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Sammanfattning
Hållbarhet inom bygg- och fastighetssektorn har fått en ökad uppmärksamhet under
de senaste decennierna. I Sverige arbetar riksdagen och regeringen på en global och
nationell nivå för att uppnå en ökad hållbarhet inom byggbranschen. Idag ansvarar
bygg- och fastighetssektorn för många av världens miljöproblem såsom föroreningar,
markanvändning och avfall. För att styra mot bättre hållbarhet kan en miljöcertifiering, det vill säga en transparent bedömning av byggnadens hållbarhet genomföras. I
dagens läge finns över 500 miljöklassningssystem i världen. Bland systemen används
Miljöbyggnad mest i Sverige med över 1100 certifierade byggnader fram till 2018.
Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som är utformad och anpassad efter
de svenska förhållandena. Systemet innehåller olika indikatorer med syfte till att
uppmuntra till låg energianvändning, god inomhusmiljö och ett bra materialval.
Detta examensarbete syftar till att studera i vilken grad Miljöbyggnad används i Sverige och huruvida systemet kan användas för att avspegla byggnadens hållbarhet. Vidare är syftet att kontrollera om antalet hållbara byggnader i Gävle stämmer med
kommunens statistik genom att bedöma en ”icke-certifierad” byggnad i Gävle.
Forskningsmetoder i detta examensarbete är en kombination av platsbesök, datorsimuleringar, enkätundersökningar, matematiska beräkningar, Miljöbyggnads manualer samt litteraturstudier via databas, böcker och andra typer av rapporter. Vidare
har författarna även genomfört olika kvalitativa intervjuer med en politiker, representanter från Gävle kommuns samhällsbyggnad och AB Gavlegårdarna.
Referensfallet i arbetet är ett flerbostadshus som ligger på Almvägen, vilket ägs av
AB Gavlegårdarna. Resultatet visade tydligt att flerbostadshuset uppnår betyget
SILVER enligt Miljöbyggnads krav och kriterier. Ytterligare visade intervjun att Miljöbyggnad ansågs att vara ett bra verktyg för att uppnå en ökad hållbarhet inom
byggbranschen.
Dock täcker inte Miljöbyggnad den sociala och ekonomiska hållbarheten i stor utsträckning som den ekologiska hållbarheten. Det som fokuseras mest i systemet är
miljöförbättringar, det vill säga ekologin, vilket ger en orättvis mättning av byggnadens hållbarhet. Å andra sidan är systemen under en ständig utveckling och uppdateras kontinuerligt, vilket kan innebära att det finns ett utrymme för förbättringar för
att även mäta byggnadens sociala och ekonomiska hållbarhet i lika stor utsträckning.
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Abstract
Sustainability in the construction and real estate sector has gained more attention in
recent decades. In Sweden, the parliament and the Government work on a global
and nation level to achieve increased sustainability in the construction industry. Today, the construction and real estate sector is responsible for many of the world's
environmental problems such as pollution, marine exploitation and waste. In order
to achieve higher sustainability, an environmental certification of building can be
done, which means a transparent assessment of sustainability of a building. Today,
there are over 500 environmental classification systems in the world. Among the
systems, is Miljöbyggnad the most used system in Sweden with more than 1100 certified buildings by 2018. Miljöbyggnad is a Swedish certification system that is designed and adapted to Swedish conditions. The system contains various indicators
aimed at encouraging low energy use, good indoor environment and a good choice
of materials.
This thesis aims at studying in what degree Miljöbyggnad is used in Sweden and
whether the system can be used to reflect the building's sustainability. Furthermore,
the purpose is to check whether the number of sustainable buildings in Gävle is in
line with the “Gävle kommuns” forecast by assessing a "non-certified" building,
Almvägen, in Gävle. Research methods in this degree project was a combination of
site visits, computer simulations, questionnaires, mathematical calculations, environmental engineering manuals and literature studies via databases, books and other
types of reports. In addition, the authors have also conducted various qualitative interviews with a politician, representatives from the municipality of Gävle and AB
Gavlegårdarna.
The reference case is a multi-family house located in the neighborhood Almvägen,
owned by AB Gavlegårdarna. The result clearly showed that the multi-family house
achieved the grade SILVER according to Miljöbyggnad´s requirements and criteria.
Furthermore, the interview showed that Miljöbyggnad was considered a good tool
for achieving increased durability in the construction industry.
However, Miljöbyggnad does not cover social and economic sustainability to a large
extent as environmental sustainability. What is most focused on the system is environmental improvements, that is, the ecology, which results in an unfair saturation
of the building's sustainability. On the other hand, the systems are constantly evolving and updated continuously, which may mean that there is room for improvement
to also measure the social and economic sustainability of the building to the same extent.
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1 Introduktion
Hållbarhet inom byggbranschen har fått en ökad uppmärksamhet under de senaste
decennierna. Enligt Wallhagen och Glaumann (2011) kan bygg- och fastighetssektorn påverka många av världens komplexa miljöproblem såsom föroreningar, avfall
och markanvändning. Enbart i Sverige står byggbranschen för ca 40 % av all energianvändning, vilket leder till negativ miljöpåverkan. Därför anses det vara viktigt att
bygga hållbara byggnader för att minimera byggnadens miljöpåverkan samt bidra till
en ökad hållbar utveckling.
1.1

Bakgrund

Bygg- och fastighetssektorn spelar globalt en viktig roll för att uppfylla samhällets
behov och bidra till en ökad hållbarhet. I dag definieras byggnadens hållbarhet och
prestanda olika bland aktörer och allmänhet. För en fastighetsförvaltare kan målet
vara att byggnaden skall fungera bra ur ett ekonomiskt perspektiv medan för en hyresgäst kan bättre inomhusmiljö vara en viktig faktor. Att bedöma byggnadens hållbarhet genom en enda metod är således inte en lätt uppgift. Därför är det viktigt att
utforma och använda ett idealiskt system, som bedömer byggnader samt återspeglar
dess hållbarhet (Cole & Valdebenito, 2013). Med hållbarhet menas att byggnader
skall harmonisera med långsiktiga generella framtida mål som berör hållbar utveckling.
Agenda 2030
Den 25:e september 2015 antog Sverige, tillsammans med över 160 länder, direktivet om att följa FN:s 17 globala mål, under namnet Agenda 2030, för att uppnå en
global hållbar utveckling år 2030. Syftet med de globala målen är bland annat att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och lösa världens klimatproblem.
(Globala målen, u.å.)
Det 11:e globala målet i Agenda 2030 är ”Hållbara städer och samhällen”. Detta mål
omfattar bland annat hållbart byggande och samhällsplanering för att uppnå en hållbar stadsutveckling år 2030. Idag bor ca 50 % av världens befolkning i urbana städer
och andelen beräknas att fortsätta öka, vilket innebär stora utmaningar för en hållbar
samhällsplanering i städer. Bland delmålen i ”hållbara städer och samhällen” skall
världens ledare säkerställa ekonomiskt överkomliga bostäder för alla, rusta slumområden, trygga världens natur- och kulturresurser och stödja de minst utvecklade länder att bygga hållbara byggnader av lokala material. (Globala målen, u.å.)
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Sveriges miljömål
I Sverige har Riksdagen vidare preciserat ytterligare 16 nationella miljökvalitetsmål
för att bidra till en ekologisk hållbarhet i landet. I dessa mål beskrivs bland annat
miljöarbetet och tillståndet i den svenska miljön. Varje år följs miljökvalitetsmålen i
form av rapporter och en fördjupad utvärdering av olika myndigheter (Miljömål,
2017).
Miljökvalitetsmålen berör även Sveriges bygg- och fastighetssektor. Enligt UFOS
(2012) påverkar följande sju miljökvalitetsmål Sveriges byggnader:








Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Grundvatten av god kvalitet
God bebyggd miljö

”God bebyggd miljö” berör emellertid mest bygg- och fastighetssektorn i Sverige.
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet är:
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas.”
(Miljömål, 2016)
Miljöcertifieringssystem
För att möta och uppfylla dagens miljökrav bör byggnader byggas på ett hållbart sätt
där bland annat påverkan från trafikbuller och dålig inomhusluft minskas. Idag driver
många länder en ”grön” byggpolitik där motivet är att bygga ”grönt”, det vill säga
miljömässigt, ekonomiskt och socialt (Pei, Lin, Liu, & Zhu, 2015). Ett verktyg som
används för att uppnå förbättrad hållbarhet inom byggbranschen är ”Miljöcertifiering”. Kort definieras verktyget som ” en transparent bedömning av en byggnads
miljöegenskaper” (UFOS, 2012). Med hjälp av miljöcertifiering får byggnader ett
certifikat som i sin tur visar byggnadens hållbarhet till samhället (UFOS, 2012).
Idag används många olika miljöklassningssystem för att kategorisera och bedöma
byggnader ur ett miljöperspektiv. Det första miljöcertifieringssystemet var
2

BREEAM och inrättades år 1990 i Storbritannien. Sedan dess har ett antal andra miljöklassningssystem dykt upp, bland annat det internationella systemet LEED som utvecklades i USA år 1998. (Zhao, He, Johnson, & Mou, 2015).
1.1.3.1 Miljöbyggnad

År 2009 introducerades det Sveriges miljöcertifieringssystem ”Miljöklassad byggnad”, numera ”Miljöbyggnad”. Enligt UFOS (2012) ägs Miljöbyggnad av organisationen ”Sweden Green Building Council” (SGBC) som tar hand om certifieringsarbetet i Sverige.
Enligt SGBC (u.å.) existerar i dagens läge över 1760 certifierade byggnader i Sverige. Av dessa har Miljöbyggnad använts för 1136, vilket motsvarar ca 63 % av alla
certifierade byggnader i Sverige, se fig. 1.
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Figur 1. Miljöcertifierade byggnader i Sverige. Här visas att Miljöbyggnad är Sveriges populäraste system.

Intresset för miljömärkta byggnader förväntas vidare att öka inom de kommande
åren. Enligt Byggvärlden (2017) har ca hälften av Sveriges byggherrar målsättning att
bygga fler hållbara och miljömärkta byggnader. I undersökningen visades vidare Miljöbyggnad vara det mest efterfrågade certifieringssystemet bland byggherrarna.
I Gävle kommun samhällsbyggnadsnämnd används Miljbyggnad som ett av flera
verktyg för att fastställa antalet nyproducerade hållbara byggnader i Gävle. Enligt Å.
Larsson (personlig kommunikation 20 mars, 2018) var ca 35 % av bostäder som
kommunen beviljade lov år 2017 miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad och har därmed av kommunen kategoriserats som hållbara byggnader.
3

Å andra sidan råder idag ett mörkertal av ”icke-certifierade” byggnader som har beställts enligt Miljöbyggnads kvalitetsnivå SILVER. Exempelvis har kommunala fastighetsbolaget AB Gavlegårdarna föreskrivit i sina ramhandlingar att uppnå Miljöbyggnads kriterier och krav för betyget SILVER i ett flertal byggprojekt utan att certifiera
dem.
Trenden med certifierade byggnader har fått en ökad uppmärksamhet och intresse
för många aktörer i Sverige. Gävle kommun propagerar för hållbart byggande, men
anser att det är svårt att mäta byggnadens hållbarhet. Samtidigt syns en tendens till
att byggherrar beställer en kvalitetsnivå enligt ett certifieringssystem utan att byggnaden genomgår certifiering, där certifieringssystemet siktar på främja hållbart byggande. Men uppnår dessa ”icke certifierade byggnader” kvalitetsmålen eller betyget
som beställdes?
Som det populäraste systemet i Sverige, Miljöbyggnad, är det på sätt och vis vägledande och bär därmed ett visst ansvar för att leda mot hållbart byggande, då Gävle
Kommun använder Miljöbyggnad som kriterium för hållbart byggande och att byggherrar använder Miljöbyggnad som beställningskrav.
1.2

Syfte & mål

I detta examensarbete kommer en av Gavlegårdarnas nybyggnationer att miljö bedömas enligt dåvarande utgåva av Miljöbyggnad för nyproducerade byggnader. AB
Gavlegårdarna har rekommenderat flerbostadshusen i Almvägen i Fridhem, Gävle,
som referensfall i detta examensarbete. Flerbostadshusen i Almvägen har dock inte
projekterats enligt Miljöbyggnads kriterier men har istället byggts med bra förutsättningar och en hållbarhetstanke. Denna studie görs med syfte till att kontrollera ur
vilka avseenden Almvägen uppfyller Miljöbyggnads kriterier för betyget SILVER,
vilket vanligtvis används av Gavlegårdarna som lägsta kvalitetsnivå.
Vidare kommer rapporten att även redogöra för hur hållbart byggande går ihop med
miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Detta genom att utföra litteraturstudier
och intervjuer med politiker, projektledare och andra aktörer inom Gävle kommuns
samhällsbyggnad.
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Följande frågeställningar skall besvaras i rapporten:
• Är Miljöbyggnad ett verktyg som avspeglar hållbart byggande? Detta mot
bakgrund att systemet används som indikation på antalet byggnader som kan
kategoriseras som hållbara.
• Till vilken grad används Miljöbyggnad i Sverige?
• Miljöbyggnad används ibland för att beställa kvalitetsnivån på nybyggnad
utan att det certifieras. Uppnår byggnaden på Almvägen nivån SILVER?
Processmål
Processmålet med detta projektarbete är att dels få en djupare inblick på hur miljöcertifiering av byggnader går till genom att värdera en byggnad utifrån certifieringskriterierna. Utöver detta värderas även certifieringssystemet, om det kan utifrån ett
bredare perspektiv kan användas som verktyg för hållbart byggande.
1.3

Avgränsningar

Fokus i arbetet ligger på certifieringssystemet Miljöbyggnad, dels att tillämpa detta
på en byggnad för att se hur utfallet blir, dels för att se om det kan vara en indikator
för hållbar byggande i ett bredare perspektiv.
Miljöbyggnad är som tidigare nämnts ett svenskt certifieringssystem som uppmuntrar till bl.a. låg energianvändning, god inomhusmiljö och bra materialval. Den tidigare utgåva av Miljöbyggnad, d.v.s. Miljöbyggnad 2.2, valdes som ett system i arbetet framför BREEAM och LEED eftersom det svenska certifieringssystemet ansågs
vara mer anpassad efter Sveriges, och framförallt, efter AB Gavlegårdarnas byggnader.
Dessutom visades Miljöbyggnad vara ett relativt billigt och enkelt system, med stor
fokus på kemiska ämnen och dokumentation av byggvaror.
När det gäller val av politiker valdes politiker inom Gävle kommuns samhällsbyggnadsnämnd i första hand eftersom referensfallet ligger i Gävle. Urval av politiker
gjordes vidare med hjälp av Gävle kommuns samhällsbyggnadsnämnd som bistod
med kontaktuppgifter.
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2 Objektbeskrivning
I detta kapitel beskrivs projektet Almvägen som skall bedömas enligt Miljöbyggnad 2.2 för nyproduktion
2.1

AB Gavlegårdarna

AB Gavlegårdarna är ett av Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag med över
30 000 hyresgäster och 14 400 lägenheter. Fastighetsbolaget är kommunalt och bildades för ca 100 år sedan i Gävle. Idag sysselsätter Gavlegårdarna över 180 anställda
och bolagets vision är att driva långsiktig bostadsutveckling i regionen Gävleborg.
(Gavlegårdarna, u.å.)
2.2

Almvägen

Almvägen ligger i bostadsområdet Fridhem, vilket är ett centralt boende i parkmiljö, se fig. 2 nedan. Området erbjuder en attraktiv och levande boendemiljö i ett
bra läge i Gävle. Totalt består projektet Almvägen av sju hus som innehåller totalt
66 lägenheter, varav fem st. består av enrum och kök, 49 st. två rum och kök, 10 st.
trerum och kök och resten består av fyra rum och kök. Byggnationen av Almvägen
sattes igång år 2015 och inflyttningen skedde våren 2017.

Figur 2. En situationsplan över Almvägen

AB Gavlegårdarna beskriver vidare Almvägen som en grön stadsmiljö tack vare sin
gräs- och parkytan, där träd, buskar och hundratal växtorter är planterade. Den
gröna ytan skapar dessutom en rumskänsla för hyresgäster. Vidare kan hyresgästerna
på Almvägen vara delaktiga i den gröna miljön genom att till exempel ta hand om en
egen odlingslåda som ligger utanför portdörren.
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Geografisk placering
Almvägen ligger på stadsdelen Fridhem, se fig. 3. Bostadsområdet erbjuder bra förutsättningar för ett trivsamt och praktiskt liv. Det tar cirka 11 minuter att cykla till
centrala Gävle som ligger ca 2,8 km från Almvägen, dessutom trafikeras området av
lokalbussar med direktlinje till de flesta delarna av Gävle.
I närheten av Almvägen finns även en livsmedelsbutik med posttjänster, en gemensamhetslokal för hyresgäster och en förskola.

Figur 3. Karta över en del av Gävle där Fridhem är markerat. (Google Maps, 2018)

Arkitektur
Husen i Almvägen är inspirerade från 1950-talets formspråk men har även avtryck
från dagens moderna arkitektur. Samtliga hus består av tre våningar och är grupperade kring fyra gårdar. Lägenheterna i bottenplanen har en egen uteplats medan de
övriga lägenheter på plan två och tre har balkonger med stora fönsterdörrar.
Materialet på fasaden är vit puts, vilket ger en känsla av öppenhet och modernism.
Vidare består husen av stora fönster och glaspartier vilka ger bra dagsljusinsläpp.
Materialet runt fönstren, det vill säga snickerierna, är gjorda av brunt trä, se fig. 4.

Figur 4. Arkitekturen på husen i Almvägen. Bild hämtad från Gavlegårdarnas webbsida
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Tekniska beskrivningar
Samtliga sju byggnader inom fastigheten utfördes i princip med samma material och
byggnadsmetod. I detta arbete bedöms enbart Almvägen 5, det vill säga hus nummer
7, eftersom byggnaden ansågs som ett representativt hus i området. För mer detaljerad ritningar se bilaga 1.
Nedan i tabell 1 beskrivs de tekniska detaljerna som har använts för Almvägen.
Tabell 1. tekniska beskrivningar av husen på Almvägen
Grundläggning

120 mm betongplatta + 300 mm cellplast,
förstärkta kantbalkar, förstärkta under bärande väggar.
Dilatationsfog i platta vid lägenhetsavskiljandeväggar.

Stomme

Bjälklag 250 mm betong uppbyggda med
plattbärlag.
Bärande innerväggar 200 mm resp. 160
mm. Stålpelare.
Tak byggdes upp med uppstolpat tak och
snedtak av balk.

Yttervägg och fasad

Yttertak
Fönster och balkonger

Utfackningsväggar sett från utsidan: 13 gips,
12 osb skiva, 70 mm isolering/inst.utrymme, Plastfolie, 195 regelstomme,
Weatherboard, 28 läkt, Sto Wentec putssystem.
Gavelväggarna har 160 mm betong inv.
Yttertak falsad aluzink. På råspont och
underlagspapp
Fönster är trä/aluminium
Balkonger prefabricerade. Räcken stål pinnräcke.

