att dokumentera miljöpåverkan från existerande byggnader samt användas 
för att analysera, förbättra och dokumentera miljöprestanda från byggnadselement och 
byggnadsmaterial. 
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BEAT 
Danmark 
Uppdatera

ww.sbi.dk 

Allmän beskrivning 
etoden är framtagen av Danish Building

yggnadsmaterial, byggvaror och byggnader. Idag b
Research Institute. Basen i BEAT är en databas innehållande energiåtgång och emissioner för olika 
energislag, transportmedel och produkter. 
 

EA  är ett PC-verktyg f
yggb nader. BEAT består i 

• En databas i
byggnader. D

de flesta im
• Ett användargränssnitt som tillåter 

databasen. 
Ett inventerings verktyg, vilket tillåter användaren att utföra berä
byggnads element och byggnader samt skriver ut resultatet på o

Program/utredning  X X X X  
Projektering  X X X X  
Byggande  X X X X  
Drift X X X X  
Rivning  X X X X  

Indata 
Databasen innehåller data som kan grupperas i fem undergrupper: 

• Energikällor: data för ett antal vanliga bränslen/energikällor (natur gas, olja, kol, el etc.). Data 
finns i två versioner; en som inkluderar bränslen och emissioner kopplat till användning, 
raffinering och transport av bränslet och en som dessutom inkluderar emissioner vid 
förbränning i stora anläggningar.  

• Transportmedel: energiförbrukning och emissioner relaterat till transport av ett ton gods en km 
(för tillfället fyra transportslag). 
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• Produkter: energiförbrukning, förbrukning av råmaterial, emissioner till luft, vatten och mark 
för byggmaterial, utvinning av råmaterial, produktion av kemikalier t.ex. (för tillfället ca 400 

dukter). 
ggvaror: data for byggelement som t.ex. golv, ytterväggar, innerväggar takkonstruktioner; 

terial som t.ex. mattor, tapeter, färg. Installationer som t.ex. el, värme och ventilation 
utsträckning. För tillfället finns ca 200 byggelement i databasen. 
tabasen innehåller data för en hel byggnad i demonstrationssyfte. 

Användaren kan även lägga till egna data. SBI ger ut nya versioner om ny/uppdaterad data finns. 

oduktframställning (IPU). Miljöpåverkan från drift, 
liga 
måste 

Result
All data

Da r
BEA  ä 5 eller 
nyare.  

illgä n 
tillgänglig både i dansk och engelska version. Programvaran säljs via internet.  SBI har 

f ya och förbättrade versioner av BEAT och att expandera databasen 

pro
• By

ytma
finns i mindre 

ader: da• Byggn
 

 

Metodik 
Miljöeffekterna beräknas med hjälp av EDIP-metoden som har framtagits av det danska teknologi 

niversitetet (DTU), på institutionen för pru
underhåll, renovering och rivning av byggnaden kan också inkluderas i värderingen. Den verk
energianvändningen för driften av byggnaden t.ex. uppvärmning, nedkylning, ventilation, etc. 
berä akn s i ett separat program.  

at 
 och beräkningar kan bli utskrivna både i tabeller och grafiskt i form av miljöprofiler. 

to program 
T r tillgänglig för IBM kompatibel PC, operativsystemet måste vara Microsoft Windows 9

nglighet och dokumentatioT
Databasen är 
ör avsikt att regelbundet släppa n

med data för nya produkter och byggnadselement. 

Kontaktperson 
Ebbe Holleris Petersen 
eep@sbi.dk  
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BE
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Building for Environmental and Economic Sustainability) är en metod för att kunna välja 
miljöanpassade och kostnadseffektiva byggnadsmaterial. Den är utvecklad vid NIST (National 

 
 

sting and Materials) standarden som hanterar investeringskostnader, 
u ändning, underhåll och kvittblivning. Miljöpåverkan och livscykelkostnader kombineras till 

  användning 

: Krävs inga förkunskaper 
 
M a sberäkningar. Energi, resurser och innemiljö innefattas. 
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ES 3.0 

len uppdaterad oktober 2002

 

nu  
:/ www.bfrl.nist.gov/oae/software/bees.html h

Allmän beskrivning 
Bees (

Institute Of Standards And Technology) med stöd från EPA (Environmental Protection Agency) i 
USA. BEES är en kombination av LCA och LCC och innehåller en databas med ca 200 produkter. 
 
Bees mäter miljöprestanda hos byggvaror baserat på ett livscykeltänkande i enlighet med ISO 14000.
Alla livscykelskede från råvaruutvinning till avfallshantering analyseras. Livscykelkostnaderna genom
ASTM (American Society for Te

tbyte, anv
tt nyckelte al genom MADA (Multi-Attribute Decision Analysis). 