Vidare har Gavlegårdarna försett bostadshusen med ett FTX-luftbehandlingsaggregat
med motströmsvärmeväxlare. Uppvärmningen i husen sker via fjärrvärme och vattenburna radiatorer.
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Med hjälp av platsbesök och en 3D-modell av Almvägen 5 togs nedanstående värden
för fönstertyper i tabell 2. För mer detaljerad info av fönster och glas se bilaga 5.
Tabell 2. Med hjälp av ritningar har areor för fönster och dörrar m.m. beräknats fram.
Fönster

Öppningsbar

Total
area

Glasarea

(m )

(m )

U-värde

Gvärde

U-värde
glas

(W/m2K)
2

2

2
4

ja
ja

0,51
0,61

0,21
0,27

1,2
1,2

0,6
0,6

(W/m2K)
0,9
0,9

5
6
7
9
10
11
12

fast
ja
ja
ja
fast
fast
ja och nej

0,7
0,7
1,02
1,46
2,43
2,65
2,43

0,52
0,35
0,60
1,07
1,96

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1, och
1,2

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

Dörrar
D1
D2

ja
ja

2,4341
2,4341

1,67
1,6848

1,2
1,1

0,6
0,6

0,9
0,9

1,58
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2.3

Entreprenörer och projektpartners

Byggherre för projektet är AB Gavlegårdarna. Projektet utfördes som totalentreprenad av Peab Sverige AB, där byggnationen sattes igång år 2015 och avslutades våren
2017. Idag förvaltas Almvägen, som tidigare nämnts, av fastighetsbolaget AB Gavlegårdarna och nedan följer en lista på projektpartners och entreprenörer:



















Totalentreprenör:
Arkitekt:
Betongentreprenör:
El-entreprenör:
El-konsult:
Fasadentreprenör:
Konstruktör:
Markentreprenad:
Markkonsult:
Målerientreprenör:
Plattsättare:
Plåtentreprenör:
Rivningsentreprenad:
Smidesentreprenör:
Vent-entreprenör:
VS-entreprenör:
VVS-konsult:

Peab Sverige AB
Nyréns Arkitektkontor AB
Dala Cement i Björbo AB
Elektra i Hälsingland AB
Kungsfors El
AB KOVENDA
Byggkonstruktören i Gävle AB
Peab Anläggning AB
Nyréns Arkitektkontor AB
DLMG Måleri & Golv AB
BF Kakelservice i Gävle AB
Eltebo Plåtslageri AB
Uppsala Betonghål AB
Norrbo Svets Aktiebolag
LKG Serviceteknik AB
VVS-Montörerna i Gästrikland AB
Bjerking AB
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3 Teori
I detta kapitel beskrivs teorin bakom hållbar utveckling, hållbart byggande och miljöcertifieringssystem
3.1

Hållbar utveckling

Mänskliga aktiviteter har under de senaste åren i ökande grad påverkat jordens klimat och dess biologiska mångfald på ett negativt sätt. Ekonomin anses vara drivkraften bakom den negativa påverkan som människor har orsakat. (Tell, 2008). För att
producera energi till det dagliga levnadssättet som människor kräver, bränns fossila
bränslen, som i sin tur leder till bland annat ökat koldioxidutsläpp.
Under 1970-talet kom första gröna vågen. Det handlade om att lämna storstadslivet
till landsbygdens enklare liv då storstadslivet blev svårt att bo i. En annan grön våg
uppstod under 1990-talet med anledning till att minimera människans negativa påverkan på jorden. Genom att minska övergödningen och gifter samtidigt som återvunna material används var drivkraften till en minskad negativa miljöpåverkan på
jorden. Av denna anledning uppstod produktmärkningar som Svanen och Bra Miljöval. Under hösten 2006 anses att den tredje gröna vågen har kommit och idag befinner vi oss i mitten av den. Denna gröna våg handlar mycket om totala negativa miljöpåverkan på jorden som vi människor har orsakat (Grankvist, 2012, s.41).
Resursexploatering som industriländer orsakar, utsätter den biologiska mångfalden
för hot, trots det förbrukas naturresurserna ständigt. I FN-konferensen (Förenta
Nationer) som tog plats i Rio de Janeiro år 1992, kom politikerna fram till att hållbarutveckling är en lösning till minskad negativa påverkan på jorden. 150 länder
godkände FN Agenda 21 som är baserad på hållbar utveckling (Chichilinisky, 1997).
Vad gäller miljön, står människor idag inför en rad seriösa hållbarhetsutmaningar.
Den globala situationen har knappt förbättrats sedan debatten om hållbar utvecklingen, där Brundtland implementerade definitionen om hållbar utveckling: "Hållbar
utveckling är utveckling som uppfyller dagens behov utan att äventyra framtida behov". Jorden befinner sig idag i en situation där ca 40 % mer naturresurser används på ett år
än vad naturen kan återbilda under ett år. Ett exempel på de naturresurserna som
människor överexploaterar är råoljan. Råoljan har nått sitt högsta utbud och är svårt
att regenerera (Lorek & Fuchs, 2013).
Hållbarhet kan tolkas på olika sätt beroende på vem man talar med och vad man talar
om. ”Utvecklig som håller” är en tolkning som författaren Bonevac (2010) skriver i
sin bok. Vidare skriver författaren att hållbarhet är en utveckling där människor trivs
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på jorden för evigt. Azar (2014) beskriver hållbar utveckling som en utveckling där
viktiga miljöindikatorer håller på att förbättras.
Hållbar utveckling delas upp i tre olika dimensioner vilka är social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet. Dessa dimensioner är i princip kopplade till varandra, se fig. 5.
Den sociala dimensionen handlar framförallt om rättvisa livsvillkor där alla har
samma tillgång och möjligheter. Vad gäller den ekonomiska dimensionen ligger fokusen på att hushålla med resurser på ett långsiktigt sätt. Slutligen bygger den ekologiska dimensionen på att inte överexploatera jordens naturresurser.

Social

Ekologisk

Ekonomisk

Figur 5. Tre hållbarhetsdimensioner

Vidare berättar (SOU, 2000:52. s.102 – 108) att den ekologiska dimensionen ska ta
hänsyn till energianvändning och skydda miljö mot farliga föroreningar och andra
gifter, så att de inte skadar människors och ekosystem. Ekologiska dimensionen
handlar i grunden om att ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga säkras.
Hållbar utvecklingsprincipen används av olika organisationer, framförallt företag och
kommuner. Företag använder hållbar utveckling framför allt som grund för policys
och besluttagande. När det gäller stadsplanering och byggande, använder kommuner
hållbar utvecklings principer som underlag. Idag har samhället goda kunskaper om
förhållandet mellan dessa tre dimensioner. Företagssektorn är drivkraften till en
ökad hållbarhet. Det finns ett begrepp som blev allt vanligare idag. Det myntades av
Elkington, hållbarhetexpert, och kallas Tripple Bottom Line. Begreppet bygger på
en årlig redovisning där företag redovisar det miljömässiga och sociala resultat
(Grankvist, 2012).
Ekologisk hållbarhet ses som en viktig och grundläggande del för hållbarhetsdimensionerna. Fig. 6 åskådliggör hur de tre dimensionerna är i förhållande till varandra i
form av en hierarkisk pyramid. Ekologisk dimensionen behöver uppmärksammas om
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den mänskliga civilisationen ska bevaras. Det som ingår i denna dimension är ren
mark och vatten. Klimatförändringar såsom övergödning, förlust av biologisk mångfald, försurning av hav, kemiska föroreningar i atmosfären med mera, är stora barriärer för ekologisk dimensionen. Den sociala och ekonomiska dimensionen är beroende av varandra. En social dimension kräver god ekonomi där mänskliga rättigheter, avskaffande av fattigdom samt tillgång till vård och utbildning är viktig för
samhället. Det ekonomiska systemet måste vara uppbyggt på ett sätt som säkrar att
jordens resurser inte överexploateras samtidigt som resurserna ska kunna återhämta
sig. Därför är det viktigt att skapa värde med dagens naturresurser. (Dahlin, 2013,
s.22

Ekonomisk
Social
Ekologisk
Figur 6. Hållbarhetsdimensioner i form av en hierarkisk pyramid, där de rangordnas från ekologisk till
ekonomisk hållbarhet.
3.2

Hållbart byggande

En hållbar byggnad skall enligt Doan et. al (2017) fokusera på fyra olika huvudaspekter vilka är ekologi, social, ekonomi och institutionella frågor, vilket innebär juridiska frågor som berör institutioner. Byggnadens hållbarhet betraktas idag som ett
tvärvetenskapligt koncept och har därför många olika tolkningar och begrepp bland
länder. Av denna anledning skriver författarna att många länder har utvecklat sina
egna byggnadsmetoder för att uppnå ett hållbart byggande. I Sverige arbetar Boverket (2017) för ett hållbart byggande ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Genom att bland annat använda ett livscykelperspektiv samt vatten, energi
och andra resurser på ett miljöanpassat sätt kan den ekologiska aspekten gynnas. Vidare skriver Boverket (2017) att bostäder bör byggas till rimliga kostnader och samtidigt hushållas med andra nödvändiga resurser på ett effektivt sätt för att gynna den
ekonomiska hållbarheten. Slutligen bör hållbara byggnader utformas med en god inomhusmiljö och på ett tillgängligt och användbart sätt för att uppnå en social hållbarhet.
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Hållbarhetsindikatorer
För att kategorisera och överväga byggnaders komplexa hållbarhet i ett förenklat och
begripligt sätt kan olika hållbarhetsindikatorer användas. Enligt Häkkinen (2007) definieras en indikator som en sammanfattande åtgärd som ger information om förändringar och tillstånd i system. Vidare skriver författaren att en indikator innefattar tre
olika huvudfunktioner, vilka är kvantifiering, förenkling och förbättring av kommunikation. En indikator kan dessutom användas som ett viktigt hjälpmedel för att
mäta hållbarheten och följa projektmålen.
Ytterligare skriver Häkkinen (2007) att indikatorerna bör utvecklas för att ge bra
och grundliga beslutsunderlag för bland annat politiker och forskare. I samband med
det, bör miljöindikatorer användas för dessa tre huvudändamål:
1. Ge information om miljöproblemen
2. Stödja politikutveckling och uppmärksamma vilka prioriteringar som har gjorts.
Detta kan göras genom att identifiera vilka nyckelfaktorer som påverkar miljön
mest
3. Bedöma andra politiska förslag och åtgärder. Det vill säga bedöma effekterna av
andra alternativa förslag.
Idag har många länder introducerat olika system för att bedöma byggnader med
hjälp av hållbarhetsindikatorer. I en utredning utförd av ett europiskt projekt under
namnet TISSUE-browser, visade det sig att det fanns runt 52 olika hållbarhetsindikatorer i Europa. Dessa indikatorer har skapats för att bland annat utveckla hållbara
stadsmiljöer och ge bättre utvärdering av byggnadens hållbarhet.
Gemensamt har hållbarhetsindikatorerna i projektet fokuserat på byggnadens miljöpåverkan, människors hälsa och komfort i byggnaden samt byggnadens tillgänglighet
och förvaltning.
Socioekonomiska aspekter
Häkkinen (2007) skriver att byggnadens hållbarhet påverkas även av andra gemenskapsrelaterade faktorer som kallas för socioekonomiska aspekter. Dessa aspekter
bedöms ur en gemenskapsnivå och styrs av byggnadens läge och geografiska placering. Exempel på några socioekonomiska aspekter som Häkkinen (2007) tog upp är:
 Närhet och tillgång till kollektivtrafik och grönytor
 bättre skydd mot buller och föroreningar
 arkitektonisk kvalité på byggnaden samt
 tillgång till sociala mötesplatser
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3.3

Miljöcertifieringssystem

Enligt Wallhagen och Glaumann (2011) är miljöklassningssystem en metod som ger
miljömässiga riktlinjer samt riktmärken för att bland annat minimera byggnadens
miljöpåverkan och energianvändning. Vidare ger miljöklassningssystemen en objektiv utvärdering av byggnadens resursanvändning samt inomhusmiljökvalitet.
En miljöklassad byggnad kallas dessutom för en grön byggnad som enligt Steinemann
et al. (2017) definieras som ”skapandet av strukturer och användandet av processer
som är miljövänliga och resurseffektiva under hela byggnadens livscykel”.
Många länder bedriver i dag sina egna miljöklassningssystem för att bland annat
minska byggnadens miljöpåverkan. Enligt Nguyen och Altan (2011) finns i dagens
läge över 500 miljöklassningssystem i världen som fokuserar på olika hållbarhetsindikatorer. Tre av de mest använda miljöklassningssystemen i Sverige är BREEAM,
LEED och Miljöbyggnad (Cole & Valdebenito, 2013).
3.4

Miljöbyggnad

Enligt Malmqvist et al. (2011) har idén med miljöcertifiering av byggnader i Sverige
börjat för ca 20 år sedan under ett dialogprojekt. Idag är Miljöbyggnad, tidigare Miljöklassad byggnad, det mest använda miljöklassningssystemet i Sverige med över
1000 certifierade byggnader. Systemet är i enlighet med SGBC (2014) ett svenskt
certifieringssystem för hållbara byggnader och består idag av olika indikatorer som
bedömer byggnadens energianvändning, innemiljö och material. Det svenska systemet definierar kortfattat regler, tolkningar och betygskriterier för bl.a. lokala byggnader, småhus och flerbostadshus. Idag ägs Miljöbyggnad av organisationen: Sweden
Green Building Council, SGBC, som verkar för grönt byggande inom den svenska
bygg- och fastighetssektorn. Systemet är under en ständig utveckling och inrättades
för första gången år 2009. Miljöbyggnad 3.0 är idag den senaste version av systemet,
men tidigare användes Miljöbyggnad 2.2 och äldre versioner. Se tabell 3.
Tabell 3. Miljöbyggnads utveckling genom åren, där senaste versionen av systemet är Miljöbyggnad
3.0.
Version

År

Miljöbyggnad 3.0

2018-

Miljöbyggnad 2.2

2014-2017

Miljöbyggnad 2.1 och äldre

Före 2014 - 2009
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Miljöbyggnads indikatorer
Systemet miljöbyggnad fokuserar på tre olika områden, nämligen energi, innemiljö
och material. Byggnader bedöms utifrån dessa tre områden och detta görs med syftet till att uppmuntra till låg energianvändning, god innemiljö vad gäller ljud, ljus
och luft och ett bra materialval (SGBC, 2014). Nedan i tabell 2 visas indikatorer som
bedöms med hjälp av Miljöbyggnad 2.2 och Miljöbyggnad 3.0:
Tabell 4. Till höger visas indikatorer för Miljöbyggnad 2.2 och till vänster Miljöbyggnad 3.0.
Miljöbyggnad 2.2

Miljöbyggnad 3.0

Energianvändning
Värmeeffektbehov
Solvärmelast
Andel av energislag
Ljudklass
Radonhalt
Ventilationsstandard
Kvävedioxid
Fuktsäkerhet
Termiskt klimat vinter
Termiskt klimat sommar
Dagsljus
Legionella
Dokumentation av byggvaror
Utfasning av farliga ämnen

Värmeeffektbehov
Solvärmelast
Energianvändning
Andel förnybar energi
Ljud
Radon
Ventilation
Fuktsäkerhet
Termiskt klimat vinter
Termiskt klimat sommar
Dagsljus
Legionella
Loggbok med byggvaror
Utfasning av farliga ämnen
Stommen och grundens klimatpåverkan

För mer information av Miljöbyggnads indikatorer se bilaga 2, som innehåller en
komprimerad version av Miljöbyggand 2.2 för nyproducerade byggnader.

Certifieringsprocessen
Certifieringsprocessen i detta system består av fem olika steg, se fig. 7. Första steget
i processen är att byggnaden som ska certifieras måste registreras hos SGBC. Vidare
skall en certifieringsansökan sändas in till SGBC, där byggnaden kontrolleras utifrån
olika krav. I det tredje steget granskas byggnaden av en oberoende granskare. Därefter går ansökan vidare till certifieringsrådet. Om ansökan är godkänt utfärdas ett
certifikat av rådet som sedan skickas vidare till fastighetsägaren som är giltig i maximalt 10 år. Slutligen verifieras certifieringsresultatet och detta ska ske inom två år
efter byggnaden har tagit i bruk (SGBC, 2016)
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Registrering

Ansökan

Granskning

Certifering

Verifering

Figur 7. Certifieringsprocessen för Miljöbyggnad 2.2.

Betygsnivåer hos Miljöbyggnad
Det svenska miljöklassningssystemet utvärderar byggnader genom tre olika betygsnivåer, vilka är GULD, SILVER och BRONS. GULD är det högsta betyget i systemet
och kräver bortsett från gott resultat, enkätundersökningar som visar att brukarna är
tillfredsställda med bland annat byggnadens inomhusmiljö. Därefter kommer betyget SILVER som visar en hög ambitionsnivå och slutligen BRONS som motsvarar generella krav från Boverket, d.v.s. minimikrav som samhället ställer på byggnaden.
Statistiken visar att ca 13 % av alla byggnader som är certifierade enligt Miljöbyggnad uppnår betyget GULD, Vidare visade statistiken att betyget SILVER dominerar
med ca 67 % och slutligen kommer betyget BRONS med ca 20 % av byggnaderna,
se fig. 8 (SGBC, u.å.).
BRONS

• 20 % av alla byggnader

SILVER

• 67 % av alla byggnader

GULD

• 13 % av alla byggnader

Figur 8. Betygsnivåer från lägst till högst: BRONS, SILVER och GULD. . Sifforna är tagna från statisk från SGBC 2018-04-13

Rums- och byggnadsindikatorer i systemet
SGBC (2014) beskriver att indikatorer i Miljöbyggnad 2.2 bedöms ur byggnadsnivå
respektive rumsnivå. Vid nyproduktion skall fem indikatorer bedömas på rumsnivå
och dessa är solvärmelast, ljudklass, termiskt klimat vinter, termiskt klimat sommar
och dagsljus, se fig. 9.
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Legionella

Figur 9. Här visass indikatorer som bedöms i rums- respktive byggnivå enligt Miljöbyggnad 2.2.

Enkätundersökning enligt Miljöbyggnad
Enligt Miljöbyggnad metodik (2014) är enkätundersökning ett moment som krävs
för att uppnå betyget GULD på sex olika indikatorer, vilka är: ljudmiljö, ventilationsstandard, fuktsäkerhet, termiskt klimat vinter och termiskt klimat sommar, se
tabell 5. Vidare ger undersökningen en verifiering på hur väl inomhusmiljön upplevs av brukarna eller boenden som bor i det undersökta huset. Enkätfrågor kan
hittas i bilaga 3
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Tabell 5. Här visas anslutningen mellan indikatorer och frågorna i enkätundersökningen

3.5

BREEAM

BREEAM är världens första miljöklassningssystem. Systemet inrättades år 1990 i
Storbritannien och drivs idag av den brittiska organisationen BRE. Miljöklassningssystemet användes för första gången år 1993 för att bedöma kontorslokaler. Idag är
BREEAM ett flexibelt system, vilket möjliggör för andra länder att tillämpa systemet. Vidare kan systemet användas för att utvärdera såväl nyproducerade som gamla
byggnader och kontorslokaler. Byggnadens livscykel utvärderas även i systemet.
Tack vare bland annat sin flexibilitet har BREEAM år 2016 utfärdat över 500 000
certifieringar och systemet står idag för 80 % av den europeiska marknadsdelen för
hållbara byggcertifieringar (Doan et al., 2017).
Det internationella miljöklassningssystemet har gjort en inverkan i över hela världen. Idag använder många länder, såsom Kanada och Kina, det flexibla systemet för
att utveckla sina egna system. I Sverige har Sweden Green Building Council, SGBC,
anpassat BREEAM till de svenska förhållanden och den svenska versionen av systemet kallas för BREEAM-SE (SGBC, u.å.). Vidare skriver Nguyen och Altan (2011)
att systemet uppdateras årligen och har tillsammans med LEED en stark bas, många
investeringar och fler fördelar jämfört med andra stora miljöklassningssystem vad
gäller metodik, noggrannhet och användarvänlighet.
BREEAM-SE
Enligt SGBC (u.å.) är BREEAM-SE en svensk anpassat version av det internationella
systemet BREEAM. Organisationen SGBC har sedan 2013 anpassat och utvecklat systemet till de svenska förhållandena. Systemet BREEAM-SE 2017 möjliggör idag

19

certifiering av nyproducerade byggnader och ombyggnad av kommersiella fastigheter. Det tidigare systemet, BREEAM 2013, utvärderade dock inte nyproducerade
byggnader och bostäder.
Indikatorer hos BREEAM-SE
Med hjälp av BREEAM kan alla hållbarhets aspekter bedömas. Suzar (2015) skriver
att systemet består idag av 10 olika huvudindikatorer som används för att bedöma
och betygsätta en byggnad. Följande indikatorer bedöms i BREEAM och BREEAMSE:
1. Ledning och styrning
2. Hälsa och välmående
3. Energi
4. Transport
5. Vatten
6. Material
7. Avfall
8. Markanvändning och ekologi
9. Föroreningar
10. Innovation
Betygsnivåer för BREEAM
BREEAM utvärderar byggnader i fem olika betygsnivåer, där outstanding är bäst och
Pass är lägst. Betygen i ordning från lägst till högst är:
1. Pass
(30 – 44 poäng)
2. Good
(45-54 poäng)
3. Very Good
(55-69 poäng)
4. Excellent
(70-84 poäng)
5. Outstanding
> 85 poäng
(UFOS, 2012)
För betyget Outstanding bör goda innovativa lösningar redovisas samt en godkänd
uppföljning göras efter tre år (UFOS, 2012).
Vid poängberäkningen görs sedan en aggregering av varje huvudkategori där poängen läggs ihop för att ta fram det slutliga resultatet (Suzar, 2015).
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Certifieringsprocessen för BREEAM
Enligt SGBC (u.å.) måste en licensierad assessor anlitas vid certifiering enligt
BREEAM. Den licensierade assessorn fungerar som en revisor och ska sedan efter
förstudie registrera projektet hos SGBC. Vid registrering av projektet förekommer
en registreringsavgift där fem tekniska frågor ingår. Vidare när registreringen har
hanterats av SGBC kontrolleras ansökan som består av en engelsk rapport och bilagt
bevismaterial. Rapporten skrivs av projektets assessor och handlar om bl.a. tekniska
beskrivningar av byggnaden. Om kontrollen är godkänt efter en granskning, utfärdas en certifiering som sedan ger en slutcertifikat av byggnaden, se fig. 10.