 

Användare och
Arkitekter, byggnadsingenjörer, entreprenörer, tillverkare, uppköpare, forskare och policy formulerare.  
Utförare

aterialval. Miljöpåverkans- och kostn d
 

 

er
 

r 

Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande  X X X X X 
Drift X X X X X 
Rivning  X X X X X 

Indata 
Material och mängder.  

Metodik 
Varje byggvaras bidrag till olika påverkanskategorier beräknas via inventering av energi- och 
materialflöden. Värdena för varje kategori multipliceras med en kategorivikt och normaliseras med per 
capita bidrag för kategorin. Dessa viktade kategoribidrag summeras sedan till ett miljönyckeltal med 
ett värde mellan 0 och 100 för varan. Livscykelkostnaderna räknas som nuvärdet av kostnader minus 
intäkter under ett valt antal år vid viss diskonteringsränta.  Det finns default-vikter för 
påverkanskategorier, diskonteringsvärde och vikter miljö respektive ekonomi. Dessa vikter kan 
brukaren ställa om efter eget önskemål.  
 
Följande påverkanskategorier ingår: klimatpåverkan, försurning, övergödning, fossilbränsleutarmning, 
luftkvalitet inne, habitat, uttuning av ozonlagret, smog, hälsa, ekotoxicitet, luftföroreningar och 
vattenanvändning.  
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Resultat 
Stapeldiagram med olika byggvarors bidrag till olika påverkanskategorier och motsvarande diagram 

nader. 

rprogram 
t 486 processor och 32 MB RAM minne. Minst 110 MB 

filen är på 32 MB.   

okumentation 
n.  

arbara.lippiatt@nist.gov 

vaghet: Viktningsprocedurerna finns ingen konsensus kring varför det lätt går att manipulera 
reultatet. Det är många parametrar som kan manipuleras av användaren vilket gör att resultat kan vara 
s

för livscykelkost

Dato
Windows 95,98, 2000, NT eller XP med mins
ledigt utrymme på hårddisken krävs. Den nedladdningsbara 

Tillgänglighet och d
Allt är väl dokumenterat i en nedladdningsbara rapporter och fritt nedladdningsbart från hemsida

Kontaktperson 
Barbara Lipiatt 
b

Styrka/svaghet 
Styrka: Metodiken innefattar livscykeltänkande och baseras på  
standarder inom området. Transparent och väldokumenterat.  
 
S

våra att överblicka och jämföra.  
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England 

 

början på 1990-talet av BRE (Building Research Establishment som då var statligt men numera är ett 
 ett frivilligt system för miljövärdering av byggnader. Till en början användes 

men har sedan utvecklats även för andra byggnadstyper. 

Sy es) med ett antal kriterier. Det finns en gemensam kärna med kriterier 
( na listor för Program och projektering av nya byggnader (Design & procurement) 

 uppdateras numera årligen. 

cellent. 

ocedurer som utvecklats av BRE vilka innebär att man använder sig 
v en konsult som kallas Operating Contractor och under denne arbetar de konsulter som genomgått 

en kurs för att bli värderare (assessors).  

Värderingen utförs på uppdrag av byggherrar och fastighetsföretag. Värderaren skriver en preliminär 
rapport med förslag på förändringar för att man skall kunna uppnå önskad nivå. Sedan lämnas goda 
råd under resans gång.  

Vid detailed design (utförandeentreprenader) granskar man sedan ritningar och beskrivningar för att 
bedöma om målen har nått. Man skriver en slutrapport som granskas av BRE som utfärdar ett 
certifikat. Detta gäller på obegränsad tid. 

Rapporten är inte offentlig handling utan bara en handling mellan klienten och BRE. BRE kan 
ifrågasätta den bedömning som värderaren gjort. Värderaren kan – om han är tveksam - rådfråga BRE 
vilket kan leda till prejudikat som publiceras på hemsidan. 
 
Användningsområde: Energi, resurser och innemiljö. 
 
Metoden används för klassning, systemval och miljömål för byggnaden som helhet. BREEAM finns 
för nya och befintliga kontor, skolor, Ecohomes, Retail stores (butiker) och Bespoke (övriga 
byggnader, t ex kyrkor, industrier).  
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BREEAM 

Uppdateras kontinuerligt 
www.breeam.org 

Allmän beskrivning 
BREEAM (BRE's Environmental Assessment Method) är ett helt frivilligt system som utvecklades i 

privat företag) som
metoden enbart för kontor 

stemet omfattar listor (schem
core issues) och eg

samt för drift och underhåll (Management & operation). Listorna

Klassning görs i fyra grupper – passed, good, very good och ex

Användare och användning 
Värderingen sker enligt standardpr
a

Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande       
Drift X X X X X 
Rivning       

Indata 
Värdering av kriterier enligt standardproceduren. 
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Metodik 
Systemet innebär att man får poäng (EPI, Probable Environmental Performance Index Score) på varje 

oängen adderas till en totalsumma som avgör betyget. 

preliminär och en slutlig. Man får också ett 
certifikat att användas vid marknadsföring. Arkivering sker hos den konsult (Operating Contractor) 
s E. 

kriterium. P

Resultat 
Resultaten presenteras i två rapporter till kunden – en 

om är certifierad av BR

Datorprogram 
Värderingen sker enligt standardprocedurer utvecklade av BRE. 