Förfrågan/förstudie

Registrering av projekt
hos SGBC

SGBC hanterar
registrering

Informationsinsamling

Upprättande av
rapport

Kontroll av rapport

Certifering om Kontroll
är godkänd

Slutcertifikat

Figur 10. Certifieringsprocessen hos BREEAM-SE

Sammanfattningsvis är syftet med BREEAM att kontrollera och utvärdera en byggnads prestanda med hjälp av olika miljökriterier. Systemet tar större hänsyn till miljöfaktorn och bedömningen kan utföras redan i ett tidigt skede och resultatet kan sedan användas i andra faser såsom projektering (Ding, 2008).
3.6

LEED

Efter lanseringen av BREEAM har många länder utvecklat sina egna miljöklassningssystem. Ett av de länderna är USA som under 1998 utvecklade miljöklassningssystemet LEED. Liksom BREEAM, utvärderar LEED en byggnads miljöpåverkan och tar
hänsyn till samtliga tre övergripande hållbarhets aspekter (Doan et al., 2017).
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Idag har LEED vuxit snabbt och anses vara ett internationellt verktyg för vägledning
och utvärdering av byggnaders livscykel. I dagens läge finns LEED i fler länder än
BREEAM och har använts för att certifiera över 65 000 projekt runtom i världen
(Suzar, 2015).
Indikatorer i LEED
Enligt Doan et al. (2017) består huvudkategorierna i LEED v4, det vill säga senaste
versionen, av sju olika indikatorer nämligen:
1. Närmiljö
2. Vatteneffektivitet/Vattenanvändning
3. Energianvändning,
4. Material och resurser,
5. Inomhusklimat
6. Innovation
7. Regional hänsynstaganden
Betygsnivåer
Betygsnivåer i LEED uppdelas i fyra olika nivåer, vilka i ordning är:
1. Certified
2. SILVER
3. Gold
4. Platinum.
Det lägsta betygsnivån är Certified och det högsta är Platinum. För ”Certified” krävs
40 poäng och för betyget Platinum krävs 80 poäng. Det slutliga poängen av varje huvudkategori läggs ihop och detta ger i sin tur slutbetyget (Nguyen & Altan, 2011).
Certifieringsprocess i LEED
Enligt UOFS (2012) inleds certifieringsprocessen med en utredning om systemet
LEED kan användas i projektet. Sedan efter utredningen skall projektet registreras
hos den internationella organisationen GBCI och i samband med det betalas en registreringsavgift. Vidare väljs en miljöledare som i sin tur strukturerar projektet och
tilldelar alla ”credits” till lämpliga aktörer. Därefter pågår processen under projektering och byggskedet, där olika granskningar genomförs. Slutligen när byggnationen
är färdig kommer en slutgranskning och summering av poäng som fastställer byggnadens betyg med ett certifikat från CBCI.
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3.7

Certifieringssystem och hållbart byggande

Enligt Majarba och Chidiac (2016) har miljöklassningssystem av byggnader dykt upp
tack vare behovet av mätning och utvärdering av byggnaders hållbarhetsprestanda.
Dock menar författarna att de flesta miljöklassningssystem, såsom BREEAM och
LEED, inte hanterar en långsiktig hållbarhet. Med hänsyn till de hållbara dimensionerna, alltså sociala, ekonomiska och ekologiska, lägger systemen en större fokus och
vikt på den ekologiska hållbarheten, i detta fall på byggnadens miljöpåverkan. Som
ett exempel bedömer 72 % av alla möjliga poäng i LEED den ekologiska hållbarheten. Resultatet visar dessutom att BREEAM lägger en större vikt på den ekologiska hållbarheten, och detta ger en orättvis mätning av byggnadens hållbarhet, se fig.
11.

Figur 11. Den ekologiska hållbarheten väger mer hos systemen

Majarba och Chidiac (2016) betonar vidare att det finns en stor skillnad mellan
gröna och hållbara byggnader. En grön byggnad fokuserar endast på miljöförbättringar medan en hållbar byggnad på flera dimensioner. Å andra sidan skriver Doan
et al. (2017) att systemen är under en ständig utveckling, vilket i sin tur kan leda till
eventuella förbättringar vad gäller sociala och ekonomiska aspekter.
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3.8

Likheter och skillnader mellan certifieringssystemen

LEED och BREEAM har fler likheter än olikheter. Systemen tar hänsyn till alla
aspekter inom hållbarhet och har fler indikatorer jämfört med det svenska systemet
Miljöbyggnad.
De huvudkategorierna i Miljöbyggnad är Energi, Innemiljö och Material, medan i
BREEAM och LEED behandlas fler huvudkategorier såsom vatten, förvaltningen och
byggavfall, se tabell 6. Dock är Miljöbyggnad ett enklare system och anpassat efter
svenska förhållanden och lagstiftning.
Tabell 6. Skillnader och likheter mellan systemen Miljöbyggnad, BREEAM och LEED.

Miljöbyggnad BREEAM LEED
Energi

X

X

X

Innemiljö

X

X

X

Material

X

X

X

Vatten

X

X

Förvaltning

X

X

Byggavfall

X

X

Infrastruktur och kommunikation

X

X

Ekologi och plats

X

X

Föroreningar

X

X

Innovation

X

X
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4 Metoder
Enligt NE (u.å.) beskrivs metod som verktyg, teknik eller väg som används för att
uppnå ett visst mål. Metoden som tillämpades i detta arbete består huvudsakligen av
tre olika delar vilka beskrivs nedan i fig. 12. De tre huvuddelarna är: litteraturstudier, fallstudie och intervjuer.

Litteraturstudie

Hållbarhet och hållbart
byggande

Fallstudie

Manual: Miljöbyggnad
2.2

Intervjuer

Intervju med Politiker

Hämtat från SGBC

Miljöcertifieringssystem:
Miljöbyggnad
LEED

Enkätundersökningar
och intervjuer

Intervju med företrädare
från Gävle kommuns
samhällsbyggnad

BREEAM

Intervjuteknik och enkät

Handlingar från
Gavlegårdarnas digitala
databaser som tillhör
Almvägen

Intervju med byggherre:
Gavlegårdarna

Figur 12. Tillvägagångsättet som har använts under forskningsarbetet.
4.1

Val av datainsamlingsmetoder

För att komma fram till ett resultat, gjordes till en början undersökningar på vilka
data som författarna behöver för att kunna genomföra arbetet. Både primär och sekundär datainsamlingar gjordes med syfte att nå ett realistiskt resultat. I detta kapitel
hänvisas och förklaras vad menas med kvalitativ metod, kvantitativ metod, primära
och sekundära datainsamlingar.
Kvalitativ metod
Kvalitativ metod innebär att studera ett fenomen för att få en djupare förståelse. Det
kräver att det ställs frågor som ”varför sker en viss händelse och vad kan det bero
på?” (Biggam, 2012).
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Kvantitativ metod
Till skillnad från kvalitativ metod besvaras i en kvantitativ metod frågor som ”hur
sker en viss händelse?”. Kvantitativ metod avser mätningar genom enkätundersökningar, till exempel antalet personer som tycker att luftkvaliteten är acceptabel eller
antalet person som röker under en viss period (Biggam, 2012).
Primär datainsamling
Primär datainsamling är när ny information samlas av författarna där informationen
inte har använts i tidigare forskningar. Exempel på det är intervjuer, enkätundersökningar, observationer, beräkningar eller experiment (Biggam, 2012).
Sekundär datainsamling
Sekundär datainsamling är information som innehåller både kvalitativa och kvantitativa data och är information som redan finns tillgängliga, till exempel i böcker, artiklar hemsidor osv (Biggam, 2012).

4.2

Litteraturstudie

Enligt Biggam (2012) är litteraturstudier en systematisk process, där sökandet efter
litteraturer sker med hjälp av ett antal olika källor som är relevanta till forskningsarbetet. Litteraturkällor i detta arbete består huvudsakligen av vetenskapliga artiklar
från databasen Discovery, vilken tillhör Högskolan i Gävle, relevanta webbsidor och
manualer. Samtliga vetenskapliga artiklar som har valts är Peer-reviewed, vilket innebär att de är kvalitetssäkrade av olika forskare inom samma ämnesområde (NE,
u.å.).
Eftersom en stor del av arbetet handlar om hållbar utveckling och hållbart byggande
har även böcker och andra digitala rapporter använts som litteraturkällor. Till en
början har rapportförfattarna definierat begreppet hållbar utveckling och dess dimensioner med hjälp av sekundära källor. Därefter kopplades hållbar utveckling
med hållbart byggande, där olika miljöklassningssystem togs som ett forskningsområde.
I sökandet efter vetenskapliga artiklar som berör det svenska certifieringssystemet
Miljöbyggnad, visade det sig att endast nio vetenskapliga artiklar var tillgängliga i databasen Discovery. Detta beror på att det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad är relativt nytt och används endast i Sverige. Artiklarna som hittades var dessutom irrelevanta för studie, därför har andra relevanta källor såsom manualer, böcker
och webbsidor använts som ett komplement till forskningsstudien om Miljöbyggnad.
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Vad gäller andra certifieringssystem, det vill säga BREEAM och LEED, hittades fler
vetenskapliga artiklar i databasen. Dock har författarna vid val av artiklar gjort olika
urval, med rätt sökord såsom ”BREEAM” och ”LEED”, för att hittade passande och
önskvärt material.
Vidare har författarna även haft tillgång till Gavlegårdarnas digitala databaser som innehöll interna material, dokumentationer, handlingar och ritningar som tillhör referensobjektet Almvägen. Därefter har författarna bearbetat dessa material och gjort
urval för att utesluta många irrelevanta dokument.
4.3

Intervjuer

De kvalitativa intervjuerna som författarna har utfört för detta arbete har varit i informationsinsamlingssyfte. Intervjufrågorna har haft samma grund men har alla anpassats efter respondentens titel och arbetsuppgifter. För att få så informativt svar på
frågorna som möjligt har frågorna skickats till respondenterna innan intervjun för att
respondenten ska kunna förbereda sina svar och ha tid att fråga författarna ifall någon
fråga är oklar. Författarna har vidare anpassat frågorna enligt en semi-strukturerad
form för att få så öppna svar som möjligt samt undvika slutna frågor som ger ja och
nej som svar. Innan intervjuerna har författarna även bett respondenterna att svara
på frågorna så öppet och fritt som möjligt för att både få deras personliga åsikter och
viktig information framgår.
För att inte missa information från intervjuerna så har alla intervjuer spelats in, transkriberats och analyserats. Intervjuerna har varit mellan 22-28 minuter långa, (Se tabell 7).
Tabell 7. Här visas respondenter och hur vi har utfört intervjun
Respondenter

Kommunikationsmetod

Intervjuns längd Inspelningsme(min)
tod

Representanter från
AB Gavlegårdarna

Fysisk intervju

22

2 smartphones

Politiken Ulla Westberg

Telefonintervju

28

2 smartphones

Representanter från
Gävle kommun

Mailintervju

-
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-

Frågor som ställdes till samtliga respondenter
Grundfrågor som ställdes till alla respondenter för att hålla frågeställningen och en
struktur/rödtråd var följande:
För att kunna få spela in intervjuerna har givetvis bekräftelse på om respondenten till bli inspelad.
* Är det okej för er om vi spelar in denna intervju? (Ljudinspelning?)
För att introducera respondenten och förstå hur respondenten är kopplad till detta arbete samt
förstå från vilken synvinkel svaren kommer från.
* Skulle du/ni kunna berätta ved ni heter och vad ni jobbar samt vad just er arbetsuppgift är?
För att inleda för frågorna om hållbart byggande ställdes en öppen fråga om vad just de
tycker/har uppfattat är hållbart.
* Om jag nämner hållbart byggande, vad är det första ni tänker på då?
För att koppla hållbart byggande till Miljöbyggnad.
* Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader. Systemet ger
en noggrann kontroll av huset med sexton olika indikatorer för energianvändning,
innemiljö och material. Vad tycker ni om miljöcertifiering (Miljöbyggnad)?
För att vidare förstå vad de tycker om Miljöbyggnad. Om man ska förenkla Miljöbyggnad för
att fler byggnader ska lättare få tillgång till certifieringen.
* Behövs det någon form av ”morot” för att förenkla/få det billigare att bygga miljöcertifiera enligt miljöbyggnad?
För att avrunda intervjun och för att ge respondenten chansen att fritt säga vad han/hon
tycker, vill förtydliga eller tycker att författarna har missat att ta upp i intervjun.
* Finns det något ni vill tillägga som har relevans med frågorna?
För att hålla ”dörren öppen” med respondenten, ifall det skulle uppstå nya frågor.
* Om det skulle uppstå flera frågor, kan vi nå er via mail i så fall för att få dem besvarade
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Frågor anpassade till respondenter från AB Gavlegårdarna
För att få beställarnas strategi och syn på hållbart byggande.
* Hur arbetar ni för att uppnå hållbart byggande?
* Hur ser ni på det försatta arbetet med certifiering av byggnader ut på ert företag?
För att jämföra olika system efter vad beställarna tycker och upplever samt vad de tycker från
en ekonomisk synpunkt.
* Vilket/vilka system föredrar ni att jobba med? (För- och nackdelar enligt er, även
ekonomiskt)
För att veta varför beställarna har valt Miljöbyggnad och vilket betyg de strävar efter.
Varför har ni valt eller inte valt systemet Miljöbyggnad, och vilket betyg skulle ni
sikta på?
Finns det någonting du skulle vilja komplettera i miljöcertifieringssystemet?
Om de som beställare känner någon press på att de måste miljöcertifiera sina byggnader.
Finns det en efterfråga på miljöcertifiering och hållbara byggnader? (av boende, politiker och kommun)
För att få personlig åsikt om vad de tror personligen att det kommer bli i framtiden.
* Hur tror du att bostäderna kommer att utvecklas och se ut i framtiden jämfört
med idag?
* Kommer de miljöcertifierade bostäderna att efterfrågas mer i framtiden?
Frågor anpassade till valda politiker
För att få politikernas strategi och varför hållbart byggande är viktigt.
* Hur arbetar ni för att uppnå hållbart byggande?
* Varför är det viktigt med hållbart byggande?
* Är placering av byggnaden en hållbarhetsaspekt?
Om en politiker och andra aktörer kan påverka varandra.
* Efter att en byggherre eller beställaren har tagit ett beslut, vad har ni för möjlighet
att påverka?
* Är det bara hållbarhetsavdelningen som är medvetna om hållbarhetsarbetet eller är
det projektledare och andra aktörer som är medvetna om hållbarhetsarbetet?
* Finns det möjlighet för andra att påverka hållbarhetsarbetet?
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Om de som politiker känner någon press på att de måste miljöcertifiera sina byggnader.
* Finns det en efterfråga på miljöcertifiering och hållbara byggnader?
Personlig åsikt om hur de tror att det kommer att bli i framtiden.
* Byggs det mer hållbara byggnader idag än vad det gjordes förr?
* Finns det någonting ni skulle vilja komplettera i miljöcertifieringssystemen?
* Tror ni det finns möjlighet till att det kommer komma en lagförändring inom en
snar framtid som kommer påverka hållbart byggande?
* Vart någonstans ligger Gävle kommun om vi jämför med andra kommuner?
* Hur tror du att bostäderna kommer att utvecklas och se ut i framtiden jämfört
med idag?
Frågor anpassade till Gävle kommuns samhällsbyggnadsnämnd
För att förstå vad kommun tycker om hållbart byggande och Miljöbyggnad?
* Finns det någonting ni skulle vilja komplettera i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad?
* Diskuterar byggnadsnämnden i kommun hållbart byggande?
* Belönar byggnadsnämnden byggherrar som bygger hållbart?
Personliga åsikter om vad de tror kommer hända i framtiden?
* Tror ni det finns möjlighet till att det kommer komma en lagförändring inom en
snar framtid som kommer påverka hållbart byggande?
*Var någonstans ligger Gävle Kommun om vi jämför med andra kommuner?
Hur kommun kan påverka en byggherre/beställare.
* Efter att beställaren/byggherren har tagit ett beslut, vad har ni för möjlighet till
att påverka?
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4.4

Enkätundersökning

Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) innebär enkät att ställa en eller flera frågor till
ett antal personer för att få ett sammanställt svar. Kylén (2004) berättar att i vanliga fall vid utförande av en kvantitativ undersökning skickas en enkätundersökning ut, dock är det oftast bara 50-60 % av enkätdeltagarna som svarar. Faktorer
som påverkar den låga svarsfrekvensen kan bero på svårighetsgrad i språket, meningarnas längd, ordval, fackspråk etc. Därför är det viktigt att använda ett enkelt
och tydligt språk. Enkäter kan exempelvis skickas i pappersform eller digitalt via
internet. Enkätens utseende spelar dessutom en viktig roll, den ska se tilltalande
ut och väcka intresse. Frågorna ska vara uppställda med enkla och grundläggande
frågor initialt och därefter djupare frågor.
Till en början upprättades en enkätundersökning, där bland syftet med enkäten definierades, se bilaga 3. Enkätundersökningen innehöll elva frågor som hämtades från
manualen: Miljöbyggnad Metodik (2014). Frågorna handlade om deltagarnas synpunkter och upplevelse av bl.a. värmekomfort, dagsljuskvalitet och inomhusmiljön.
Denna undersökning gjordes tillsammans med AB Gavlegårdarna och författarna har
sedan delat ut enkäterna till samtliga hyresgäster (66) i Almvägen torsdag den 26:e
april 2018.
Enkätundersökningen pågick i sju dagar och hyresgästerna fick lämna sina svar i en
postlåda som låg utanför ett återvinningsrum i område, se fig. 13.

Figur 13. Till höger visas hur enkäten har delats ut i form av papper till samtliga hyresgäster, och till
vänster visas postlådan som låg utanför återvinningsrummet
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4.5

Fallstudie

Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) är fallstudie ett sätt att hämta en detaljerad information av ett fenomen. Fenomenet kan vara bland annat en individ, en grupp eller ett objekt. Fallstudien används i ett större forskningssammanhang med syfte till
stärka hypoteser eller fördjupa begrepp och teorier.
Manualen som användes för denna fallstudie är Miljöbyggnads bedömningskriterier
för nyproduktion, Manual 2.2 141001:141 017. Eftersom en stor del av rapporten
handlar om miljöbedömning av ett flerbostadshus är manualen ett viktigt underlag
till bedömningen. Vidare innehöll manualen information om krav för betygskriterier
samt olika bedömningar som bör göras. För att åskådliggöra vilket betyg som byggnaden når, studerades hur alla indikatorer, i miljöbyggnad, ligger till i förhållande
till BBR:s krav. Eftersom samtliga hus i Almvägen har i princip samma utformning,
har författarna valt hus nummer sju, det vill säga Almvägen 5 som ett referensobjekt, se bilaga 1 för ritningar.
Därefter sammanställdes ett slutligt betyg för referensobjektet. Alla 15 indikatorer
Redovisas generellt i kapitel 6 under resultat och i detalj i bilaga 2.
4.6

Varför valdes Miljöbyggnad?

Som tidigare nämnts kommer Miljöbyggnad 2.2 att användas som certifieringssystem i detta arbete. Detta beror på följande faktorer:
 Byggnationen av Almvägen startades 2015 då Miljöbyggnad 2.2 var aktuell
 AB Gavlegårdarna har tidigare jobbat med Miljöbyggnad och föreskriver i sina
ramhandlingar att följa Miljöbyggnads kriterier för att uppnå betyget SILVER
(Dock inte i Almvägen)
 LEED baseras inte på svensk grundlagsstiftning när det kommer till byggnadens
energiprestanda (Thygesen, Eriksson, Gustafsson & Karlsson, 2015).
 BREEAM-SE kräver en licensierad assessor vid certifiering och innebär därmed
högre kostnader
 Den tidigare varianten av BREEAM-SE, som var aktuell 2015 utvärderade inte
bostäder.
 LEED anses vara onödigt komplicerat och bygger på amerikanska normer
(UOFS, 2012)
 Miljöbyggnad är den mest använda systemet i Sverige med över 1000 certifierade byggnader. Systemet är exklusivt i Sverige och utgår direkt från de svenska
bygglagar och förhållanden.
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Vidare anses Miljöbyggnad vara ett relativt billigt och enkelt system, med stor fokus
på kemiska ämnen och dokumentation av byggvaror. Med hjälp av systemet måste
alla aspekter bedömas och få ett bra betyg för att uppnå det lägsta kravet som är
BRONS (UOFS, 2012).

4.7

Validitet och reabilitet

Trolig validitet uppnås när lämpliga forskningsmetoder används för att besvara
forskningsfrågorna (Biggam, 2012). Eftersom examensarbetet handlar om miljöbedömning av fallstudie på ett flerbostadshus i en svensk kontext användes berörda
manualer, enkätundersökningar, intervjuer och rekommenderade simuleringsprogram, såsom Parasol och IDA ICE Klimat från SGBC. Vid val av hus i Almvägen valdes enbart hus nummer sju som var representativ för samtliga byggnader i området.
Dessutom hade husen i princip samma utformning vad gäller arkitektur och tekniska
delar. Dock finns en risk att Almvägen 5 inte kan representera samtliga sju hus i bostadsområdet.
I dagens läge råder dessutom en global företeelse att använda sig av internet för att
skicka ut enkätundersökningar, som enligt Couper, Kim & Woo (2014) ger en
högre och bättre svarsfrekvens. Det hade varit fördelaktigare att skicka ut enkäterna
digitalt via E-post eller sms, men svårigheten var att få tag på de boendes mailadresser och telefonnummer på grund av olika skäl, bland annat juridiska lag som skyddar
hyresgästernas personuppgifter. Därför har enkätundersökningen delats ut ett per
hushåll via brev till samtliga hushåll på Almvägen och en postlåda placerades utanför
områdets återvinningsrum.
Slutligen när det gäller intervjudelen har författarna inte haft möjlighet att få tag på
fler politiker att intervjua. Detta kan bero framför allt på att politiker är upptagna
med bland annat valet som sker i hösten 2018. Vidare har författarna även inte haft
möjlighet att genomföra gruppintervjuer vilket skulle kunna ge bättre svar.