Kontaktperson 
BREEAM Office 
breeam@bre.co.uk

Styrka/svaghet 
S känt. Listorna uppdateras årligen. Tydligt och lätt att använda. 
F p smått. 

tyrka: Nationellt etablerat och er
örsöker hitta vad som är stort res

 
Svaghet: Kriterier måste uppdateras löpande. Finns risk att man missar vissa viktiga miljöaspekter.  
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CASBEE 
Japan 

 

Engelsk Manual 2003. Utveckling pågår  

iljöbedömningssystem i Japan som började utvecklas 2001 för att möta 
p marknadsmässig krav på en uthållig bebyggelse. Representanter för så gott som alla 

able Building Consortium). 
Certifiering sker genom IBEC (Institute for Built Environment & Energy Conservation). 

 verktyg inom samma system: 1 Designfasen, 2 Nya byggnader, 3 Befintliga 
novering. Metoden utnyttjar Japanska normer och beräkningsmetoder t.ex. för 

e r ut på att ge poäng för brukarkvalitet utöver det vanliga och mindre 
miljöbelastning än normalt. Normalvärdena är fastlagda genom kriterierna. Systemet befinner sig i 

ASBBE är i grunden ett kriteriesystem med förutbestämda vikter. Därutöver beräknas ett mindre 
 

vslängder för byggmaterial, och upparbetad (embodied) energi för material. 3 1-4,7 (om LCA-metod)  
 
Systemet behandlar kategorierna Q1.Innemiljö, Q2.Servicekvalitet, Q3.Utemiljö kring byggnaden 
samt L1.Energianvändning, L2.Resurser och material samt L3.Påverkan utanför tomten. 
Miljöpåverkan ges mellan 1 och 5 poäng – med 5 som bästa värde där 3 skall motsvara god praxis 
idag. Poängen viktas sedan ihop till ett värde för varje kategori. Kategorierna betecknade med Q kallas 
för kvalitetskategorier, och de med L för belastningskategorier. Med kvoten Q/L mäter man kvalitet 
per belastning (ekoindex) som ansluter till begreppet ekoeffektivitet 
 

Användare och användning 
Vissa kommuner har infört krav på CASBEE beräkningar för bygglov. Efter utbildning kan man få 
ackreditering som CASBEE bedömare.  
 
Energi, resurser och innemiljö och utemiljö ingår. 
En stor mängd byggnader har bedömts. 
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h w.ibec.or.jp/CASBEE/english/CASBEE_E.htm 

Allmän beskrivning 
CASBEE är ett statligt stött m

ttp://ww

olitiska och 
organisationer med koppling till byggsektorn, universitet och myndigheter har deltagit i 
utvecklingsarbetet som administreras av JSBC (The Japan Sustain

 
Det finns fyra olika
byggnader och 4 Re
nergi. Systemet gå

stark utveckling. 
 
C
antal kvantitativa storheter där LCA-metodik utnyttjas. Till metoden har sammanställts data bl.a. om
li

Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande  X X X X X 
Drift X X X X X 
Rivning   X X X X 

Indata 
Beroende på vilket skede det gäller används olika beräknade eller uppmäta värden. Systemet förlitar 
sig på metodik som utvecklats på olika områden tidigare. 
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Metodik 
Poängsystemet, 1-5, överenstämmer i stort med GBTool. Vikterna har satts av en expertgrupp. På 

 olika för olika byggnadstyper på kategorinivå är de samma för alla byggnader. 
fattar 94 olika aspekter vars kriterier och vikter kan skilja sig beroende på vad det 

 byggnadstyp. –  

värden för varje område, som 
s m anvägda belastningsvärden för varje kategori, som ett diagram med eko-

de 
 

he Institute for Building Environment and Energy 

Styrka/svaghet 

detaljnivå är de
Kritrienivån om
gäller för

Resultat 
Resultat redovisas på 4 olika sätt; 1 som rosor med sammanvägda 
tapeldiagra  med samm

effektivitet (kvalitet/belastning) och som vissa kvantifierade indikatorer. 

Datorprogram 
Excel ca 1 MB.  

Tillgänglighet och dokumentation 
De mesta dokumentationen finns på Japanska men programmet och en manual på engelska gällan
planerings- och projekteringsskedena finns tillgänglig. Fler manualer på engelska förväntas komma
ut.. 