33

5 Genomförande
I detta kapitel beskrivs hur platsbesök och miljöcertifiering av Almvägen har genomförts
5.1

Platsbesök

Almvägen besöktes vid tre tillfällen för att bland annat få en bättre överblick över
området samt studera byggnadens arkitektur, dela ut enkätundersökningar, dokumentera bilder samt observera vilka typer av solavskärmningsmetod hyresgästerna
använder. Det fanns dock inga möjligheter att tillträda och använda en lägenhet för
att genomföra mätningar av termiska klimatet och utföra IR-fotografering som visar
luftläckage inomhus.
5.2

Miljöcertifiering

Med utgångspunkter från Miljöbyggnads manual 2.2 för nyproducerade byggnader
kunde alla femton indikatorer i systemet bedömas. Sex av dessa indikatorer har dessutom bedömts grundligt med hjälp av datorsimuleringar, matematiska ekvationer,
ritningar och andra berörda handlingar, se tabell 8. Datorsimuleringsprogram redovisas i kapitel 5.2.1. Resterande nio indikatorer bedömdes enbart med hjälp av egna
antaganden och handlingar som fanns tillgängliga i Gavlegårdarnas digitala databas,
dessa redovisas i kapitel 6.
Tabell 8. De sex aspekter som har bedömts grundligt i arbetet

Indikatorer

Metod

1. Energianvändning

IDA ICE och COMSOL

2. Värmeeffektbehov

IDA ICE och COMSOL

3. Solvärmelast

Parasol och enkla matematiska
beräkningar

4. Termiskt klimat vinter

matematiska beräkningar med
hjälp av Microsoft Excel

5. Termiskt klimat sommar

matematiska beräkningar med
hjälp av Microsoft Excel

6. Dagsljus

Matematiska beräkningar med
hjälp av Microsoft Excel
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Energianvändning
5.2.1.1 IDA ICE

Till en början, för att få en överblick på byggnaden, har det gjorts ett platsbesök.
Därefter hämtades information om byggnaden och dess ritning som IFC-fil, för att
sedan importera filen i IDA ICE. Programmet används för att uppskatta energibehov, effektbehov, termisk tillstånd i zoner och termisk komfort samt dagsljusinsläpp. Byggnaden består av 3 våningar och är ett flerbostadshus, se fig. 20. Information som hämtades innehöll bland annat externvägg-, tak- samt golvmaterial, ventilation, både tilluft och frånluft och fönstertyper.

Figur 14. Referensobjekt ritad i IDA ICE

Efter datainsamlingen var klar, började författarna att importera IFC-filen i IDA ICE
och skapa zoner genom att använda funktionen ”New zone”. Därefter redigerades,
de nya zonerna som skapades, så att de passade in i IFC-filen som fanns i bakgrunden, se fig. 15.

Figur 15. Plan 1 i IDA ICE
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Nästa steg var att sätta in specifika värden för alla rum. Indata som behövdes var
bland annat till belysning, utrustning, tilluft och frånluft, vägg-material, samt antal
personer som vistas i rummet. I bilaga 4 står information om till- och frånluften
samt externväggtypen. hushållsel samt antal personer som bor i lägenheterna bestämdes med hjälp Svebys brukarindata för bostäder. Tabell 9 visar rekommenderat
antal boende per lägenhet. För att fastställa hushållsel användes ett schablonvärde på
30 kWh/m2 (Sveby, 2012).
Tabell 9. Rekommenderat antal boende per lägenhet, hämtad från Sveby (2012).

Köldbryggornas Psi-värden räknades ut med hjälp av ett simuleringsprogram,
COMSOL. En mer detaljerad information om programmet finns under rubriken
COMSOL. Det gjordes en förenklad modell på byggnadens golvkonstruktion. Värden placerades sedan i en funktion i IDA-ICE som kallas ”Thermal bridges”.
Efter att all nödvändiga information och värden matades i modellen började författarna att simulera energianvändningen.
Ekvationen som användes för att bestämma byggnadens energianvändning, efter IDA
ICE simulering är följande:
[kWh]

𝐸bea = 𝐸uppv + 𝐸kyl + 𝐸tvv + 𝐸F

(1)

Där
𝐸bea = Byggnadens energianvändning
𝐸uppv = Uppvärmning
𝐸kyl = Komfortkyla (Kyla saknas i byggnaden)
𝐸tvv = Tappvarmvatten
𝐸f = Fastighetsenergi
Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp kallas för byggnadens specifika energianvändning, uttryckt i kWh/m2. Det som används, förutom de grundläggande
kraven på varmvatten, värme och ventilation, inräknas inte i specifika energianvändning. Hushållsenergi som tillförs i byggnaden ingår inte heller i begreppet
(Boverket, 2015).
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Enligt följande formel bestäms byggnadens specifika energianvändning,
𝐸bea

𝐸beaspec = 𝐴temp

[kWh/m2]

(2)

5.2.1.2 COMSOL

Comsol Multiphysics är ett modelleringssystem från företaget COMSOL AB. Programvaran används för att lösa olika fysiska problem med hjälp av olika matematiska
metoder. FEM (Finite Element Method) är ett exempel. Programvaran visualiserar
resultaten som bilder, diagram samt tabeller. Comsol Multiphysics används bland
annat för att ställa upp beräkningsmodeller exempelvis. köldbryggor, fukt, hållfasthetslära, värme samt akustik. I detta arbete ligger fokus på värmetransporten genom
linjära köldbryggor (Multiphysics, 2014).
För att räkna ut energianvändningen i byggnaden behövdes analysera värmen som
läcker ut från betongplattan. Jan Akander, som är handledaren till detta examensarbete, kontaktades och kom med förslaget att använda programmet COMSOL Multiphysics för att kunna visualisera köldbryggorna och beräkna dessas Psi-värden. Eftersom fokus ligger på köldbryggor valdes att använda 2D visualisering. Dessutom
valdes simuleringen värmeöverföring i fast material (Heat transfer in solids) och att
det skulle ske i stationärt tillstånd (Stationary).
För beräkning av markkonstruktionens U-värde, beräknas detta enligt följande:
𝐵′ =

2∙𝐴

(3)

𝑂

Där
A = Plattans area, m2
O = Omkrets, m
Längden och markdjupet kunde bestämmas med hjälp av följande formel:
2.5 ∙ 𝐵′
Vägg- och grundtypen som användes för att analysera köldbryggorna togs fram från
Gavlegårdarnas ritningar, se bilaga 1.
I programmet kunde värmeflöde avläsas och sedan U-värdet beräknas genom att dela
värmeflödet med temperaturskillnaden multiplicerat med plattans längd.
U=

𝑞

𝑊

∆𝑇∙𝐿

𝑚2𝐾

37

(4)

𝐿=

𝐵′

𝑚

2

(5)

Där
U = U-värde, Värmegångskoefficient uttryckt i 𝑊/𝑚2 𝐾
𝑞 = Värmeflöde 𝑊/𝑚
∆𝑇 = Temperaturskillnad i kelvin
𝐿 = Plattans Längd, m
I och med att i Comsol-beräkningen är värmeläckaget på 1 meter i z-led räknas psivärdet fram genom följande formel;
Ψ=

𝑞
∆𝑇∙𝐿

𝑊

∙ 1𝑚

𝑚𝐾

(6)

Värmeeffektbehov
Med hjälp av ett beräkningsverktyg, som hämtades från SGBC hemsida, kunde värmeeffektbehovet beräknas. För att räkna ut värmeeffektbehovet gjordes en utredning av erforderliga information såsom areor för vägg, tak, fönster, dörrar och dess
U-värde. Det behövdes även indata för byggnadens volym, köldbryggor, luftflöde,
temperatursverkningsgrad. Dessa nödvändiga information fanns tillgängliga i Gavlegårdarnas dokumentationer. Köldbryggor för bjälklagskanter räknades ut med hjälp
av COMSOL. Därefter valdes klimatort, temperaturen inne samt DVUT (dimensionerade vinterutetemperatur). Med hjälp av dessa värden kunde värmeeffektbehovet beräknas.
Luftomsättningen kunde dock inte beräknas eftersom några viktiga värden saknades.
Däremot kunde luftomsättningen tas fram genom att använda sig av en tabell från
SGBC. Först och främst fastställdes Gävles medelvindhastighet. Därefter avlästes
luftomsättningen från tabellen för medelvindhastigheten. I tabellen valdes sedan medel vindavskärmning samt medel luftomsättning, se bilaga 7.
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Solvärmelast
Solvärmelasttalet bedömdes i rum med fönster som vetter mot sydost och sydväst.
Följande formler har använts under beräkningen:
𝑆𝑉𝐿 = 800 × g syst ×
𝑆𝑉𝐿 = 560 × g syst ×

Aglas
Arum
AglasV
Arum

+ 560 × g syst ×

Aglas S
Arum

W/m2

(7)

W/m2

(8)

Där:
gsyst = sammanvägt g-värde för fönsterglas och solskydd [-]
Aglas = glasad del av fönster, dörrar och glaspartier, ej karm. [m2]
Arum = golvarea i det bedömda rummet. [m2]
Den första ekvationen har använts för vistelserum med fönster som vetter endast åt
ett väderstreck. Den andra ekvationen användes för rum med fönster som riktas mot
två olika väderstreck.
5.2.3.1 Motivering till val av plan och rum

Byggnaden bestod av sex olika lägenheter, som fördelades jämnt i tre olika våningar.
Vid val plan, ansågs plan tre vara mest representativt på grund av rummen där utsatts mest för solvärmetillskott. Vidare hade samtliga plan lika många lägenheter,
vilket gjorde att författarna kunde utesluta resterande våningar.
När det gällde rum bedömdes solvärmelasttalet (SVL) i rum med fönster med utsikt
mot öst, väst och syd. Rum med fönster som riktades mot norr, nordväst och nordost har uteslutits vid val av rum.
Det valda rummet i första lägenheten blev vardagsrum/kök eftersom fönstren där
har utsikt mot båda sydost och sydväst. I fig. 16 visas valda fönster markerade i fasadvyn. I fig. 17. Visas en planritning där valda rum är markerade.
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Figur 16. Fasad mot sydväst och sydost. Här visas de valda rummen och fönstren i huset

Figur 17. Plan vy över de valda rummen i plan tre. De valda rummen är gulmarkerade

Glasets solfaktor, det vill g-värde, uppskattades vara 0,60 enligt fönstrets dokument,
se bilaga 5. Detta innebär att 60 % av totala solenergi transmitterar igenom glaset.
För att minska transmissionen kan exempelvis persienner och gardiner användas.
Vid beräkning av glasets ljustransmission, det vill säga g-syst, har datorprogrammet
Parasol använts. Parasol är ett energisimuleringsprogram som utvecklades av Lunds
tekniska högskola. Med hjälp av programmet kan arkitekter och andra konsulter beräkna ett g-syst värde och energiförluster via fönster, fönsterdörrar och andra typer
av glas (SGBC, 2014).
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SGBC (2014) rekommenderar programmet Parasol vid beräkning av glasets ljustransmission, det vill säga g-syst värde. Solskyddet eller solavskärmningen vid simuleringen antogs då att vara aktiverat.
Termiskt klimat vinter
I detta arbete har det termiska klimatet bedömts enligt transmissionsfaktor, förkortat TF. Se ekvationen nedan:
𝑇𝐹 = 𝑈𝑔𝑙𝑎𝑠
𝑈𝑔𝑙𝑎𝑠
𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟
𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣

𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑊/𝑚2

𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣

(9)

= U-värde i glasets mitt (w/m2 k)
= Fönsterarea alltså glasdel + karm + båge (m2)
= golvarea (m2) inklusive yta under köksinredning och garderober.

5.2.4.1 Val av våningsplan och rum

Vid val av rum ska 20 % av vistelserum, med sämst förutsättningar för bra termiskt
klimat, väljas (SGBC, 2014). I denna bedömning har alla våningar förutom våning
två valts, se fig. 18 och 19. Valen av våningsplan berodde på följande motiv:
 Våning ett och våning två har i princip samma utformning, därför uteslöts våning
två
 Plan tre valdes eftersom det har annorlunda och mindre planlösning jämfört med
resterande planer. Att planlösningen är mindre beror främst på takets lutning
som begränsar rummens storlek och höjd.
I lägenheterna valdes sedan vistelserum som hade stora fönster och där människor
vistades under en längre period. Följande rum har valts i lägenheterna:
 Vardagsrum/kök
 Sovrum 1
Vardagsrum och kök valdes på grund av den stora ytan som rummen utgör, vilka är
mer än 20 % av våningsytan. Vidare antogs att vardagsrum vara det mest använda
samlingsrummet i lägenheten där människor vistas under lång tid. Samma sak gäller
sovrum 1 som finns i samtliga våningar.
I fig. 20 – 23 redovisas valda fönster i fasadvyn. För mer detaljer om byggnadens
placering se bilaga A.
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Figur 18. Här visas valda rum i Plan 3. Rummen som är gulmarkerade valdes.

Figur 19. Valda rum i Plan 1 som är gulmarkerade
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Figur 20. Valda fönster i fasad mot nordost som är gulmarkerade

Figur 21. Valda rum i fasad mot nordost som är gulmarkerade
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Figur 22. Valda rum i fasad mot sydost som är gulmarkerade

Figur 23. Valda rum i fasad mot sydväst som är gulmarkerade
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Termiskt klimat sommar
Vid bedömning av termiskt klimat sommar har det förenklade metoden SVF valts.
Med hjälp av följande formel beräknades SVF-värdet:
𝑆𝑉𝐹 = 𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡

𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠

(10)

𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣

där
= sammanvägt g-värde, alltså för fönsterglas och solskydd (-)
= Glasarea i fönster, dörrar och glaspartier (m2)
= golvarea (m2) inklusive yta under köksinredning och garderober.

𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡
𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠
𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣

5.2.5.1 Val av våningsplan och rum

Liksom termisk klimat vinter ska minst 20 % av de sämsta vistelserum på varje representativt våningsplan väljas.
I denna bedömning har samma våningsplan och vistelserum som termiskt klimat vinter valts. Det som valdes är bottenvåning och plan tre. Vistelserum som har valts är
vardagsrum/kök och sovrum 1 i samtliga våningar.
Enligt SGBC (2014) ska endast öppningsbara fönster väljas vid beräkning av SVFvärdet. Till denna indikator valdes alla fönster enligt figurerna 20 - 23 förutom följande fönstertyper: F5, F10, F11 och en mindre del av F12. Urvalet gjordes på
grund av att dessa fönster var icke-öppningsbara, se bilaga 5 för mer detaljer.

Dagsljus
Vid bedömningen av dagsljus har en förenklad metod använts för att beräkna dagsljusinsläppet i rummen. Ekvationen nedan användes vid beräkning av AF
𝐴𝐹 = 100

𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠

(10)

𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣

Där
Aglas = fönstrets glasarea, m2
Agolv = golvarea, m2 inklusive golv under köksinredning med mera.
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5.2.6.1 Val av våningsplan och rum

Valet av represesentativ våning stod mellan bottenplan och tredjevåningen. Botten
plan för att det är den våning som naturligt får minst dagsljusinstäpp då den ligger
längst ner och ljuset kan lättast blockeras av hus och träd i närheten. Alternativt
våning tre då den våningen har mindre fönster där en begränsad mängd dagsljus kan
komma in i byggnaden.
Som representativ vald kritiskt plan valdes ändå plan 1, då den har störst risk att bli
blockerad av dagsljus från närliggande byggnader. Dvs har lägstförutsättningar för
dagsljus, (Se bilaga 1). Dock utfördes beräkningar på båda planen för att se vilket
betyg planen skulle få. Måtten är baserade på fönster och dörrarnas mått.
Valet av kritiska rum valdes de största vistelserummen som har fönster. Endast
visstelserum har beräknats där badrum och trapphus har uteslutits. Nedan i fig. 24
och fig. 25 visas valda rum och fönster i fasader.

Figur 24. Bedömda vistelserum är markerade på fasadritningar
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Figur 25. Bedömda vistelserum är markerade på planritningen (plan 1)
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6 Resultat
6.1

Energi

Energianvändning
För att räkna fram årlig specifik energianvändning användes IDA ICE. Mer information om verktyget finns i kapitel 5. Nedan i tabell 10 visas en levererad energiöversikt från programmet IDA ICE.
Tabell 10. Levererad energiöversikt

Byggnadens köpta energi till fjärrvärmen och fastighetselen är 55.1 kWh/m2. Enligt
tabellen ovan visar köpta energin till fjärrvärmen som är 45.1 kWh/m2 och fastighetselen som är 9.3 kWh/m2. Dessutom är hushållsel är satt till 29.1 kWh/m2.
Dock inräknas hushållselen inte i den specifika energianvändningen. Eftersom tabellen inte visar tappvarmvattnet kunde en ett schablonvärde som är 25 kWh/m2 hämtas från Sveby bruksindata. Däremot kunde 20 % av tappvarmvattnet tillgodoräknas
då avloppsvattnet kan räknas som tappvarmvatten, enligt Sveby (2012).
Enligt Frico AB:s tekniska handbok, se bilaga 7, är gradtimmarna för Söderhamn
109 000 Ch och för Gävle 106 000 Ch. Tillämpas detta för Gävle, fås 45.8*0,972=
44.5 [kWh/m2]för uppvärmning och ventilation.
Den totala specifika energianvändningen blir 44.5(fjärrvärme)+9.3(fastighetsel)+20(tappvarmvatten) = 73.8 kWh/m2
Resultaten visar att byggnadens specifika energianvändning är ca 74kWh/m 2 vilket,
jämfört med kravet för energianvändning, gör att betyget blir SILVER.
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Indikator

Betyg

Energianvändning

SILVER

Värmeeffektbehov
Köldbryggorna räknades med hjälp av COMSOL, se fig. 26. Figuren visar köldbryggan i bjälklagsanslutningen.

Figur 26. Här visas hur värmen strömmar ut genom kantbalken

Värmeflöde kunde avläsas av programmet och med hjälp av några handberäkningar
kunde köldbryggan räknas fram. Mer information om hur köldbryggan räknades
fram kan hittas i kapitel 5.
Tabell 11 redovisar ventilationsförluster, transmissionsförluster samt köldbryggor.
Efter att värden från uträkningar stoppades i tabellen kunde verktyget direkt räkna
ut byggnadens totala värmeeffektbehov i W/m2,Atemp vid DVUT.
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Tabell 11. Beräkning och redovisning för värmeeffektbehov
Atemp

456

Inomhustemperatur
Klimatort
DVUT

Beräknat värmeeffektbehov

kvm

21,9
Gävle
-17
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Transmissionsförluster

Ventilationsförluster, aggregat 1

Area

U-värde

Fönster, typ 1

m2
22,3

W/K,m2
1,1

Fönster, typ 2

43,1

1,2

Fönster, typ 3

27

1,4

Yttervägg, typ 1

408,5

0,162

Yttervägg, typ 2
Yttervägg, typ 3

0
0

0
0

227,4
0

0,097
0

Tak, typ 3
Grundkontruktion 0 - 1 m
Grundkontruktion 1 - 6 m

0
46
156

0
0,113
0,092

Grundkontruktion > 6 m
Källarväggar 0 - 1 m

0
0

0
0

Källarväggar 1 - 2 m

0

0

Källarväggar > 2 m

0

0

Källargolv 0 - 6 m

0

0

Källargolv >6 m

0

0

Ytterdörr, typ 1

0

0

Ytterdörr, typ 2

0

0

Annan yta

0

0

Byggnadsdel

Tak, typ 1
Tak, typ 2

Köldbryggor för GULD

Luftflöde, l/s
Temperaturverkningsgrad, %

156

0,7

Sockel

0

0

Tak-yttervägg

0

0

Fönstersmygar

0

0

Annan köldbrygga

0

0

Umedelvärde för kontroll, W/m2,K

Luftflöde, l/s

0

Temperaturverkningsgrad, %

0

Ventilationsförluster, aggregat 3
Luftflöde, l/s
Temperaturverkningsgrad, %

0
0

Luftläckageförluster
Invändig byggnadsvolym, m3
Luftläckage, oms/h

0%
psi, W/m,K

Bjäklagskanter

207
85

Ventilationsförluster, aggregat 2

Längd, m

Köldbryggor i % för SILVER o BRONS

W/m2,Atemp

1260
0,3

0,36

Resultatet visar att byggnadens värmeeffektbehov är 42 W/m2. Eftersom kravet för
betyget SILVER är 48 W/m2 får byggnaden SILVER som slutbetyg.
Indikator

Betyg

Värmeeffektbehov

SILVER
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Solvärmelast
Vid platsbesöket observerades att den beteendestyrda och fasta avskärmningen i
Almvägen bestod av invändiga gardiner och mellanliggande persienner som hyresgästerna fick montera själva. Efter simulering av g-syst värdet med hjälp av programmet Parasol, blev lägsta värdet: 24,6 % under juni, se fig.27 nedan.

Fig. 27. G-syst simulering hämtad från programmet Parasol.

Med hjälp av ekvation 7 och 8 beräknades därefter SVL värden i de valda rummen,
se tabell 12 nedan för uträkningen av SVL-värdet.
Tabell 12. Här visas beräkningen av SVL-värdet

Rum

A

A-

A-glas

G-

golv

glas

öst

syst

m2

väst

m2

%

SVL

Rumsbe-

A-golv/A-

tyg

temp,våni
ng %

m2
LGH

34.4

5,6

1,5

24,6

28,7 SILVER

25 %

28

0

1,49

24,6

10,5 GULD

20 %

711202
Vardagsrum/ kök
LGH
711201
Kök/Vardags-rum
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25 % av våningsytan har fått betyget SILVER, medan 20 % av ytan har erhållit betyget GULD enligt tabell 12. Eftersom vistelserum med sämst rumsbetyg avgör indikatorbetyget, har Almvägen fått betyget SILVER på solvärmelasttalet. Se tabellen
23.
Tabell 13. Sammanställning av betyget i hela våningen. Här visas att betyget SILVER dominerar
Rumsbetyg

Bedömd rumsarea

Indikator betyg

m2
BRONS

0

SILVER

34,422

GULD

28,01

SILVER

Indikator

Betyg

Solvärmelast

SILVER
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Andel av energislag
En Excel-beräkningsfil, från SGBC, användes som hjälpmedel för att ta reda på vilken betyg Almvägen når vad gäller energislag. Indata för Excel-filen hämtades från
Gavlegårdarnas dokumentationer. Där fanns information om energikällor. Resultat
från energisimulering i indikator 1 användes för att räkna ut hushållsel, driftsel samt
fjärrvärme inklusive tappvarmvatten.
I tabell 14 visas resultaten från energislag. Almvägen använder sig av miljömärkt el
som energikälla. Ca 67 % av energin är från miljökategori 1, 30 % från miljökategori 2 och endast 3 % är från miljökategori 4. Detta innebär att Almvägen når betyget GULD vad gäller energislag.

Tabell 14. Indikator 4. Energislag. Skärmbild hämtad från beräkningsverktyget som fanns tillgängligt
i SGBC
MB2 2016 års miljökategorier,
kWh/m2,år
Byggnadens energiposter

Hushålls- eller verksamhetsel
Driftsel (Fastighetsel)
Fjärrvärme
Fjärrvärme, ej från listan ovan
Fjärrkyla
Fjärrkyla, egendefinierad
Solfångare
Solceller

Årlig energi-användning kWh/m2

3
29
65

Energikälla

Miljömärkt el
Miljömärkt el
Gävle

1

2

4

3,1

0,0

0,0

29,0
32,9

0,0
29,1

0,0
3,0

0,0

0,0

0,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
Totalt

65

29

3

66,9%

30,0%

3,1 %

Indikator

Betyg

Energislag

GULD
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6.2

Innemiljö

Ljudmiljö
I rambeskrivningen för Almvägen framställdes att ljudklass B ska gälla för lägenhetsomslutande delar, det vill säga från trapphus till ytterdörrar. I övrigt, det vill säga
ljud från installationer, luftljudsisolering och så vidare, ska ljudklass C gälla, se tabell
15.
Tabell 15. Ljudbeskrivning som visar vilket ljudklass parapeterna bedöms att få och hur verifiering har skett.

Ljudklassning av
verksamheten

Ljudklass (A är
bäst)

Verifiering

Almvägen

Funktionskrav

A

B

C

D Med utförande-

Med mätning

kontroll/Rambeskrivning
Luftljudsisolering

x

x

Stegljudsisolering

x

x

Rumsakustik
Ljudtrycksnivå inom-

x

x
x

x

x

hus från installationer
Ljudtrycksnivå från tra-

x

x

fikbuller

I en annan utredning utförd av företaget ÅF visades att valda dörrar i huset uppfyller
ljudklass B. Vidare tog företaget hänsyn till en karta som visar bland annat beräkningar av maximala ljudnivåer från trafiken, se bilaga 8. Enligt kartan är maximala
ljudnivån från trafik 70 (dB) och får enligt föreskrifter överstiga fem gånger per
timme mellan 06:00 – 22:00. Slutligen har företaget Service Teknisk fastighetsservice AB utfört mätningar som visade att ljudnivåerna i inomhus låg mellan 30-33 dB.
Detta i sin tur indikerar på att ljudnivån ligger på ljudklass C.
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6.2.1.1 Enkätundersökning

I enkätundersökningen har 21 hyresgäster deltagit. Majoriteten, det vill säga 89 % av
boende i Almvägen, upplevde att ljudmiljön var antingen mycket bra, bra eller acceptabel. Resterande det vill säga 11 % av hyresgästerna upplevde att ljudmiljön i
bostaden var dålig. Se fig. 28 för tydligare beskrivning.
Hur tycker du att ljudmiljön är i stort i din bostad? Frågan gäller
både ljud och ljudnivå.

10%
10%
45%
35%

Mycket bra

Bra

Acceptabel

Dålig

Mycket dålig

Figur 28. Diagrammet visar enkätundersökningen och hyresgästerna svar
6.2.1.2 Slutbetyg

Ljudmiljön i Almvägen uppfyller kritikerna för slutbetyget BRONS, detta eftersom
ljudklass B gäller för lägenhetsomslutande delar och i övrigt gällde ljudklass C. Mätningarna som utfördes saknade dock en ljudsakkunnig och en sammanställd ljudbeskrivning som redovisar ljudparametrarna. Detta indikerar på att Almvägen inte var
utförd enligt Miljöbyggnad 2.2. Emellertid visade enkätundersökningen att majoriteten upplevde att ljudmiljön i bostaden var bra.
Indikator

Betyg

Ljudmiljö

BRONS
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Radon
Enligt WSP, uppdragsnummer 10199896, utfördes geotekniska undersökningar på
marken under uppvärmningssäsongen i området och det placerade ut tre radondosor
för att mäta radonhalten som senare analyserades och upprättades av konsultföretaget MRM. Mätningarna utfördes på 0,7 meters djup under marken och burkarna
placerades ut i området, se Bilaga 9. Mätningarna kalibrerades av Statens Strålningsinstitut och resulterade i att marken är en låg-/ normalradonmark, se tabell 16.
Tabell 16. Kalibrerade radonhaltsvärden i marken. Hämtad från WSP, uppdragsnummer 10199896.
Bruk id
6619
6630
6620

Rn-halt
(kBq/m3)
6
6
13

Utsättnings
datum
2014-09-09
2014-09-09
2014-09-09

Upptagnings
datum
2014-09-15
2014-09-15
2014-09-15

Kommentar
PG 2
PG 3
PG1

Resultatet 13 000 (Bq/m3) enligt tabell 16 visar att byggnadens grundkonstruktion
bör byggas som en radonskyddad byggnad.
Detta innebär att bottenplattan ska tätas. Det är Gavlegårdarnas ansvar att uppfylla
detta krav och se till att bottenplattan tätas ordentligt enligt de befintliga handlingarna (se bilaga 9). Handlingarna visar på att radonspridningen från marken till byggnaden bör motverkas för att minska risken att radon ska läcka in.
Byggnaden har utformats med bra förutsättningar för uppnå ett högt betyg för indikatorn på Radon. Allt har utförts för att förhindra att radon ska komma in i inomhusluften dock har en sådan mätning inte utförts eller finns inte tillgänglig för författarna. Dock då det inte förekommer mycket radon i marken och det har förebyggts
mot att det ska komma in i lägenheterna anser författarna att slutbetyget för denna
indikator är GULD.

Indikator

Betyg

Radon

GULD
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Ventilationsstandard
Värdena som användes för att räkna ut luftflödet (l/s, m2) hämtades från OVKprotokollet, se bilaga 4. Luftflöden för bostäder beräknas via liter per sekund per
kvadratmeter, golvyta (l/s, m2). En enkätundersökning gjordes även med syfte att
nå betyget GULD.
I byggnadens fläktrum i översta våningen placerades ett FTX-aggregat med motströmsväxlare som är uppkopplade mot Gavlegårdarnas DHC (dator huvudcentral).
Det finns även möjlighet till forcering. Volymkåpor i kök aktiverar forcerat tilluftsflöde inom lägenheten.
Tabell 17 nedan visar frånluft- och tilluftflöden i byggnaden. I tabellen redovisas de
projekterade luftflöden för byggnaderna samt den uppmätta luftflöden efter att ventilationssystemet installerades. I tabell 18 redovisas luftflöden i uppvärmda arean.
Tabell 17. Fläktar och aggregat som ingår i systemet

Fläkttyp

Projekterat luftflöde

Uppmätt luftflöde

Frånluft

207 l/s

207 l/s

Tilluft

207 l/s

211 l/s

Eftersom det är l/s, m2 som behövs att räknas ut ska dessa siffror delas med byggnadens area.
Tabell 18. Luftflöden i l/s, kvm

Fläkttyp

Projekterat luftflöde

Uppmätt luftflöde

Frånluft

207/507 ≈ 0,41 l/s, m2

207/507 ≈ 0,41 l/s, m2

Tilluft

207/507 ≈ 0,41 l/s, m2

211/507 ≈ 0,42 l/s, m2

Enligt miljöbyggnad (2014) är kravet på betyget SILVER, luftflöde som är högre eller lika med 0,35 l/s, m2 samt möjlighet till forcering av frånluft. Detta krav uppfylls då uppmätta luftflödet, för frånluft, ligger på ca 0,41 l/s, m2. Uppmätta tilluftflödet ligger på ca 0,42 l/s, m2. Dessa värden visar att byggnaden når betyget
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BRONS som lägst. Forceringsspjället som finns i byggnaden gör att betyget höjs till
SILVER.
6.2.3.1 Enkätundersökning

Enkätundersökningen som gjordes visar att över 80 % anser att luftkvaliteten är acceptabel eller högre. 55 % tycker att luftkvaliteten är bra, 25 % tycker att det är
mycket bra medan 15 % tycker att det är acceptabel, dvs. varken bra eller dålig.
Detta motsvara 95 % vilket uppfyller kravet för betyg GULD, se fig. 29.

Hur tycker du att luftkvaliteten är i stort i din bostad?

5%
25%

15%

55%

Mycket bra

Bra

Accaptabel

Dålig

Mycket dålig

Figur 29. Diagrammet visar enkätresultat

Indikator

Betyg

Ventilationsstandard

GULD
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Kvävedioxid
Området där byggnaden är uppförd ligger mellan 18 till 24 µg/m3 enligt Gävle
kommuns föroreningskarta från 2010, (Se bilaga 10). Då byggnaden på Almvägen
inte ligger under 10 000 meter från en högtrafikerad väg kan författarna inte ge
GULD som betyg för kvävedioxidindikatorn. Dessutom fanns det inga tillgängliga
inomhusmätningar för författarna. Därför kan inget annat betyg än BRONS ges till
byggnaden på denna indikator.
Indikator
Kvävedioxid

Betyg
BRONS

Fuktsäkerhet
Fuktsäkerhetsprojektering i Almvägen är utförd enligt branschstandarden GVKs säker vatteninstallation och ByggaF-metoden, se bilaga 11. Varje aktör har följt och
använt ByggaFs rutiner under projektering- och produktionsfasen. I dokumentet
”Fuktsäkerhetsbeskrivning” redogjordes bland annat fuktrisker som har identifierats i
olika byggnadsdelar såsom tak och vind samt olika åtgärder som har tagits för att förhindra framtida fuktskador. Det framgick även fuktmätningar i betong enligt RBK,
det vill säga rådet för ByggKompetens. I fuktsäkerhetsbeskrivningen redovisades
även vilka företag som var fuktsäkerhetansvarige för respektive område, dock saknades en diplomerad fuktsakkunnig från beställarens sida.
6.2.5.1 Enkätundersökning

När det gäller enkätundersökning enligt Miljöbyggnad metodik (2014) berör följande tre frågor Fuktsäkerhetsindikatorn:
1. Besväras du av mögellukt i din bostad?
2. Har du under de tre senaste månaderna haft hälsobesvär som klåda/sveda/irritation i ögonen, irriterad/täppt/rinnande näsa, heshet/halstorrhet, hosta eller
torr/rodnande hud i ansiktet och som du tror kan bero på innemiljön i din bostad?
3. Om du har allergiska besvär som astma, hösnuva, allergiska eksem, hur tycker
du att ditt allergiska tillstånd förändras när du vistas i din bostad?
När det gäller första frågan, svarade 95 % av deltagarna att de inte besvärs av mögellukt i bostaden, medan 5 % upplevde detta ofta (varje vecka), se fig. 30.
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5%
ja, ofta (varje vecka)
ja, ibland
nej, sällan eller aldrig

95%

Figur 30. Här visas ett diagram som beskriver att 95 % inte besväras av mögellukt i bostaden, medan
5 % upplever detta varje vecka

Vidare visade undersökningen att 20 % av deltagarna upplevde att de har haft hälsobesvär som klåda, hosta, irritation i ögonen under de tre senaste månaderna som beror på innemiljön i bostaden. Fig. 31 beskriver tydligt enkätresultatet.

5%

15%

ja, ofta (varje vecka)
ja, ibland
nej, sällan eller aldrig

80%

Figur 31. Här visas ett diagram som illustrerar deltagarnas svar för fråga 2.

Slutligen tyckte 35 % v deltagarna som hade allergiska besvär som astma, hösnuva,
allergiska eksem att tillståndet varken förbättras eller försämras i bostaden. Resten
hade däremot inga allergiska besvär, se fig. 32.

tillståndet förbättras
tillståndet varken förbättras
eller försärmas

35%

tillståndet försämras

65%

Jag har inga allergiska besvär

Figur 32. Här visas ett diagram som illustrerar deltagarnas svar för fråga 3.
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6.2.5.2 Slutligt betyg

Almvägen uppfyller kraven för att få betyget SILVER på fuktsäkerheten eftersom aktuella branschregler för våtrum har följts, fuktsäkerhetsprojekteringen är enligt
Bygga F och det har även gjorts fuktmätningar i betong enligt RBK. För betyget
GULD bör en diplomerad fuktsakkunnig vara med under projektet samt ett godkänt
enkätresultat. Men en nackdel är övertryck i byggnaden, luftläckage med risk för
kondens.
I dokumentet fuktsäkerhetsprojektering saknades en diplomerad fuktsakkunnig, men
däremot redovisades tydligt vilka fuktsäkerhetsansvarige som medverkade under
byggprocessen. Detta leder till att Almvägen inte kan nå betyget GULD. När det
kommer till enkätundersökning upplevde majoriteten tillfredställelse med fukttillståndet i bostaden, vilket i praktiken skulle ge ett godkänt enkätresultat enligt SGBC
(2014).

Indikator
Fuktsäkerhet

Betyg
SILVER
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Termiskt klimat vinter
Nedan i tabell 19 och 20 redovisas vilka betyg varje bedömt rum har fått i plan ett
och plan tre efter TF-beräkningsmetod
Tabell 19. Här redovisas rumsbetygen för plan 1
Rum

U-

A-föns- A-

glas

ter

TF

Betyg

golv

Area
rum/Area våning

Lgh 711002 Var-

0,9

10,2515

39,32

0,234

SILVER

23 %

Sovrum 1

0,9

5,63

13,26

0,38

BRONS

7%

Lgh 711001 var-

0,9

8,587

28,01

0,275

SILVER

16 %

0,9

5,63

14,438

0,35

BRONS

8,5 %

dagsrum/kök

dagsrum/kök
Sovrum 1

Tabell 20. Här redovisas rumsbetygen för plan 3
Rum

Lgh 711102 Var-

U-

A-

A-golv

TF

Betyg

Area

glas

föns-

rum/Area vå-

ter

ning

0,9

10,16

34,42

0,26 SILVER 25 %

Sovrum 1

0,9

1,23

10,698

0,10 SILVER 7, 7 %

Lgh 711201 var-

0,9

9,95

29,9

0,29 SILVER 21 %

dagsrum/kök

dagsrum/kök

6.2.6.1 Enkätundersökning

Enkätundersökningen visade att 85 % av deltagarna upplevde att värmekomforten
under vintern är acceptabel, bra eller mycket bra. 15 % av enkätdeltagare upplevde
däremot att värmekomforten under vinterhalvåret var dålig, se fig. 33.
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Hur tycker du värmekomforten är i stort i din bostad under
VINTERHALVÅRET?
Mycket bra

Bra

Accaptabel

15%

Dålig

Mycket dålig

15%

20%

50%

Figur 33. Diagrammet visar enkätundersökningen och hyresgästerna svar

Våningsplan ett har fått betyget BRONS. Men på grund av den största ytan har ett
högre betyg, blev slutbetyget för våningsplanet ett SILVER. Vidare har även våningsplan tre fått betyget SILVER, där samtliga bedömda rum klarade av betygsnivå
SILVER. I tabell 21 beskrivs en sammanställning av det slutliga betyget.
Tabell 21. Här visas vilket betyg våningsplan 1 har fått efter sammanställning
Rumsbetyg

bedömd rumsarea

BRONS

27,699

SILVER

67,33

GULD

0

Indikator betyg

SILVER

Indikator

Betyg

Termiskt klimat vinter

SILVER
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Termiskt klimat sommar
Nedan i tabell 22 och 23 redovisas vilka rum som har valts i plan 1 samt plan 3 och
vilket betyg varje rum får enligt SVF-beräkningen. g-syst värdet hämtades med hjälp
av programmet Parasol.
Tabell 22. beräkning av SVF-värde i plan 1
Rum

𝒈𝒔𝒚𝒔𝒕

A-glas

A-golv

SVF

Betyg

Area
rum/Area
våning

Lgh 711002 Var-

0,246

1,88

39,32

0,012

GULD

23 %

Sovrum 1

0,246

2,02

13,26

0,037

SILVER 7 %

Lgh 711001 var-

0,246

1,88

28,01

0,275

SILVER 16 %

0,246

2,02

14,438

0,35

BRONS 8,5 %

dagsrum/kök

dagsrum/kök
Sovrum 1

Tabell 23. beräkning av SVF-värde i plan 3
Rum

𝒈𝒔𝒚𝒔𝒕

A-

A-golv

SVF

glas

Betyg Area
rum/Area våning

Lgh 711102 Var-

0,246

3,25

34,42

0,023

GULD 25 %

Sovrum 1

0,246

0,54

10,698

0,012

GULD 7, 7 %

Lgh 711201 var-

0,246

2,88

29,9

0,023

GULD 21 %

dagsrum/kök

dagsrum/kök

6.2.7.1 Enkätundersökning

Undersökningen illustrerade att majoriteten (70 %) upplevde att värmekomforten
under sommarhalvåret var bra. 10 % av deltagarna tyckte att komforten var acceptabel medan resten (20 %) upplevde att värmekomforten var mycket bra. Se fig. 34.
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Hur tycker du värmekomforten är i stort i din
bostad under Sommarhalvåret?
Mycket bra

Bra

Accaptabel

10%

Dålig

Mycket dålig

20%

70%

Figur 34. Diagrammet visar enkätundersökningen och hyresgästerna svar

6.2.7.2 Slutbetyg

Det sämsta betyget i plan ett blev ett BRONS, men eftersom den största arean i våningsplanen (41, 27 m2) har fått SILVER, höjdes det slutliga indikatorsbetyget till ett
SILVER. Se tabell 23.
Tabell 24. Här visas vilket betyg våningsplan 1 har fått
Rumsbetyg

Bedömd rumsarea

BRONS

14,43

SILVER

41,27

GULD

39,32

Indikator betyg

SILVER

När det gäller våningsplan tre har samtliga rum fått ett SVF-värde under 0,025, vilket gav GULD som ett slutbetyg.

Indikator

Betyg

Termiskt klimat sommar

SILVER
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Dagsljus
I denna bedömning har som tidigare nämnts (AF-metoden) använts. Följande tabell
25 visar beräkning och rumsbetygen.
Tabell 25. AF beräkningar utförda i valda rummen.
Rum
LGH 7 11202
Vardagsrum/
kök
Sovrum 1
Sovrum 2
LGH 711001
Vardagsrum/
kök
Sovrum 1

Agolv
m2
39,32

Aglas
m2
8,3

AF

13,261

3,99

SILVER

7

9,268

3,63

SILVER

5

28

6,3

30,0
9
39,1
9
22,6

SILVER

17

14,438

3,99

27,6

SILVER

8,5

21

Rumsbetyg
SILVER

Agolv/Atemp,våning %
23

6.2.8.1 Enkätundersökning

Majoriteten som var 95 % upplevde att dagsljuset är mycket bra, bra eller
acceptabel. Resten som var 5 % upplevde däremot dagsljuset som mycket dåligt. Se
fig. 35 nedan.
Hur tycker du att dagsljuset är i stort i din bostad?
Mycket bra

Bra

Accaptabel

Dålig

Mycket dålig

5%
10%

25%
60%

Figur 35. Diagrammet visar enkätundersökningen och hyresgästerna svar
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Då alla rummen resulterar betyget SILVER bedämer författarna denna indikator som
SILVER i slutbetyg. AF metoden kan inte ge GULD som slutbetyg

Indikator

Betyg

Dagsljus

SILVER

Legionella
Flerbostadshusen i Almvägen är utförd enligt branschregler Säker vatteninstallation,
där arbetet har gjorts av ett auktoriserat VVS-företag under namnet VVSmontörerna i Gästrikland, se bilaga 12. Detta intygar på att Almvägen följer kraven
som gäller för tillåtna temperaturer på bland annat stillastående tappvarmvatten, gemensamma rörledningar och proppade ledningar. Branschregler Säker vatteninstallation innebär dessutom legionellaskydd, det vill säga minskning av legionella-tillväxt
och spridning genom olika tekniska åtgärder.
Indikator

Betyg

Legionella

SILVER
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6.3

Material

Dokumentation av byggvaror
Författarna fann all information på Gavlegårdarnas digitala databas där en digital
loggbok har utförst med material och byggvaror som har repporterats in.
Byggvarornas namn, tillverkare och när dessa är upprättade var med i loggboken.
Loggboken redovisade att kemiska produker förekomm på två ställen i byggnaden, i
fogmassa och i golvbrunn. Ungefärlig placering av av byggvaran eller materialet är
ockås redovisat. Utifrån denna information blir författarnas bedömning av denna
indikator GULD.

Indikator

Betyg

Dokumentation av byggvaror

GULD

Utfasning av farliga ämnen
Från Gavlegårdarnas digitala databas hämtades den information som behövdes för att
betygsätta denna indikator. Loggboken och avvikelserapporten hämtades och
granskades efter varor som granskats och betygsatts av KEMI. Dock nämns inte KEMIs kriterier någonstans i de dokumentationerna som använts utan många av varorna
är i BASTA. Då det inte finns några varor som genomgått KEMIs kriterier i den
dokumentation som författarna hade tillgång till kunde inget annat betyg ges än
BRONS på denna indikator.

Indikator

Betyg

Utfasning av farliga ämnen

BRONS
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6.4

Slutligt betyg

Tabell 26 redovisar ett slutligt betyg för fallstudien. I tabellen illustreras att samtliga
områden i systemet har nått betyget SILVER. Detta resulterar att byggnaden får ett
slutligt betyg på SILVER.