Kontaktperson 
T
+03 3222 6693 
casbee-info@ibec.or.jp 

Styrka: Stark presentation, stor uppslutning, mångsidigt, enkelt indatablad.  
Svaghet: Svårt att få grepp om. Viktningssystemet. 
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U rad  

miljöpåverkan för 
b en är framtagen av IVAM Environmental Research, W/E Consultants Sustainable 

standa för byggnader beräknas utifrån energiförbrukning för installationer, 
ng för byggnadselement, vattenförbrukning, inomhusklimat och byggnadens 

l som hanterar data för val av byggnadsmaterial, 
b uantum kan användas för både befintliga och projekterade 

ändare och användning 
Eco-Quantum dels användas som ett policy verktyg för att bestämma miljömål för 
b s ekt och dels av arkitekter för att optimera miljöprestanda vid design.  
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Eco-Quantum 
Holland 

 

ppdate
ttp://wwh w.ivambv.uva.nl/uk/index.htm 

Allmän beskrivning 
Eco-Quantum är en LCA-baserad metod och programvara för att beräkna 
yggnader. Metod
uilding. Mil öpreB  j

materielanvändni
okalisering  Eco-Quantum innehåller en databas 
yggnadsdelar eller hela byggnader. EcoQ

byggnader, men är främst tänkt att användas vid förändringar.  

Anv
 kan 

yggnad proj
 

 

Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande       
Drift      
Rivning       

Indata 
Användaren väljer material samt kvantitet i databasen och kan jämföra miljöpåverkan för olika 
alternativ.  

Metodik 
Underlagsdata i Eco-Quantum har beräknats i Sima-Pro för över 100 material, komponenter och 
processer. Miljödata finns inlagd och tillgänglig för användarna i EcoQuantum i form av 
miljöeffektspotentialer enlig CLM 1992.  

Resultat 
Efter inmatning av indata, kalkyleras miljöprestanda och presenteras som byggnadsdelens relativa 
bidrag till påverkanskategorierna , resursutarmning, emissioner, energi och avfall. Resultatet viktas 
med två olika viktingsmetoder och jämförs med ett referensvärde.  

Datorprogram 
Eco-Quantum 

Tillgänglighet och dokumentation 
Eco-Quantum programmet finns för närvarande endats på holländska, en presentation av Eco-
Quantum kan laddas ner ifrån hemsidan. 
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Kon
Ja

taktperson 
ap Kortman 

vaghet 
använda och omfattande databas med de flesta vanliga material och produkter.  

ller viktningssystem saknas, samt möjligheten att 

 

jkortman@ivam.uva.nl 

Styrka/s
Styrka: Enkel att 
Svaghet: Möjligheter att införa egna värderings- e
exportera data från Sima-Pro till Ecoquantum. 

 

 137



 

 

ofil/ 

 

Allmän beskrivning 
Ekoprofil är en metod för miljöbedömning av byggnader som kan ge byggare och förvaltare en 
kartläggning av byggnadens miljöpåverkan och presenterar informationen på ett lättillgängligt sätt. 
Metoden kan också fungera som ett nationellt klassningsystem för byggnader i ett miljöperspektiv. 
Ekoprofil är baserad på två tidigare metoder: ”Ekoprofil för byggnader” och ”Miljö och Resurs 
Effektiva Kommersiella Fastigheter” (ERCB), den senare utvecklad av två norska försäkringsbolag. 
Metoden förvaltas av Stiftelsen Byggsertifisering. 
 

Användare och användning 
Ekoprofil har tre användningsområden: 

1. miljöklassning av byggnader, med syfte att leda till marknadsfördelar för företaget 
2. som ett internt management och ledningsverktyg för miljöfrågor 
3. som hjälp vid projektering  

 
Användare är byggare och förvaltare 
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Ekoprofil 

Norge 
Uppdaterades 2000 
http://www.byggsertifisering.no/oekopr

Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande       
Drift X X X X X 
Rivning       

Indata 
Ekoprofil klassificeringen kräver inte att mätningar görs på plats. Indata till de olika parametrarna är 
ofta kriteriebaserade men ibland simulerade med hjälp av tidigare nämnda dataprogram och även 
definierade utifrån matriser. 

Metodik 
Ekoprofil består av tre huvudområden; yttre miljö; resurser och inneklimat. Inom huvudområdena 
finns också en indelning i underområden där totalt 82 parametrar ingår. Varje underområde ges olika 
vikt beroende på miljöpåverkan. Denna viktning består i att varje parameter värderas individuellt och 
klassificeras i tre klasser: 
Klass 1 = lite miljöpåverkan 
Klass 2 = medelstor miljöpåverkan 
Klass 3 = stor miljöpåverkan 
 
Viktningen görs sedan i de flesta fall genom att ett medelvärde för underområdet beräknas, men i 
några fall genom att en matris används för att definiera klassificeringen. De tre huvudområdena viktas 
inte. 
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Resultat 
Resultatet kan presenteras på två sätt, antingen med stapeldiagram som visar miljöpåverkan från de tre 

ller som rosdiagram som visar mer detaljer. 

ogram 
ls IT-applikation är en databasbaserad programvara där data om analyserade byggnader med 

ultat lagras. Data tolkas med hjälp av dataprogrammen ”ENØK normtall” 
iljö” (IMK) som bl.a. simulerar termiskt- och 

a en objektiv värdering av byggnadens 
miljöprofil, s a själva arbetet.  