Tabell 26. Slutbetyg för den nyproducerade byggnaden enligt Miljöbyggnad 2.2. Hämtad från SGBC
(2014)

Betygen avser byggnaden Almvägen 5
Eventuell kommentar
Examensarbete
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2018-05-20
Indikatorer i 2.1 och 2.2

Aspekter

Områden

6 Radonhalt

Energianvändning
SILVER EffektbeSILVER hov
GULD Energislag
LjudkvaliBRONS
tet
GULD

7 Ventilationsstandard

GULD Luftkvalitet BRONS

8 Kvävedioxid

BRONS

9 Fuktsäkerhet
10 Termiskt klimat vinter
11 Termiskt klimat sommar
12 Dagsljus

SILVER Fukt

13 Legionella
14 Dokumentation av
byggvaror
15 Ufasning av farliga
ämnen

1 Energianvändning
2 Värmeeffektbehov
3 Solvärmelast
4 Andel av energislag
5 Ljudklass

SILVER

SILVER

SILVER
SILVER Energi

BRONS

SILVER Innemiljö
SILVER

SILVER Dagsljus

SILVER

SILVER Legionella
DokuGULD
mentation

SILVER

BRONS Utfasning

BRONS
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SILVER

GULD

Termiskt
klimat

SILVER

Byggnad

SILVER

GULD
Material SILVER

SILVER

6.5

Sammanfattning av intervju

I detta kapitel redovisas sammanfattning av intervjuer som har genomförts med Gavlegårdarna, Gävle kommun samhällsbyggnadsnämnd och politikern Ulla Westerberg. I bilaga 6
hittas en transkriberad version av intervjuerna.
Intervju med representanter från AB Gavlegårdarna
Projektledaren P. Ivåker (Personlig kommunikation, 20 april 2018) började intervjun med att berätta sin roll, som är projektledare och har bland annat haft ansvar
för Almvägen. Byggprojektchefen M. Janson (Personlig kommunikation, 20 april
2018) berättar att det är hans uppgift som byggprojektchef att ta hand om alla projektledare och bemanna upp projektens underhålls och investeringsprojekt.
Ivåker (2018) berättar om att byggnader med tanke på långsiktigt ägande och bygger
och förvaltar egna fastigheter och byggnader när hållbart byggande ska uppfyllas.
Vilket Janson (2018) håller med om och tillägger att valet av material har stor betydelse för hur ofta det kommer att behöva renovera och byta ut material. Exempelvis
hur ofta kommer det behövas lägga om taken om det används ett visst takmaterial.
En stor del av hållbart byggande är de erfarenhetsåterföringar som kommer från
Gavlegårdarnas hyresgäster. Exempel om det används en ny typ av ventilationslösning så är det viktigt att få återkoppling på om den var bra eller dålig.
När det kommer till Miljöbyggnad så berättar Ivåker och Janson har upplevt systemet som väldigt kostsamt både ekonomiskt och tidsmässigt för projektörer och konsulter.
Nyttan med certifieringen ger ska kontra kostnaderna och tiden det tar och även
fråga hur långt kommer man utan att ställa dessa krav. BRONS nivån motsvarar
BBR-kraven vilket betyder att byggnaderna inte är så långt ifrån. Ivåker och Janson
berättar att om en Miljöcertifiering ska genomföras så siktas det på SILVER. Dock
fortsätta certifiera byggnader är ingenting Ivåker och Janson tror att det kommer att
fortsättas med på Gavlegårdarna. Endast om det trycks på från högre håll som från
politiker eller kommun, dock finns det inget som tyder på att det kommer inom en
snar framtid.
Ivåker och Janson (2018) berättar även att några indikatorer har som krav att det ska
utföras mätningar efter inflyttning och att det är mycket runt omkring för att få
komma in i en lägenhet. Så något att ändra i Miljöbyggnad skulle kunna vara att mätningar utförs innan inflyttning i lägenheterna.
Dock om Ivåker och Janson fick välja vilket system de skulle vilja jobba med så hade
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varit Miljöbyggnad då den verkar vara i bäst i branschen även om just de är för lite
insatta i de andra systemen som LEED eller BREAM.
Ivåker och Janson (2018) tror inte att hyresgästerna heller frågar efter Miljöbyggnad
då hyresgästerna inte är insatta i vad det är för något samt att hela projektets kostnad
kommer resultera i vad det sedan kommer att bli för hyra för hyresgästerna. Tror att
ytters få hyresgäster kommer att uppskatta att bo i en Miljöcertifierad byggnad och
betala extra mycket i hyra jämfört med en vanlig bostad.
Ivåker och Janson (2018) tror att i framtiden kommer byggnader som smarthem och
inbyggd teknik. Då det kommer strängare krav på att byggnader ska vara mindre
energiproducerande så kanske i framtiden kommer att regnvatten tas tillvara på för
att bevattna rabatterna eller något liknande. Även krav på solceller och solfångare
tror Ivåker och Janson (2018).
Intervju med representanter från Gävle kommuns
samhällsbyggnadsnämnd
Bygglovschefen Å. Larsson med Byggnadsinspektörerna M. Landberg och K. Nyberg
(Personlig kommunikation, 3 maj 2018) berättar att hållbarhet är något heltäckande
som rör allt inom alla delar inom energi, tillgänglighet, gestaltning, bra material osv
som resulterar i hållbarhet. Landberg, Larsson och Nyberg (2018) tror att Gävle ligger i framkant när det kommer till hållbart byggande.
Landberg, Larsson och Nyberg (2018) har även åsikten om att Miljöbyggnad är jättebra då det är högre än BBR-kraven. Med certifieringen kommer även tydliga dokument som visar energi, dagsljusberäkningar och buller exempelvis. Det kan upplevas
som dyrt på kortsiktigt men på långsikt är det ekonomiskt. Det förekommer att
byggherrar bygger enligt Miljöbyggnad men tycker att certifieringen är så pass dyr
att byggnaden ändå inte certifieras.
Landberg, Larsson och Nyberg (2018) berättar att det kanske är bra med en ”morot”
till byggherrar som certifierar sina byggnader kan bara ställa krav enligt BBRs-krav
och bara uppmana till högre krav. Kommun kan inte påverka överhuvudtaget efter
att byggherren tagit ett beslut. Förut delade Samhällsbyggnadsnämnden ut priser till
byggherrar som bygger hållbart.
Landberg, Larsson och Nyberg (2018) berättar vidare att byggnadsnämnden har ett
stort engagemang när det kommer till hållbart byggande. Bland annat så håller byggnadsnämnden på att se över hur stor andel av de bostäder som byggs i Gävle som har
en certifiering.
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Intervju med politikern Ulla Westberg
Politikern U. Westerberg (Personlig kommunikation, 25 april 2018) berättar att
hon är pensionär idag, har dock jobbat på Högskolan i Gävle och varit examinator
för byggnadsingenjörsprogrammet då hon har arbetet med forskning. Hon är fortfarande politiskt aktiv i Miljöpartiet och sitter i Samhällsbyggnadsnämnden. Westerberg (2018) nämner i början av intervjun att hon är mera intresserad av samhällsbyggnads frågor och detaljplanering än om själva husen.
Då Westerberg (2018) berättar om hållbart byggande är den personliga åsikten att
den sociala hållbarheten är viktigast. Att det ska bli en blandning av människor med
närhet till service kollektivtrafik och parker. För att uppnå hållbarhet som politiker
bör man vara med i ett tidigt skede så chansen att vara med och påverka och ställa
krav på hållbarhet i själva detaljplanen inte missas. Efter att en beställare eller byggherre tagit ett beslut så finns det inte så mycket en politiker kan göra så länge beställaren håller sig till detaljplanen. Westerberg (2018) berättar att de har verksamhetsmål som gäller just certifiering av byggnader där de har ett visst antal bostäder som
ska vara certifierade.
Placeringen av byggnaden är jätteviktigt enligt Westerberg (2018) från en social
hållbarhetsaspekt. Dock inte att närhet till skolor och affärer är lika viktigt idag som
det var för ca 50 år sedan. Idag finns det en fungerande kollektivtrafik som ger tillgång till barn att ta sig till och från skolan exempelvis.
Husets form och hur tätt det bygger husen har en jätte stor betydelse eller om fel
hus placeras på fel plats.
Att Miljöbyggnad finns och används är något Westerberg (2018) tycker är väldigt
bra för att det säkerställer att det är bra byggnader som utförs. Även att det kan vara
en efterfråga på certifierade byggnader av de boende då det oftast leder till mindre
driftkostnader. Då buller och dagsljus och liknande kan vara svåra att avgöra så
skulle det absolut kunna fungera att använda sig av certifierade byggnader i marknads syfte. Någonting negativt med Miljöbyggnad är då att det finns flera system
som BREAM och LEED som ger olika resultat, olika delar och krav. Det kan diskuteras om Miljöbyggnad tar upp de rätta delarna. Miljöbyggnad är även väldigt dyrt
och är oftast bara större projekt som har råd med certifieringen. En fundering som
Westerberg (2018) har är om det vore bättre om miljöcertifieringen utfördes på
husgrupper eller på stadsdelsnivå. Även att med den ständigt ökade kravnivån så är
det inte omöjligt för att det kommer komma lagförändringar i framtiden.
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7 Diskussion
Hållbar utveckling är ett begrepp som många människor känner till. Sverige har sedan 2015, tillsammans med över 160 länder, tagit direktivet att följa FNs 17 globala
mål (Agenda 2030) för att uppnå en god global hållbarhet till år 2030. Ett av målen i
Agenda 2030 handlar om hållbara städer och samhällen, vilket innefattar bl.a. en
hållbar samhällsplanering och hållbart byggande. Sverige har dessutom definierat 16
andra nationella miljökvalitetsmål, bland annat ”God bebyggd miljö” för att uppnå
en ökad ekologisk hållbarhet i Sverige.
Däremot anses fenomenet ”hållbart byggande” vara ett tvärvetenskapligt begrepp
och har av denna anledning olika tolkningar och byggnadsmetoder bland länder. För
att påvisa att en byggnadens hållbarhet kan certifieringssystem användas, vilket enligt
UFOS (2012) definieras som en transparent bedömning av byggnadens hållbarhet.
Det första certifieringssystemen, BREEAM, inrättades år 1990 och sedan dess har
över 500 andra miljöcertifieringssystem dykt upp. I Sverige är Miljöbyggnad det
mest använda certifieringssystemet med över 1000 byggnader i Sverige. Systemet
utvecklades av bland annat entreprenörer och andra myndigheter för att öka byggnadens hållbarhet. I Gävle kommun används Miljöbyggnad för att fastställa antalet hållbara byggnader i Gävle. Dock finns ett mörkertal av ”icke-certifierade” byggnader
som har projekterats enligt Miljöbyggnads krav och kriterier i Gävle. Ett exempel är
fastighetsbolaget AB Gavlegårdarna som använder Miljöbyggnads kriterier för att beställa kvalitetsnivå SILVER på sina byggprojekt.
I detta arbete har flerbostadshusen på Almvägen bedömts enligt manualen Miljöbyggnad 2.2. för nyproduktion. Vidare har författarna undersökt om verktyget kan
användas för att uppnå ett hållbart byggande. Anledning till att den tidigare utgåva
av Miljöbyggnad valdes som certifieringssystem är bland byggnationen av Almvägen
påbörjades år 2015 då Miljöbyggnad 2.2. var aktuell. En annan anledning till valet av
Miljöbyggnad är för att det är den mest vanliga certifieringsmetoden i Sverige och
därmed mer intressant att använda.
Resultaten från miljöbedömningen visade att fallstudien (Almvägen) uppnådde betyget SILVER som slutbetyg. Slutbetyget är baserat på indikatorer inom energi, innemiljö och material.
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7.1

Begräsningar

Vad gäller området Energi förekom det svårigheter att rita husmodellen i programmet IDA ICE. Därför gjordes en förenklad modell av byggnaden med ett enklare sadeltak. Det fanns även svårigheter att få tillgång till data från Gavlegårdarnas digitala
databas, vilket har även resulterats i att använda schablonvärden istället för att räkna
fram de riktiga värdena på till exempel hushållsel. Programmet IDA ICE var inställt
på Söderhamns gradtimmar vid simulering istället för Gävles gradtimmar, vilket inte
var tillgänglig i programmet. Istället beräknades Gävles gradtimmar fram genom
handberäkningar, och detta kan leda till en viss osäkerhetsmarginal. Tidsbristen utgjorde även att djupgående COMSOL beräkningar uteblev vilket i sin tur påverkade
resultatet på värmeeffektbehovet. Eftersom energislagsindikatorn baserades på IDA
ICE beräkningar kan en viss felmarginal ha förekommit. Vad gäller värdet på luftomsättningen som användes för att ta reda på värmeeffektbehovet var det mindre pålitligt då inga beräkningar gjordes för att ta fram den. Detta var på grund av att några
värden för beräkningen inte fanns tillgängliga samt tidsbristen som stöttes på. Vidare
upplevdes den tredje indikatorn, solvärmelast, var det svårt att beräkna ett exakt
värde för g-syst eftersom Parasol saknade klimatdata för Gävle. Vidare antogs i simuleringen att solavskärmningen vara persienner och detta har antagits efter ett
platsbesök.
När det kommer till området innemiljö, baserades några av indikatorerna, som radon och kvävedioxid, på inomhusluftmätningar på den färdigställda byggnaden.
Detta har lett till att författarna betygsatte några indikatorer med lägre betyg då författarna saknade mätningar och andra handlingar på bland annat luft och ljud. Exempelvis har Ljudmiljön fått betyget BRONS på grund av att det saknades tydliga handlingar. Indikatorn åtta, kvävedioxid, kunde vidare inte få betyget GULD eller
SILVER då placeringen låg mindre än 10 km från högt trafikerad väg. Den nionde
indikatorn, som handlar om fuktsäkerhet, bedömdes till SILVER eftersom det saknades en diplomerad fuktsakkunning. Det 10.e och 11.e indikatorn berörde byggnadens termiska klimat. Vid bedömningen av det termiska klimatet har två olika beräkningsmetoder använts, vilka är SVF och TF. SVF-metoden är precis som TFmetoden en förenklad metod och i samband med det kan det uppkomma felkällor
vid rumsbedömning. Vidare bör TF-metoden endast användas för småhus och inte
för flerbostadshus. Valet av detta gjordes på grund av tids- och kunskapsbrist. Till
dagsljusindikatorn användes den förenklade AF-metoden vilket utgör att indikatorn
inte kan resultera i GULD. Som kritiskvåning beräknades både bottenplan och
högsta våningen. Båda planen beräknades och resulterade i SILVER.

74

Under material delen på utfasning av farliga ämnen har betyget fattats, på liknande
sätt som ovanstående. Utfasning av farliga ämnen baseras på KEMIs kriterier som ska
framgå i loggboken. Då författarna inte kunde hitta något om KEMIs kriterier eller
betyg i loggboken kunde inte heller författarna avgöra något annat betyg än BRONS.

7.2

Socioekonomiska aspekter & enkätundersökning

Almvägen uppfyller dessutom några socioekonomiska aspekter, det vill säga närhet
och tillgång till kollektivtrafik och grönområden samt en bra arkitektoniskkvalité på
byggnaden. Enkätresultatet visade vidare att majoriteten av hyresgästerna var
nöjda och tillfredsställda med inomhusmiljön, vad gäller ljud, ljus, lukt och luft. Totalt har 21 hyresgäster besvarat enkätundersökningen, vilket motsvarar ca 32 % av
hyresgästerna på Almvägen. Detta är ett ganska lågt värde och representerar inte allas upplevelse av det termiska klimatet och inomhusmiljön. Den låga svarsfrekvensen beror främst på att enkäterna skickades i form av papper till hyresgästerna, vilka
har slutligen lämnats i en postlåda som låg utanför återvinningsrum. Det skulle underlätta om enkäten kunde även genomföras digitalt via internet.
7.3

Intervju-diskussion

När det kommer till intervju ansågs respondenterna till detta arbete vara sakkunniga
enligt författarna. Dock är det fullt möjligt att frågorna upplevdes vara djupgående
och svåra att besvara eftersom området ”hållbart byggande” är ett stort och nytt.
Politikern Westerberg (2018) tyckte att det var bra med Miljöbyggnad då det är ett
sätt att säkerställa att byggnaderna är av bra kvalité. Då indikatorer som buller och
dagljusinsläpp kan vara svåra att avgöra för en boende/hyresgäst är det bra att det
finns ett sätt att beräkna och mäta dessa. Även att miljöcertifierade byggnader har
lägre driftkostnader vilket också kan ses som en hållbarhetsaspekt.
I Gävle kommuns samhällsbyggnadsnämnd ansåg bygglovschefen Å. Larsson (2018)
att hållbarhet innefattar allt från energi, tillgänglighet, gestaltning och bra material.
Dessa aspekter tillsammans avgör hur bra byggnadens hållbarhet är. Alla dokument
och mätningar från alla indikatorer i en certifiering kan bevisa kvalitén hos byggnaden. Miljöbyggnad är bra för att det höjer de vanliga kraven som BBR ställer.
Ivåker och Janson (2018) som är representanter från AB Gavlegårdarna menade på
att utifrån långsiktigt ägande är materialvalen en viktig hållbarhetsaspekt. Den återkoppling som kommer från hyresgästerna mäter hållbarheten då det är de som ska
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bli nöjda. Att använda sig av miljöbyggnad för att sikta på SILVER ger bra byggnader
och att själva certifieringen är dyr och tidskostsam.
Sammanfattning av intervjun påvisar att miljöcertifierade byggnader enligt Miljöbyggnad kan ses som ett sätt att möta hållbart byggande. Certifieringen säkerställer
och de dokument, material och mätningar bevisar att byggnaden förmodligen har
låga driftkostnader som är hållbart enligt alla respondenter. Certifieringen är dyr
och kostsam dock är det certifieringen som bevisar att byggnaden verkligen uppfylller kraven för Miljöbyggnad.
Författarna är dock medvetna om att fler intervjuer hade gett mer fakta, men tyvärr
var det svårt att få tag på respondenter. För få en större bild av vad som tolkas med
hållbart byggande och Miljöbyggnad hade det varit en fördel med flera tolkningar
från många olika håll, speciellt från politikernas perspektiv. I studien har författarna
endast intervjuat en politiker från Miljöpartiet. Det hade varit fördelaktigt att intervjua någon från motstående parti för att jämföra deras åsikter. En av intervjuerna,
som utfördes skedde digitalt via Epost, vilket inte var gynnsamt då det förhindrade
författarna möjligheten att kunna ställa följdfrågor och komma in på en djupare nivå.
Det var planerat att intervjua flera politiker och en stadsarkitekt som aldrig blev av
utav olika anledningar.
7.4

Miljöbyggnad och hållbart byggande

Många länder bedriver idag en grön byggpolitik där motivet är att bygga grönt, det
vill säga miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Miljöbyggnad är precis som LEED
och BREEAM ett certifieringssystem som uppmuntrar till byggande av ”gröna” hållbara byggnader, vilka fokuserar mest på byggnadens miljöpåverkan, det vill säga den
ekologiska hållbarheten.
I Miljöbyggnad 2.2. finns 15 olika indikatorer för uppmuntra till låg energianvändning, bra inomhusmiljö och materialval. Majoriteten av systemets indikatorer såsom
Energianvändning, Värmeeffektbehov, Solvärmelast och Utfasning av farliga ämnen
berör den ekologiska hållbarheten i stor utsträckning jämfört med de två andra hållbarhetsdimensioner. Detta ger i sin tur en orättvis mätning av byggnadens hållbarhet, Dock är Miljöbyggnad under en ständig utveckling, vilket har visats i den senaste versionen, Miljöbyggnad 3.0, där en indikator under namnet ”Stommen och
grundens klimatpåverkan” dykt upp, vilket ger livscykelperspektiv.
Indikatorer i Miljöbyggnad uppfyller dock inte alla delmålen som fanns i Agenda
2030, d.v.s. hållbara städer och samhällen. Däremot har systemet goda möjligheter
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att uppnå Sveriges miljökvalitets mål ”God bebyggd miljö”, vilket innefattar bland
annat att byggnader skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt.
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8 Slutsats
En hållbar byggnad skall fokusera på tre aspekter vilka är ekologi, social och ekonomi hållbarhet. En hållbar byggnad skall dessutom uppfylla andra gemenskapsrelaterade aspekter såsom närhet till grönområden och kollektivtrafik. Certifieringssystemet Miljöbyggnad gynnar istället byggande av ”gröna byggnader” vilka fokuserar
mest på att minimera byggnadens miljöpåverkan, det vill säga ekologiska hållbarhet.
Systemet uppdateras dock kontinuerligt vilket kan leda till förbättringar i framtiden.
Med Miljöbyggnad skapas dessutom goda möjligheter att uppfylla några av delmålen
i ”God bebyggd miljö”, vilket innebär bland annat en bra och hälsosam inomhusmiljö. Däremot kan systemet inte användas som ett sätt för att mäta byggnadens
hållbarhet och uppfylla FNs globala mål: hållbara städer och samhällen.
I Sverige finns idag runt 1136 certifierade byggnader enligt Miljöbyggnad. I Gävle
kommun används systemet dessutom som ett av flera sätt att fastställa antalet hållbara byggnader i staden. Av de nyproducerade bostäderna i Gävle år 2017 kategoriserades ca 35 % som hållbara tack vare certifieringen enligt Miljöbyggnad. I detta arbete påvisades att det finns ett ”mörkertal” av byggnader som har potentiell att
uppnå minst betyget SILVER i enlighet med Miljöbyggnads kriterier och krav.
Slutsatsen är att Miljöbyggnad inte avspeglar hela byggnadens hållbarhet, däremot är
systemet utmärkt som ett klassningssystem i Sverige, vilket kan leda mot hållbart
byggande. Idag finns det en positiv inställning till Miljöbyggnad från många av Sveriges byggherrar, men det råder fortfarande en låg kunskap från allmänhet.
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Bilaga 2: Miljöbyggnads indikatorer
Eftersom Miljöbyggnad 2.2 för nyproduktion ska användas som certifieringssystem kommer detta kapitel att
redogöra kriterierna och teorin bakom systemets 15 olika indikatorer.

1.1

Energianvändning

Energianvändning är den första indikatorn i miljöbyggnad. Syftet med indikatorn är att
producera byggnader med låg energianvändning. I denna indikator bedöms den årliga specifika
energianvändningen i byggnaden bortsett från verksamhetsenergin som används utöver de
grundläggande kraven enligt BBR. Den årliga specifika energianvändningen, kWh/m2,Atemp,
räknas fram och jämförs sedan med BBR:s grundläggande krav på energianvändning.
1.1.1.1 Betygskriterier

Nedan beskrivs betygskriterier för energianvändning.
Tabell 1. Bedömningskriterier för årlig energianvändning i kWh/m2

Vad är Byggnadens energianvändning?
Byggnadens energianvändning definieras som den energi som behövs för uppvärmning,
komfortkyla, byggnadens fastighetsenergi och tappvarmvatten (vilket även definieras som köpt
energi eller levererad energi). Även Andra apparater för uppvärmning såsom handdukstork och
golvvärmen kan räknas som byggnadens energianvändning (Boverket, 2015).
Energibehovet är den totala energin som en byggnad behöver till:
• Uppvärmning
• Ventilation
• Driftel
• Hushållsel
• Tappvarmvatten
• Pumpar och fläktar
• Fastighetsel

Enligt Boverket (2015) ska byggnadstypen, geografisk placering samt byggnadens
uppvärmningssystem, fastställas, se figur 1. Boverkets krav på den årliga specifika
energianvändningen beror på ovannämnda faktorer.

Figur 1. Klimatzoner i Sverige samt dess kravnivåer i BBR 22 [kWh/m2 och år] Hämtad från
(Boverket 2015).

1.2

Värmeeffektbehov

Värmebehovet är den energimängd som går åt till värmesystemet och ventilationssystemets
luftvärmebatteri. Värmeeffektbehovet kan beräknas på ett antal olika sätt, framförallt med hjälp
av enkla handberäkningar och andra energiberäkningsprogram. (Jensen & Warfvinge, 2001)
Enligt SGBC (2014) är värmeeffektbehovet den värme (på byggnadens uppvärmda area, Atemp)
som förloras genom transmission, ventilation och luftläckage vid extrema uteförhållanden eller
vid hög belastning. I denna indikator bedöms värmeeffektbehovet i W/m2,Atemp vid DVUT.
Syftet med indikatorn är att begränsa behovet av den tillförda värmeeffekten. Det finns flera
olika sätt att begränsa värmeeffektbehovet.
Betygskriterier
Nedan i tabell 2 visas betygskriterier för värmeeffektbehovet

Tabell 2. Betygskriterier hos miljöbyggnad 2.2 för värmeeffektbehov

Transmission
Transmission (W/K) är värme som förloras genom fönster, dörrar, tak, golv samt väggar.
Köldbryggor mellan byggnadsdelar räknas även som transmission då köldbryggor orsakar
värmeförluster. Transmissionsförlusten beräknas genom U-värde (W/m2K) multiplicerat med
konstruktionsdelens area (m2).
Köldbrygga
Köldbrygga inträffar när två olika materialskikt med olika värmeisoleringsförmågor placeras
eller går igenom varandra. Begreppet köldbrygga låter vilseledande och borde byttas till
värmebrygga då värmeflödet går från högre temperatur till lägre. Komfortproblem kan uppstå
på grund av att köldbryggan leder till att ytorna där köldbryggan finns får lägre temperaturer
än de omgivande ytorna. Det kan även uppstå risk för kondens om det blir stora
temperaturskillnader.

Luftläckage
Luftläckage är oavsiktlig luftflöde som läcker ut ur byggnaden på grund av otätheter på
klimatskalet. På grund av luftläckage, förloras värme genom att kall uteluft strömmar in i
byggnaden. Mycket energi förloras eftersom värmesystemet måste ha kapaciteten att värma upp
byggnaden till den dimensionerade innelufttemperaturen.

1.3

Solvärmelast

Solvärmelast är den tredje inkatorn i Miljöbyggnad 2.2. Syftet är att begränsa eller skärma av
solvärmetillskottet under sommarhalvåret samt minska behovet av komfortkyla i bostaden
(Miljöbyggnad för nyproducerade byggnader, 2014).
Byggtjänst (1998) skriver att Solljus i inomhus bidrar oftast till en positiv känsla, dock kan den
ge upphov till obehaglig bländning och värmebelastning. Av denna anledning är det viktigt att
beakta solljusinsläppet under projekteringen av bostäder. Bedömningen av indikatorn görs med
hjälp av solvärmelasttalet, förkortat SVL, som har enheten W/m2 golv.
Betygskriterier
Se tabell 3 nedan för betygkritterna enligt Miljöbyggnad 2.2.
Tabell 3. Betygskriterier hos miljöbyggnad 2.2 för solvärmelast

Solavskärmning
Enligt Sveby (2012) sker beteenderelaterad solavskärmning med användning av bland annat
persienner, gardiner och annat rörligt solskydd. Denna typ av avskärmning är svårt att bedöma
eftersom det beror på hur boenden använder det rörliga solskyddet.
Andra typer av solavskärmning såsom balkonger, träd och intilliggande skuggande byggnader kan
även förekomma och måste beaktas under bedömningen. Detta innebär att solavskärmning
påverkas av olika faktorer som enligt standard bedöms på varje fasads mittpunkt.

1.4

Andel av energislag

Andel av energislag är den fjärde indikatorn i Miljöbyggnad 2.2 och, enligt SGBC,(2014) är
syftet med denna indikator är att premiera byggnader som utnyttjar förnybar energi och har så
lite utsläpp och avfall som möjligt. I denna indikator bedöms den årliga energianvändningens
fördelning i olika miljökategorier. Miljökategorier består av 4 olika kategorier där olika
energikällor tillhör olika kategorier. I miljökategori 1 ingår solenergi, både solfångare och
solceller, vind- och vattenkraft samt industriell spillvärme som inte kommer till användning
annars. I miljökategori 2 ingår biobränsle i värme- och kraftvärmeverk. I miljökategori 3 ingår
icke miljögodkända pannor. I sista miljökategorin, 4, ingår icke förnybara energi samt energi
som är icke flödande, till exempel naturgas, torv, kol, olja och kärnkraft.

Betygskriterier
För betygskriterier se tabell 4 nedan.
Tabell 4. Betygskriterier av den totala energianvändning uttryckt i %

Under de senaste åren har det blivit allt viktigare att veta var byggnadens energi kommer ifrån
och hur energin utsläpps. Energin som byggnaderna använder har olika källor. De fossila
bränslen kommer från icke förnybara energikällor som till exempel kol och olja. Förnybara
energikällor är miljövänligare och kommer exempelvis från källor som vattenkraft och vind.
Eftersom all förnybar energikälla har sitt ursprung från solen kallas de för sekundärenergikällor.
Solen kallas för primärenergikälla. Förnybar energi används för att minimera användningen av
fossila bränsle. Detta i sin tur leder till minskat koldioxidutsläpp. Förnybar energi kan förnyas
relativt snabbt och som inte förbrukar naturresurserna (Ryd, u.å). ”Förnybara energikällor är
sådana som återbildas hela tiden genom exempelvis solens eller månens inverkan på jorden.”
(Energimyndigheten, 2009, u.s).
Dagens behov av att bygga energieffektiva byggnader blir allt mer viktigare med tanke på
koldioxidutsläppen som orsakas av fossilt bränsle. Bostäder förbrukar ca 40 av den totala
energianvändningen vilket är ca 150 TWh . Därför är det viktigt att fossila bränslen ersättas av
icke fossila bränsle. Ett exempel på värmesystem som byggnader använder är fjärrvärme.
Under 1950-talet introducerades fjärrvärmesystemet och sedan dess har värmesystemet blivit
allt mer populärt. Genom flis och pellets värms upp vatten och sedans skickas vattnet vidare till
lokalt ledningssystem. Vattnet förs därefter in i byggnadens konvektorer och till
tappvarmvatten. Varma vattnet cirkulerar i radiatorer och konvektorer för att avge värme och
tappvarmvatten till byggnaderna (Gustavsson, 2017).
I Sverige används fjärrvärme i mer än hälften av alla lokaler och bostäder. Ungefär 90 % av
flerbostadshusen utnyttjar fjärrvärmen som uppvärmningssystem. Fördelen med detta
uppvärmningssystem är att rest värme från avfallsförbränning, överskottsvärme från industrin
med mera kan utnyttjas (Gustavsson, 2017).

1.5

Ljudklass

Ljudmiljö är den femte indikatorn i systemet. Syftet med indikatorn är att premiera byggnader
som har utformats med en god ljudmiljö. I enlighet med Miljöbyggnad Nyproduktion (2014)
ska ljudbedömningen för bostäder ske i enlighet med ljudstandarden SS 25268.
Den lägsta ljudkravnivån i ljudstandarden SS 25268 är ljudklass D, vilket representerar en dåligt
ljudinnemiljö, vilket inte uppfyller Boverkets byggregler. Sedan kommer ljudklass C, som
motsvarar Boverkets krav och ger därmed betyget BRONS. Om minst två av de bedömda
parametrarna uppfyller ljudklass B, uppnås ett högre betyg, vilket i detta fall blir ett SILVER.
Slutligen kommer ljudklass A, vilken är det högsta ljudnivån som kan uppnås och detta kan
tillsammans med ett godkänt enkätresultat ge betyget GULD.
Tabell 5. Här beskrivs vad varje ljudklass innebär

Ljudklass
Ljudklass A Högsta betyget. Motsvarar bättre ljudförhållanden än ljudklass B.
Ljudklass B Motsvarar bättre ljudförhållanden än ljudklass C. Om minst två
parametrar uppfyller ljudklass B, får byggnaden betyget SILVER på
Ljudklass.
Ljudklass C Motsvarar lägsta kraven i BBR, det vill i boverkets byggregler.
Ljudklass D Lägsta ljudnivån. Tillämpas endast när ljudklass C inte kan uppnås p.g.a.
tekniska eller ekonomiska skäl.

Buller
Enligt Hult & Malmqvist (2005/2008) har ljudförhållanden stor betydelse för människans hälsa
och trevnad. Buller definieras som ett oönskat ljud, vilket är störande och i vissa fall skadligt för
hörseln. Vidare kan buller orsaka sömnproblem och koncentrationssvårigheter. Författarna
påpekar dessutom att vid ljudnivån 55 dB (A) kan 70 % av människor uppleva extrema
ljudstörningar. Därför är det viktigt att projektera och bygga byggnader med en god ljudmiljö.
Betygskriterier
Följande tabell 6 visar betygskriterierna för ljudmiljö enligt Miljöbyggnad 2.2 för nyproducerade
byggnader

Tabell 6. Betygskriterier för ljudmiljömiljön enligt Miljöbyggnad 2.2.

Bedömningsmetoder
Vid bedömning av ljudmiljön ska följande akustiska parametrar mätas:
• Ljud från installationer inomhus
• Luftljudsisolering
• Stegljudsisolering
• Ljudet utifrån, till exempel från trafik eller från andra ljudkällor
Vidare bör en ljudsakkunnig anlitas tidigt under projekteringsfasen. Detta görs för att bland
annat säkerställa att betygsmålet uppfylls. Senare ska ljudsakkunningen upprätta en
ljudbeskrivning där ljudparametrarna redovisas samt vilka potentiella åtgärder som finns för en
bättre god inomhusmiljö vad gäller akustik.
1.6

Radonhalt

Radon är en gas som kommer från bland annat mark och byggnadsmaterial. Denna typ av gas är
farlig och kan vid höga halter utsätta människors liv vid fara.
Miljöbyggnad (MB, 2014) skriver att nyproducerade byggnader ska projekteras och utformas så att en sådan
låg radonhalt som möjligt ska förekomma i byggnaden.
1.6.1.1 Betygskriterier

Radonhalter mäts i enheten Becquerel/ kubikmeter (Bq/m3) och nedan i tabell 7 beskrivs betygskriterier
Tabell 7. Betygskriterier för radonhalten i luften inomhus. Hämtad från Miljöbyggnad, bedömningskriterier för
nyproducerade byggnader, (2014)

Miljöbyggnad Nyproduktion (2014) skriver att det som avgör indikatorsbetyget är det högsta
uppmätta radonhaltsvärdet i vistelsezonen jämfört med värden från Strålsäkerhetsmyndigheten.
Sedan tas ett slutligt medelvärde av radonhalten i byggnaden. Det är under uppvärmningssäsong
som mätningar ska utföras.
För att kunna påverka och sträva mot ett sådant bra betyg som möjligt ska marken mätas redan
innan byggnationen startas. När den geotekniska undersökningen genomförs är det lämpligt att
även utföra en radonhaltsmätning. Det förekommer även att en sakkunnig person med god
kunskap om radon gör en bedömning genom mätningar. Miljöbyggnad Nyproduktion (2014)
fortsätter berätta att det är viktigt att mäta radonhalten på flera punkter runtomkring, då det kan
förekomma stora skillnader även i mindre områden.
Det finns tre olika typer av marker i Sverige, vilka är: hög-, normal- och lågradonhaltiga marker.
Ca 10 % av Sveriges mark klassas som högradonhaltiga, sedan klassas ca 70 % som
normalradonhaltiga och slutligen klassas återstående, som är ca 20 %, för lågradonhaltiga.
Beroende på vilken mark det visar sig vara måste byggnadens grundkonstruktion kompletteras
enligt tabell 8. Detta för att så lite radon som möjligt ska läcka in i byggnaden och höja
radonhalten inomhus.

Tabell 8. Kriterier för markens radonhalt. Hämtad från Miljöbyggnad, bedömningskriterier för nyproducerade
byggnader, (2014)
Marktyp
Högradonmark
Normalradonmark
Lågradonhalt

Radonhalt i jordluft,
Bq/m3
˃ 50 000
10 000 – 50 000
˂ 10 000

Grundkonstruktion
Radonsäker
Radonskyddad
Traditionellt

Vidare berättar Miljöbyggnad (2014) att ”radonsäkert” innefattar att väggar och golv är tätade
och gör det svårt för markradon att läcka in i byggnaden. ”Radonskyddat” innefattar dessutom att
byggnadens väggar och golv inte är tätade mot marken under.

1.7

Ventilationsstandard

Ventilationsstandard är den sjunde indikatorn i Miljöbyggnad. I denna indikator bedöms
luftkvalitén i inomhusluften. Syftet med denna indikator är att bygga och utforma byggnader
med genomtänkt ventilationssystem som bidrar till ökad luftkvalité. För att genomföra
bedömningen av denna indikator, ska dokumenterad information om ventilation beskrivning
användas som underlag (SGBC, 2014). För att nå lägsta betyget, vilket är BRONS, krävs att
uteluftsflödet är högre eller lika med BBR:s grundkrav vilket är 0,35 l/s, m2. För att nå betyget
SILVER, är uteluftsflödet större eller lika med 0,35 l/s, m2. Det ska även finnas möjlighet till
forcering av frånluftsflödet i kök. För att höja betyget till GULD ska betyget SILVER nås
samtidigt som en enkätundersökning göras, där minst 80 % av brukarna tycker att luftkvalitén är
acceptabel eller högre. Däremot kan en egendeklaration ersätta enkätundersökningen, se tabell
9.
Betygskriterier
Nedan beskrivs betygskriterier för Ventilationsstandard.
Tabell 9. Betygskriterier för ventilationsstandard

Vad är ventilation?
Ventilation för bort föroreningar och avgaser som finns i inomhusluften. Om inneluften blir
förorenad ska uteluften föras in i rummet för att få frisk och ren inomhusluft. Om uteluften är
förorenad, ska ett ventilationssystem med ett filter installeras för att rensa den förorenade

uteluften som kommer in i rummet. Föroreningar som finns i luften kan påverka människans
hälsa på olika sätt. Ögon, andningsvägar, hud och inre organ kan påverkas negativt om inneluften
är förorenad. Därför krävs det att fräschluft tillförs i rummen (Arbetsmiljöverket, 2018).
Beroende på typ av byggnad ska luftflöden ha en viss storlek. Detta görs för att inte besvära de
som vistas i byggnaden. Om tilluften är för lite eller för mycket kan det störa personerna som
vistas i byggnaden. Dessutom ska tilluften tillföras de delarna av byggnaden där människor vistas,
vistelsezon (Arbetsmiljöverket, 2018).
Hur många ventilationer som behöver installeras beror på behovet av att föra bort dålig lukt,
framförallt kroppslukt, parfymer och lukt från byggnadsmaterial och inredningar som förorenar
inneluften. Dessa lukter är inte farliga och påverkar inte människors hälsa utan påverkar
komforten, hur man mår samt hur man presterar när man jobbar, pluggar och så vidare
(Arbetsmiljöverket, 2018).
Dessutom behövs ventilationen för att ge bra innetemperatur. Blir det för varmt inne kan det
kännas obehagligt för brukarna. Uteluften som tillförs i rummet är det ibland nödvändigt att den
förvärms innan den kommer in i rummet (Arbetsmiljöverket, 2018).
Det finns gränsvärden som sätts för att minimera föroreningarna i luften. För att ha god
luftkvalité, får inte gränsvärden överskridas. Koldioxidhalten som finns i luften är ett mått på
den mängd luftföroreningar som finns kvar i luften. Anledningen till att koldioxidhalten används
som mått på luftföroreningar, är att det är svårt att mäta lukter. Däremot är det enkelt att mäta
koldioxiden som människor andas ut. Hur mycket uteluft som tas in per person kan vara ett
mått på luftkvaliteten. Uteluften som förs i byggnaden tar med sig koldioxidhalt som varierar
mellan ca 350 – 400 ppm (parts per million). (Arbetsmiljöverket, 2018)

1.8

Kvävedioxid

Kvävedioxid (NO2) är ett giftigt utsläpp som påverkar människors lungor negativt. Kvävedioxid
kommer främst från fordon och förekommer på så sätt främst runt högt trafikerade vägar.
Miljöbyggnad Metodik (2014) berättar att syftet med indikatorn är att sträva efter en så låg
koldioxidhalt som möjligt inomhus. Ju lägre koldioxidhalt inomhus desto bättre betyg kan
byggnader få i en certifiering (se tabell 10). Detta är högt beroende på hur nära byggnaden är
placerad en trafikerad väg, då koldioxidhalten är högre där och därför är en uppskattning på hur
inomhusluften kommer att bli.
1.8.1.1 Betygskriterier

Här nedan i tabellen beskrivs betygskriterier för kvävedioxidhalten enligt Miljöbyggnad

Tabell 10. Betygskriterier för halten i luften inomhus. Hämtad från Miljöbyggnad, bedömningskriterier för nyproducerade
byggnader, (2014)

För att en byggnad ska kunna uppnå betyget GULD ska byggnaden även placeras ett visst avstånd
från högtrafikerade vägar. Om en byggnad ligger för nära en högtrafikerad väg är det inte
nödvändigt att utföra en mätning. MB, (2014) berättar även att eftersom denna indikator är
platsberoende kan inte betyg lägre en BRONS ges vid certifiering. Därför är en mätning inte
nödvändig vid strävan efter BRONS som betyg.
MB, (2014) berättar att om byggnaden ska uppnå betyget SILVER krävs en mätning på
kvävedioxidhalten inomhus i den färdiga byggnaden. Mer information om den finns i
Miljöbyggnads betygskriterier för befintlig byggnad.
MB, (2014) har som krav vid certifiering av byggnader i tätort att en föroreningskarta visar
olika kvävedioxidhalter i luften utomhus och byggnadens placering i denna karta. För
byggnader utanför tätort ska det redovisas hur många fordon per dag som passerar närmaste
väg från byggnaden samt byggnadens placering i en föroreningskarta.
1.9

Fuktsäkerhet

Fuktsäkerhet är den nionde indikatorn i Miljöbyggnad 2.2 för nyproducerade byggnader. Syftet
med indikatorn är enligt manualen att uppmuntra byggnader som har utformats på ett fuktsäkert
sätt, där framtida fukt- och vattenskador förebyggts i ett tidigt skede.
Betygskriterier
Nedan följer tabell 11 som visar betygskriterier för fuktsäkerhet enligt Miljöbyggnad för
nyproducerade byggnader 2.2.

Tabell 11. Betygskriterier för fuktsäkerhet

Vad är Fukt
Fukt är vatten som förekommer i tre olika faser, nämligen i gas-, vätske- och fast fas. Enligt
Boverket (2014) orsakar fukt bland annat skador, lukt och mikrobiell påväxt som påverkar vår
hälsa. Därför ställer Boverket höga krav på fuktsäkerhet vid utformning och projektering av
byggnader och anläggningar. En fuktsäkerhetsprojektering innebär dessutom bättre materialval
och byggnadsteknik.
GVKs branschregler för våtrum
GVK är en svensk stiftelse som står för Golvbranschens våtrumskontroll. Stiftelsen har genom
åren upprättat branschreglerna GVKs Säkra våtrum, som ger praktiska instruktioner för ett
säkert bygge av våtrum. Med hjälp av branschreglerna kan både hantverkare och beställare bygga
och planera vattensäkra våtrum. Reglerna hjälper även fastighetsbolaget att göra rätt val av
entreprenörer och material samt garanterar ett lagenligt och fackmässigt våtrumsarbete (GVK,
2017).
ByggaF-metoden
ByggaF är en branschstandard som används vid arbetet med fuktsäkerheten. Denna metod är
kostnadsfri och innehåller bland annat beskrivningar, checklistor och hjälpmedel för alla aktörer i
byggbranschen för att säkerställa en fuktsäker byggnation. Byggprojekt som använder denna
metod följer i praktiken olika dokument i form av mallar, kontrollplaner, rutiner med mera. För
betyg SILVER enligt Miljöbyggnad 2.2. bör en fuktsäkerhetsprojektering enligt ByggaFmetoden ske under arbetet.
Vid bedömning av fuktsäkerhetsarbetet används dokument och handlingar som berör
fuktsäkerhetsprojektering och rambeskrivningar. Dessa dokument innehåller i sin tur kravnivå på
byggnadens fuktsäkerhet, identifiering av fuktkompetens, kritiska konstruktioner och material.