S

huvudområdena e

Datorpr
Ekoprofi
tillhörande Ekoprofil-res
som gör energiberäkningar och ”Inneklimat i kontorsm
atmosfäriskt inneklimat. Programvaran ska både säkr

amt förenkl

Tillgänglighet och dokumentation 
Ekoprofil-kartlägging utförs av godkända operatörer, kurser för certifiering ges av stiftelsen 
byggcertifiering. För användning av Ekoprofil som internt miljöledningsverktyg krävs inga 
förkunskaper. 

Kontaktperson 
Bjørn Vik  

tiftelsen Byggsertifisering 
vik@ba8.no 
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S e

under tidigt design stadium för att uppskatta miljöpåverkan 
u  n användaren väga miljöpåverkan och ekonomiska 

struktion 
ns 

miljö och ekonomisk data för en byggnads hela livscykel och är 
 för att åstadkomma byggnader med hög miljöprestanda 

ykelkostnader för olika utformningar.  
nnehåller miljödata men ger användaren möjlighet att lägga till egen 

ation om ekonomiska förhållanden och kostnader och kan användas vid projekt där 
kostnaden är viktigast, men miljöprestanda information också är användbar. 

Användare och användning 
Användare är främst arkitekter och designer 
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Envest  

torbritanni n  
Uppdateras kontinuerligt 
http://envestv2.bre.co.uk/ 

Allmän beskrivning 
Envest är en programvara för användning 

nder en byggnads livscykel. I Envest 2 ka
vvägningar mot varandra. Metoden förvaltas av BRE a som är ägt av BRE trust. Envest är avsedd för 

kontorsbyggnader, och tar hänsyn till miljöpåverkan från både materialanvändning under kon
och energi- och resurskonsumtion över byggnadens livscykel. Två versioner av verktyget fin
tillgängligt: 

• Envest 2 estimator innehåller 
avsedd att användas av design team
och även uppskattningar av livsc

• Envest 2 calculator i
inform

Program/utredning   X    
Projektering   X    
Byggande   X    
Drift  X    
Rivning   X    

Indata 
Indata är byggnadens design (höjd, antal våningar mm) och val av byggnadselement (ytterväggar, tak 
mm). 

Metodik 
Ingen beskrivning av metodik finns tillgänglig på hemsidan 

Resultat 
Miljöpåverkan kan presenteras som tolv olika påverkanskategorier, t.ex. klimatpåverkan och toxicitet, 
eller som ett enda betyg, s.k. Ecopoint score. Ecopoint är en viktningsmetod framtagen av BRE som 
baseras på värdering av sju intressegrupper i byggbranschen. Kostnader mäts i pund (Sterling). 

Datorprogram 
Programmet körs i Windows 95/98/NT. 

Tillgänglighet och dokumentation 
Finns att köpa från BRE. 
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Kon
B

taktperson 
RE 

o.ukenvest@bre.c
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Kanada 
2005-05 http://www.iisbe.org/iisbe/gbc2k5/gbc2k5-start.htm 

 

Allmän beskrivning 
GBTool är ett datorprogram för Green Building Challenge (GBC) miljövärderingsmetod som 
utvecklats i internationellt samarbete sedan 1966. Initiativet kom från Ray Cole och Nils Larsson i 
Kanada. Tanken bakom detta var att man skulle komma överens om ett gemensamt ramverk för 
miljövärdering av byggnader som kunde användas i olika länder: Metoden skulle kunna anpassas till 
lokala bygg- och klimatförhållanden. Idag administreras GBTool av Nils Larsson via organisationen 
iiSBE (International Initiative for a Sustainable Built Environment). 
 
Metoden behandlar 7 områden: A.Val av byggplats, B. Energi och resursanvändning, C. 
Miljöbelastnignar, D Innemiljö, E. Funktion och brukarstyrning, F. Prestanda över tid och G. 
Socioekonomiska aspekter. För att delta i GBC utställningarna skall man ha gjort de 4 första 
områdena. de övriga kan anses frivilliga.  
 
Metoden finns i tre varianter, en för vardera av följande skeden: design, byggande och användning. 
Metoden är ett kriteriesystem.  

Användare och användning 
Metoden kan sägas i första hand vara utarbetad för projektörer men även beställare och användare kan 
tänkas vara intresserade av resultaten.  
För att utföra den lokala anpassningen används lämpligen en grupp konsulter. Anpassningen antas 
göras en gång för en region eller för ett land. Bedömningen av enskilda byggnader utförs också 
vanligtvis av konsulter. 
 
Metoden omfattar såväl energi och resurser som innemiljö. 
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GBTool 

Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande  X X X X X 
Drift X X X X X 
Rivning       

Indata 
Om en värdering skall göras komplett krävs ganska mycket indata. Dessa är uppdelade i följande 
grupper: A. Områdesrelaterad information (avstånd till service, markytor, markbeläggningar etc.), B. 
Byggnadsdata och kostnader C. Information om befintliga byggnadsverk före exploatering D. Areor 
och våningsantal E. Ventilation och användning F. Dagvatten och spillvatten. G.Energianvändning H. 
Elanvändning och lokal energiproduktion I. Emissioner under driftskedet (inre och yttre miljö) J. 
Återanvänt material. K. Dagsljus L. Tekniska system.  

Metodik 
Hierarkiskt kriteriesystem. Under varje huvudrubrik finns 2-6 underrubriker med ca 2-7 
bedömningsområden. Varje bedömningsområde innefattar 6 kriterier vart och ett svarande mot ett 
”performance” poäng mellan –1 till + 5. Poäng 0 avser minsta acceptabla nivå enligt standard, norm 
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eller praxis. 3 skall visa god praxis och 5 bästa förekommande praxis. Innebörden av varje eller 
m har forumlerats i ord. I många fall används procentsatser för att avgöra poängen. 

 ha låtit 80 kWh/m2,år motsvara en 5:a för energianvändningen och 140 kWh/m2,år för 
mellanliggande poängen interpolera då genom en rät linje, dvs. –1 ≥ 160 0ch 80-100 = 3. 

s 
 

 
V cel program. I A lägger man in allmänna data som skall gälla alla bedömda 

l

m inspairationskälla för att göra egna metoder. Vikt

vartannat kriteriu
T.ex. kan man

e poäng 0. D
Varje satt poäng multipleceras sedan med en vikt för bedömningsområdet. Dessa vikter tillsamman
med vikter för rubriknivåerna sätts en gång för alla för regionen/nationen.

erktyget består av 2 ex
byggnader i regionen, I B läggs data för en enskild byggnad in.  

Resultat 
De viktade resultaten presenteras i form av stapeldiagram.  

Datorprogram 
MS Excel 2000. A 1,3 MB, B 1,4 MB. Ingen databas. 

Tillgänglighet och dokumentation 
Programmet kan laddas ner från internet. En beskrivning på 14 
idor finns också att ladda ner. s  

Kontaktperson 
Nils Larsson 
arsson@iisbe.org 

Styrka/svaghet 
Styrka: Att metoden bearbetats i dialog mellan flera länder. Att den är intern
 
Svaghet: Svåröverskådlig och ganska omständlig att använda. Flertalet medv

etoden i första hand som
seriös. 
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Resultat 
ningen är inte riktigt 

ationellt känd. 

erkande använder 



 

LEED 
USA 

ppdateras kontinuerligt 

 

U
http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CategoryID=19 

Allmän beskrivning 
The LEED™ Green Building Rating System 2.0 utvecklades av the U.S. Green Building Council for 

wable Energy, Office of Building 
 and Environmental 

D med stöd och deltagande av många organisationer och speglar en allmän konsensus 
ändigtvis den amerikanska regeringens 
ckling för: 

 major renovation projects (LEED-NC)  

D-H)  
borhood Development (LEED-ND) 

 att: 
 "green building" genom att utarbeta en gemensam bedömningsstandard  

Förändra byggmarknaden  

okumenten uppdateras från tid till annan. Målet för LEED är att vara “at the leading 25% of best 
practice shown by the early adopters”.  

Systemet omfattar listor (project checklists) inom sex områden – Sustainable sites, Water Efficiency, 
Energy & Atmosphere, Materials & Resources, Indoor Environmental Quality och Innovation & 
Design Process. Inom varje område finns ett antal kriterier som vardera kan ge ett poäng. 

Användare och användning 
LEED används av byggherrar och projektörer för framför allt kommersiella byggnader som en guide 
för uthållig design. Numera finns/utvecklas LEED även för andra tillämpningar. 
 
Metoden används för systemval och klassning av byggnaden som helhet med avseende på energi, 
resurser och innemiljö. 
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the U.S. Department of Energy, Energy Efficiency and Rene
Technology, State, and Community Programs. LEED, Leadership in Energy

esign, togs fram 
och tillgänglig information. Däremot speglas inte nödv
ståndpunkter. LEED standards finns eller är under utve

• New commercial construction and
• Existing building operations (LEED-EB)  
• Commercial interiors projects (LEED-CI)  
• Core and shell projects (LEED-CS)  
• Homes (LEE
• Neigh

 
LEED skapades för

• definiera en
• Främja helhetssyn på en byggnad  
• Uppmärksamma hållbart ledarskap i byggsektorn  
• Stimulera konkurrens inom hållbart byggande 
• Öka konsumentens medvetande om fördelar med “green buildings”  
• 

D

Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande       
Drift X X X X X 
Rivning       
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Indata 
Underlag för att bedöma om uppställda kriterier är uppfyllda. 

et innebär att man får ett poäng för varje kriterium som är uppfyllt. Poängen adderas till en 
 Poängen räknas samman. Max antal poäng är 69. Klassning görs i fyra 

Metodik 
System
totalsumma som avgör betyget.
klasser. 

Poäng Klass 
26-32 Certified   
33-38 Silver 
39-51 Gold 
52-69 Platinum 

 

Resultat 
Kla i n. En byggnad 
som

Da r
Värderingen sker enligt LEED Project List. 

Tillgänglighet och dokumentati
g/DisplayPage.aspx?CategoryID=19

ssn ng sker enligt en certifieringsprocedur som bl a ställer krav på dokumentatio
 klassats får sätta upp en dekal i byggnaden.  

to program 

on 
Se: http://www.usgbc.or

Ko ak
U.S r
leed o

Sty a
Styrka: Nationellt etablerat istorna uppdateras årligen. Tydligt och lätt att använda. 

nt tperson 
. G een Building Council 
inf @usgbc.org  

rk /svaghet 
 och erkänt. L

Försöker hitta vad som är stort resp smått. 
 
Svaghet: Kriterier måste uppdateras löpande. Finns risk att man missar vissa viktiga miljöaspekter.  
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Allmän beskr
LEGEP är ett LCA verktyg med tillhörande databaser för byggsektorn som har utvecklats från 
omkring år 2001 n kallade et för LEGOE men danska Lego fabriken hade skyddat detta 
varumärke. LEGEP utvecklas och förvaltas av Universitet i Karlsruhe, ARGEkdr (organisation för 
miljöanpassad m nvändnin rt am Main och SIRADOS (byggnadsdataföretag), 

achau. 
 
Metoden syftar till att ge miljö- och kostnadsinformation vid byggprojektering och förvaltning av 

av 
livscykeldatabaser (ECOINVENT, CH, GEMIS, 

DE). Databasen innehåller såväl byggprodukter som byggelement av olika dimensioner. Väljer man 
bland dessa kan man direkt få ut bidrag till klimatförändring, försurning, radioaktivitet (el) samt 

a använda energislag.  

re. Beräkningar och presentationer utförs 
av forskare och konsulter. Metoden används för såväl materialval som för byggnadsutformning. 
Energi, resursanvändning och kostnader behandlas i första hand. Användningen är hittills relativt 

er
 

r 

LEGEP 
Tyskland 
http://www.legoe.de/ 
  

ivning 

. I börja  man d

ateriala g) Frankfu
D

byggnader. Metoden är länkad till CAD och mängdberäkningar och bygger på standardberäkningar 
energi, kostnader och samt miljöpåverkan utifrån 

primärenergi för förnybara och inte förnybar

Användare och användning 
Användare är i första hand beställare, projektörer och förvalta

begränsad. 
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Program/utredning       
Projektering  X X X X X 
Byggande  X X X X X 
Drift X X X X X 
Rivning  X X X X X 

Indata 
Indata är i första hand energi- och materialmängder.  

Metodik 
Ekvivalenter för klimatförändring, 
försurning och radioaktivitet samt 
primärenergi (MJ) och kostnader(Euro) 
beräknas, dvs. 5 olika indikatorer. Någon 
viktning görs inte. Någon innemiljö 
ingår inte. 

Resultat 
Resultaten redovisas i polärdiagram, 
stapeldiagram och tidsserier. Jämförelser 
sker med en referensbyggnad man valt 
själv. 
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Datorprogram 
rammet 15 MB Databasen 600MB. 

mentation 
yska marknaden. Någon manual på engelska finns inte. 

ationen på nätet är idag endast på tyska. 

tyrka: Kopplingen till projektering och mängd- och kostnadsberäkningar bl.a. via CAD. 

Access. Prog
Språk C++ 

Tillgänglighet och doku
ogrammet är på tyska och anpassat till den tPr

Inform

Kontaktperson 
Dipl. Ing. Architekt Holger König 
holger.ascona@t-online.de 

Styrka/svaghet 
S
 
Svaghet: Begränsat antal effektkategorier. Primärenergi är en tveksam enhet. Resursutarmning och 
innemiljö saknas. 

 147



 

A

 

ture) är ett förenklat LCA-verktyg som kan användas vid 
altas av BHP Research. 

tifiera de viktigaste miljöfrågorna vid byggande 
v en 

lut 

Användare och användning 
LISA vänder sig framför allt till arkitekter och byggbranschen. LISA kan tillämpas både på byggnader 
(bostäder, kontor, lokaler) och på andra typer av konstruktioner t.ex. broar och gatubelysning.  
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LISA 
ustralien 
ppdateras kontinuerligt U

http://www.lisa.au.com 

Allmän beskrivning 
LISA (LCA in Sustainable Architec

SA förvmiljöanpassat byggande. LI
LISA är utformat för att: 

• kunna iden
• ge designers ett enkelt verktyg som kan användas för att utvärdera miljöaspekter a

byggnads design 
• att med hjälp av LCA ge information till designers och beställare som hjälper dem att ta bes

med hänsyn till miljöaspekter 

Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande  X X X X X 
Drift      
Rivning       

Indata 
Programmet består av existerande fallstudier, där data för byggnadsmaterial, konstruktion, utrustning, 
drift, antal boende mm finns inlagt. Syftet är att man ska kunna jämföra miljöpåverkan för olika typer 
av byggnader. Nya fallstudier eller ändringar av dataunderlaget kan bara läggas in av ”nominated 
developers” eller av BHP Research själva. 

Metodik 
LCA-metodik.  

Resultat 
Resultatet presenteras i stapeldiagram och visar miljöpåverkan, t.ex. energi för resurser och utsläpp av 
växthusgaser, för olika steg av livscykeln. De olika stegen kan brytas ner i på mer detaljerade nivåer.  

Datorprogram 
- 

Tillgänglighet och dokumentation 
Programmet och fallstudier kan laddas ner gratis från hemsidan. För att kunna ändra underlag och lägg 
till nya fallstudier krävs lösenord från info@lisa.au.com

Kontaktperson 
info@lisa.au.com
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PromisE 
Finland  
www.promiseweb.net 

Allmän beskrivning 
PromisE är ett system för miljöklassning av byggnader (Environmental Classification of Buildings). 
Syftet är att programmet ska vara enkelt och allmänt accepterat. Programmet har utvecklats av staten 
tillsammans med ett 20-tal stora företag. Programmet startade för drygt fyra år sedan för befintliga 
byggnader och har utformats utifrån fastighetsägarens synvinkel. Man har inte med LCA eller LCC f. 
n. PromisE omfattar totalt 40-45 indikatorer uppdelade på fyra områden – Hälsa, Naturresurser, 
Miljöpåverkan och Miljörisker. Varje indikator har fem nivåer (A-E).  
 

Hälsa 
(Human Health) 

Naturresurser 
(Natural Resources) 

Miljöpåverkan 
(Ecological impact) 

Miljörisker 
(Environmental risks) 

Indoor climate 
management 

Energy Emissions to air Site and soli 

Air quality Water Solid waste Building 
Moisture control Land use Sewage 

(only residential) 
Construction site 

Lighting 
(only offices) 

Materials Site biodiversity  

 Longevity Transport impacts  
 
I varje ruta finns 1-5 indikatorer.  

Användare och användning 
PromisE används av fastighetsägare, förvaltare, byggherrar och projektörer för design och klassning. 
Det finns ungefär 150 registrerade testanvändare från olika slags organisationer – byggherrar och 
större konsultföretag. Man är fortfarande i en "pilotskede". PromisE omfattar både nya och befintliga 
byggnader. Man har tagit det bästa ur existerande system typ BREEAM, LEED, GBC etc. Metoden 
används för systemval och klassning av byggnaden som helhet med avseende på energi, resurser och 
innemiljö. Innemiljödelen baseras på det finska systemet för innemiljöklassning. 
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Program/utredning  X X X X X 
Projektering  X X X X X 
Byggande  X X X X X 
Drift      
Rivning       

 

Indata 
Underlag för att bedöma om uppställda kriterier är uppfyllda matas in i Webb-baserat program. 

Metodik 
Varje indikator klassas i en av fem nivåer där den bästa A motsvarar dubbelt så bra som den sämsta E 
som motsvarar minimikrav. Sammanvägningen går till på det sättet att varje indikator, kategori och 
huvudklass har sin vikt (som har utarbetats i ett antal workshops med representation från olika 
intressegrupper). 
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Use,
maintenance

Use,
Maint.Refurb.
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PromisE and the building life cycle

PromisE for new buildings PromisE for 

Target setting

 
Klassningen för en kategori (t.ex. energi) = summa över (indikatorns klassning x indikatorns vikt); när 

ass E=1 ... A=5. Resultatet får man sen tillbaka till klasser så att 
4.5-5 = A, 3.5-4.5=B osv. Sedan summeras kategoriernas klassning x kategorins vikt och då får man 
k x. resursanvändning). Och efter detta får man på samma sätt ett 

romisE kan testas på www.promiseweb.net (på finska). Frågor ställs till promise@motiva.fi 
 

man gör denna kalkyl motsvarar kl

lassningen för en huvudklass (t.e
slutbetyg för hela huset. 

Resultat/datorprogram 
Värderingen sker med Webb-baserat program. 

Tillgänglighet och dokumentation 
P

existing properties

Design m
& assessment

ang’t

Const
manage

ruction
ment

Commissioning

3-5 years

Target setting
 assessmentand

T
ref

argets for
urbishment

Design and construction
management
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