1.10 Termiskt klimat vinter

Termiskt klimat vinter är den tionde indikatorn i Miljöbyggnad för nyproducerade byggnader
(2014). Enligt folkhälsomyndigheten (2016) beror upplevelsen av inomhusklimatet av olika
faktorer såsom kalla ytor, drag, kallras och våningshöjd. För att bedöma inomhusklimatet kan
många olika metoder användas. En av de vanligaste metoderna är induktiv temperaturmätning
som görs enkelt med hjälp av vanlig mätutrustning. Denna metod visar den induktiva
temperaturen och hjälper fastighetsbolaget att reglera och kontrollera inomhustemperaturen
digitalt eller analogt vid behov. Syftet med indikatorn är att premiera byggnader som har
utformats, projekterats och byggts för ett bra termiskt inneklimat vintertid.
Betygskriterier
Nedan följer tabell 12 som beskriver betygskriterier hos Termiskt klimat vinter:
Tabell 12. Betygskriterier enligt Miljöbyggnad 2.2 för nyproduktion

Termiskt klimat och komfort
Det finns många faktorer som påverkar det termiska klimatet såsom golvtemperatur och
lufthastighet. Vidare påverkar termiska klimatet två olika parametrar vilka är personer som vistas
i byggnaden och själva byggnaden. Enligt Boverket (2017) ställs idag ett krav på termiska
klimatet, där bedömningen sker endast i vistelsezoner. En vistelsezon definieras kort som en
begränsad del av ett rum där människor vistas under längre period. Horisontellt begränsas
vistelsezon 0,6 meter från ytterväggar och en meter från fönster och dörr. Vertikalt sätt
begränsas vistelsezonen från 0,1 meter från golvet respektive upp till två meter över golvet, se
figur 2 nedan.

Figur 2. Vistelsezonen i byggnaden. Hämtad från https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-ombyggande/boverkets-byggregler/termiskt-klimat/

PMV
PMV står för Predicted Mean Vote och utgår från människors upplevelse av det termiska
klimatet. Med hjälp av en sju-gradig termisk skala, där -3 innebär att termiska klimatet upplevs
kallt, 0 innebär lagom och +3 hett, kan människor definiera sin upplevelse av det termiska
klimatet. se tabell 13 (Warfvinge & Dahlblom, 2011). För att göra denna typ av mätning krävs
speciella utrustningar och ett beräkningsprogram.

Tabell 13. PMV metoden

SKALA UPPLEVELSE
+3

Het

+2

Varm

+1

Lite varm

0

Lagom

–1

Sval

–2

Kylig

–3

Kall

PPD
PPD, som står för ”Predicted Precentage of Dissatisfied”, är ett mått som används för att räkna
ut antal missnöjda personer med de termiska förhållandena i ett vistelserum. PPD kan beräknas
efter en PMV-mätning och anges i enheten procent. Därefter presenteras resultatet med hjälp av
diagram eller tabeller som hämtas ur ett datorsimuleringsprogram.
Bedömningsmetoder
För att bedöma det termiska klimatet i vintertid enligt Miljöbyggnad Nyproduktion (2014) kan
följande två olika metoder användas:
• Datorsimuleringar med avseende på termiska klimatet
• Transmissionsfaktor, TF, som är en förenklad metod
För lokaler och bostäder ska termiskt klimat endast beräknas med hjälp av den förstnämnda
metoden, det vill säga datorsimulering jämfört med PPD-krav, men när det kommer till småhus
kan det förenklade metoden, TF, användas.
Den del eller rum av en byggnad med sämst betyg avgör indikatorbetyget, sedan kan betyget
höjas ett steg om rummet med störst area har högre betyg (Miljöbyggnad Metodik, 2014)
TF är en förenklad metod och gäller endast småhus. I samband med det kan det uppkomma
felkällor vid bedömning av termisk komfort i bostäder. Därför kan betyget GULD inte erhållas
vid bedömning enligt TF-metoden.
1.11 Termiskt klimat sommar

Termisk klimat sommar är den 11.e indikatorn i Miljöbyggnad 2.2. Med hjälp av termisk klimat
sommar beskrivs hur ett utrymme upplevs temperatur- och dragmässigt under sommarhalvåret.
Enligt miljöbyggnad för nyproduktion (2014) är syftet med indikatorn att premiera byggnader
som har bra termiskt inneklimat sommartid. I tabell 14 och 15 nedan beskrivs betygskriterier i
systemet:
Betygskriterier
I tabellen nedan beskrivs indikatorsbetyget

Tabell 14. Betygskriterier enligt PPD-metoden för bostäder och lokalbyggnader

Tabell 15. betygskriterier enligt metoden SVF

1.12 Dagsljus

Miljöbyggnad Nyproduktion (2014) berättar att syftet med dagsljusindikatorn är att byggnader
ska sträva efter att få en sådan god tillgång till dagsljus som möjligt. För denna indikator är det
dagsljusfaktorer, fönsterglasandel (AF) och utblicken från fönstret som bedöms främst.
Betygskriterier
Betygskriterier för dagsljus bedöms enligt tabell 16 nedan
Tabell 16. Betygskriterier för dagsljus. Hämtad från Miljöbyggnad 2.2. för nyproduktion

Miljöbyggnad (2014) har även som krav att BBR:s dagsljustillgång är uppfyllda, annars kan inte
byggnaden betygsättas på denna indikator. Detta gäller om fönster med sämre
dagsljustransmission än tre klara glas används eller om det är över 20◦ av himlen som är
avskärmad, till exempel om det är en byggnad som står för nära och blockerar dagsljuset, se
figur 3 nedan

Figur 3. Den här figuren visar tre alternativ på dagsljustillgång hämtad från (Miljöbyggnad Nyproduktion, 2014)

Enligt alternativ 1 (se Figur 3) om horisonten inte blockeras mer än 20◦ kan AF-metoden
användas skriver (MB, 2014). Vilket är fallet för Almvägen.
Då det är mer än 20◦, enligt alternativ 2 (se Figur 3), ska ett speciellt diagram användas för att

byggnaden ska kunna uppnå BRONS. Då ska även avskärmningsvinkeln och AF beräknas med
hjälp av grafen som finns i (se Figur 4). Då måste AF vara minst 10 %.
Slutligen vid alternativ 3 (se Figur 4), då en balkong eller liknande blockerar dagljusinsläppet ska
rummets area ökas med arean på den övre balkongen.
Det finns även ett alternativ fyra då en kombination av alt 1 och alt 2 används för att beräkna
fram AF.

Figur 4. Här visas Avskärmningsvinkeln och AF (Miljöbyggnad Nyproduktion, 2014)

1.13 Legionella

Legionella är slavformiga och giftiga bakterier som finns naturligt i jord och vatten. Bakterierna
förekommer även i byggnadens varmvattensystem och sprider sig främst via små vattendroppar.
Denna bakterie är giftig och kan orsaka vid inandning bland annat en svår lunginflammation.
Enligt folkhälsmyndigheten (2016) drabbades ungefär 146 personer av legionellainfektionen i
Sverige år 2016.
Syftet med denna indikator är enligt Miljöbyggnad 2.2 för nyproduktion (2014) att utvärdera
byggnader som har projekterats och byggts för att minska legionella-tillväxt och spridning i och
från byggnadens tappvattensystem. Legionella-tillväxten sker enligt manualen mellan
temperaturerna 20-50 °C. Med hjälp av rätt vatteninstallation kan spridningen minskas, vilket i
sin tur leder till en bättre hälsa och inomhusmiljö.
1.13.1.1 Branschregler Säker vatteninstallation

Enligt Säker vatten (u.å) består ”Branschregler Säker Vatteninstallation” av regler och
instruktioner på hur VVS-installationen ska utföras för att minimera risken för bland annat
legionella-tillväxt, vattenskador och förgiftning. Med hjälp av reglerna kan temperaturer i
färdiga byggnader kontrolleras för att följa aktuella bransch-regler och krav. Det som
kontrolleras är bland annat temperaturen i varmvattenberedare, utgående varmvatten till
installation samt temperaturer i VVC-systemet. Vidare återfinns i branschreglerna andra regler
och tillämpningar såsom: handdukstorkar och andra värmare inte kopplas på VVC-ledningar och
proppade ledningar ska vara så korta att vattnets temperatur inte understiger 50 °C. Tabell 17
nedan förklarar vilka temperaturer som ska gälla för bland annat varmvatten och VVC-systemet.

Tabell 17. Här beskrivs vilka temperaturer som ska kontrolleras enligt Branschregler Säker vatteninstallation

Vad som kontrolleras

Temperatur

Varmvattenberedare eller ackumulator

Lägst 60 °C

Utgående varmvatten till installation

Lägst 55 °C och högst 60 °C

I installationer som värms med
värmepumpar
VVC- system returledning

Lägre än 55 °C

VVC-slingor

Lägst 55 °C

Lägst 55 °C

Tappställen där det finns särskild risk för Högst 38 °C
olyckor
Enligt Säker vatten (2016) kan endast ett auktoriserat VVS-företag, som enligt ett skriftligt
åtagande förbundit sig att följa branschreglerna, utfärda intyg om att VVS-installationen är
utförd enligt branschregler Säker vatteninstallation.
Betygskriterier och bedömningsmetoder
I enlighet med Miljöbyggnad 2.2 (2014) bedöms legionella genom att granska vilka åtgärder som
har använts för att minska risken för legionella-tillväxt och spridning.
Det som granskas är dokument, intyg, beräkningar och ritningar som utförs av VVS-konsulter.
Om branschregler Säker vatten används blir detta som tidigare nämnts, ett intyg på att
byggnaden följer branschensregler. Nedan följer tabell 18 som beskriver betygskriterier för
legionella enligt Miljöbyggnad 2.2 för nyproducerade byggnader.

Tabell 18. Tabell hämtad från Miljöbyggnad Nyproduktion (2014) visar betygskriterier för legionella.

1.14 Dokumentation av byggvaror

Syftet med denna indikator om Dokumentation av byggvaror är att byggnaders byggvaror ska
dokumenteras och finnas tillgänglig i en loggbok. Det som bedöms i denna indikator är
byggvarorna som redovisas i loggboken (se tabell 19).
De byggvaror som ska ingå i loggboken ska endast vara de byggvaror som monterats fast inne
eller i direkt anslutning till byggnaden. Instalationstekninska material eller byggvaror ska
uteslutas från loggboken och lika så exempelvis skruvar och låshus och liknande.
Tabell 19. Tabell hämtad från Miljöbyggnad Nyproduktion (2014) visar vad som ska ingå i loggboken.

Loggboken ska innehålla byggvarors grundkonstruktion, stomme, ytterväggar, yttertak och
innerväggar som ingår i produktkategorierna enligt BSAS 96.
Byggvarudeklarationen, BVD3, skriver att det även kan handla om kemiska produkter i
byggvarorna, det vill säga grundämnen och deras föreningar i naturligt eller framställd form.
BVd3 menar även på att det kan handla om bredningar, blandningar eller lösningar som har mer
än två ämnen i sig.
I loggboken ska det även innefatta vilka varor och material som har kemiska produkter i sig.
Detta är en lagstadgad redoviskning av hälso- och miljöfarliga ämnen. Om ett material ha
kemiska prodikter i sig accepteras ett säkerhetsdatablad för indikator beyget BRONS och
SILVER.
I den digitala loggboken ska nya byggvaror reporteras in varteftersom byggvarorna eller
materialen byggs in i byggnaden. Den ska hållas uppdaterad av fastighetsägaren och ska och följa
med byggnaden vid försäljning. Den ditigala loggboken ska redovisa mängd och placering för att
eventuellt underlätta vid sanering.

1.15 Utfasning av farliga ämnen

Syftet med indikatorn är att minska risken för att farliga ämnen ska förekomma i byggnaden. Det
får inte finns farliga ämnen i de material som används och det ska även förebygga att farliga
ämnen uppstår i byggnader. Betyget på denna indikator bedöms efter hur förekomst av de
utfasningsämnen i byggvaror och material som använts. Varorna och materialet som använts ska
redovisas i byggnadens loggbok där det ska vara redovisat på noggrann nivå vilka material som
förekommer i byggnaden (Se indikator 14).
Varje byggvara i loggboken ska bedömas och betygsättas enligt KEMIs halt av utfasningsämnen
och ingår i kategorierna E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Z enligt BSAB 96.
Enligt Miljöbyggnad (MB, 2014) sker bedömningen av denna indikator enligt nedanstående
tabell 20 där KEMIs definition framgår.

Tabell 20. Betygskriterier för Utfasning av farliga ämnen

För att GULD på denna indikator ska ges ska det inte förekomma en enda vara med en av KEMIs
kriterier redovisade i loggboken. Om det förekommer i mindre utsträckning och det finns en
åtgärds plan enligt en avvikelselista kan byggnaden fortfarande uppnå SILVER på denna
indikator.
Finns ingen loggbok, avvikelserapport och liknande kan byggnaden endast uppnå BRONS på
denna indikator.
BASTA är ett kostnadsfri och enklare metod att använda sig av. En produktdatabas som
tillexempel SundaHus eller byggvarubedömningen där varorna redan har betygsatts. Databaser
som dessa bedömer varor efter vissa bedömningsgrunder men är inte alls lika djupgående om
utfasningsämnen som KEMIs kriterier gör.
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DŝůũƂďǇŐŐŶĂĚƐĞŶŬćƚĨƌĊŐŽƌĨƂƌďŽƐƚćĚĞƌ
&ƌĊŐĂϭ
,ƵƌƚǇĐŬĞƌĚƵĂƚƚǀćƌŵĞŬŽŵĨŽƌƚĞŶćƌŝƐƚŽƌƚŝĚŝŶďŽƐƚĂĚƵŶĚĞƌ
^KDDZ,>s Zd͍
DǇĐŬĞƚďƌĂ
ƌĂ
ĐĐĞƉƚĂďĞů͕ĚǀƐǀĂƌŬĞŶďƌĂĞůůĞƌĚĊůŝŐ
ĊůŝŐ
DǇĐŬĞƚĚĊůŝŐ

&ƌĊŐĂϮ
,ƵƌƚǇĐŬĞƌĚƵĂƚƚǀćƌŵĞŬŽŵĨŽƌƚĞŶćƌŝƐƚŽƌƚŝĚŝŶďŽƐƚĂĚƵŶĚĞƌs/EdZ,>s Zd͍
DǇĐŬĞƚďƌĂ
ƌĂ
ĐĐĞƉƚĂďĞů͕ĚǀƐǀĂƌŬĞŶďƌĂĞůůĞƌĚĊůŝŐ
ĊůŝŐ
DǇĐŬĞƚĚĊůŝŐ

&ƌĊŐĂϯ
,ƵƌƚǇĐŬĞƌĚƵĂƚƚůƵĨƚŬǀĂůŝƚĞƚĞŶćƌŝƐƚŽƌƚŝĚŝŶďŽƐƚĂĚ͍
DǇĐŬĞƚďƌĂ
ƌĂ
ĐĐĞƉƚĂďĞů͕ĚǀƐǀĂƌŬĞŶďƌĂĞůůĞƌĚĊůŝŐ
ĊůŝŐ
DǇĐŬĞƚĚĊůŝŐ

&ƌĊŐĂϰ
ĞƐǀćƌĂƐĚƵĂǀŵƂŐĞůůƵŬƚŝĚŝŶďŽƐƚĂĚ͍
:Ă͕ŽĨƚĂ;ǀĂƌũĞǀĞĐŬĂͿ
:Ă͕ŝďůĂŶĚ
EĞũ͕ƐćůůĂŶĞůůĞƌĂůĚƌŝŐ


^ŝĚϮ;ĂǀϰͿ
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&ƌĊŐĂϱ
,ƵƌƚǇĐŬĞƌĚƵĂƚƚĚĂŐƐůũƵƐĞƚćƌŝƐƚŽƌƚŝĚŝŶďŽƐƚĂĚ͍
DǇĐŬĞƚďƌĂ
ƌĂ
ĐĐĞƉƚĂďĞůƚ͕ĚǀƐǀĂƌŬĞŶďƌĂĞůůĞƌĚĊůŝŐ
ĊůŝŐƚ
DǇĐŬĞƚĚĊůŝŐƚ

&ƌĊŐĂϲ
,ƵƌƚǇĐŬĞƌĚƵĂƚƚůũƵĚŵŝůũƂŶćƌŝƐƚŽƌƚŝĚŝŶďŽƐƚĂĚ͍&ƌĊŐĂŶŐćůůĞƌďĊĚĞůũƵĚŽĐŚ
ůũƵĚŶŝǀĊ͘
DǇĐŬĞƚďƌĂ
ƌĂ
ĐĐĞƉƚĂďĞů͕ĚǀƐǀĂƌŬĞŶďƌĂĞůůĞƌĚĊůŝŐ
ĊůŝŐ
DǇĐŬĞƚĚĊůŝŐ

&ƌĊŐĂϳ
,ĂƌĚƵƵŶĚĞƌĚĞƚƌĞƐĞŶĂƐƚĞŵĊŶĂĚĞƌŶĂŚĂĨƚŚćůƐŽďĞƐǀćƌƐŽŵ
ŬůĊĚĂͬƐǀĞĚĂͬŝƌƌŝƚĂƚŝŽŶŝƂŐŽŶĞŶ͕ŝƌƌŝƚĞƌĂĚͬƚćƉƉƚͬƌŝŶŶĂŶĚĞŶćƐĂ͕
ŚĞƐŚĞƚͬŚĂůƐƚŽƌƌŚĞƚ͕ŚŽƐƚĂĞůůĞƌƚŽƌƌͬƌŽĚŶĂŶĚĞŚƵĚŝĂŶƐŝŬƚĞƚŽĐŚƐŽŵĚƵƚƌŽƌŬĂŶ
ďĞƌŽƉĊŝŶŶĞŵŝůũƂŶŝĚŝŶďŽƐƚĂĚ͍
:Ă͕ŽĨƚĂ;ǀĂƌũĞǀĞĐŬĂͿ
:Ă͕ŝďůĂŶĚ
EĞũ͕ƐćůůĂŶĞůůĞƌĂůĚƌŝŐ



&ƌĊŐĂϴ
KŵĚƵŚĂƌĂůůĞƌŐŝƐŬĂďĞƐǀćƌƐŽŵĂƐƚŵĂ͕ŚƂƐŶƵǀĂ͕ĂůůĞƌŐŝƐŬĂĞŬƐĞŵ͕ŚƵƌƚǇĐŬĞƌĚƵ
ĂƚƚĚŝƚƚĂůůĞƌŐŝƐŬĂƚŝůůƐƚĊŶĚĨƂƌćŶĚƌĂƐŶćƌĚƵǀŝƐƚĂƐŝĚŝŶďŽƐƚĂĚ͍
dŝůůƐƚĊŶĚĞƚĨƂƌďćƚƚƌĂƐ
dŝůůƐƚĊŶĚĞƚǀĂƌŬĞŶĨƂƌďćƚƚƌĂƐĞůůĞƌĨƂƌƐćŵƌĂƐ
dŝůůƐƚĊŶĚĞƚĨƂƌƐćŵƌĂƐ
:ĂŐŚĂƌŝŶŐĂĂůůĞƌŐŝƐŬĂďĞƐǀćƌ


^ŝĚϯ;ĂǀϰͿ





DŝůũƂďǇŐŐŶĂĚƐĞŶŬćƚĨƌĊŐŽƌĨƂƌďŽƐƚćĚĞƌ
&ƌĊŐĂϵ
WĊǀŝůŬĞƚǀĊŶŝŶŐƐƉůĂŶůŝŐŐĞƌĚŝŶůćŐĞŶŚĞƚ͍
ϭͲϮƚƌĂƉƉŽƌŶĞĚ;ƐŽƵƚĞƌƌćŶŐǀĊŶŝŶŐͿ
ŽƚƚĞŶǀĊŶŝŶŐ
ϭͲϮƚƌĂƉƉŽƌƵƉƉ
ϯͲϰƚƌĂƉƉŽƌƵƉƉ
ϱƚƌĂƉƉŽƌƵƉƉĞůůĞƌŚƂŐƌĞ


&ƌĊŐĂϭϬ
,ƵƌŐĂŵŵĂůćƌĚƵ͍
ϮϰĊƌĞůůĞƌǇŶŐƌĞ
ϮϱͲϯϰĊƌ
ϯϱͲϰϰĊƌ
ϰϱͲϱϰĊƌ
ϱϱͲϲϰĊƌ
ϲϱĊƌĞůůĞƌćůĚƌĞ

&ƌĊŐĂϭϭ
ƌĚƵŵĂŶĞůůĞƌŬǀŝŶŶĂ͍
<ǀŝŶŶĂ
DĂŶ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ







^ŝĚϰ;ĂǀϰͿ
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ETT LITTRA MED DENNA UPPBYGGNAD KAN
TEX SE UT SÅ HÄR: F12:T.H.B.O

FÖNSTERLITTRATS UPPBYGGNAD:
T = FÖNSTERTYP ENL. UPPSTÄLLNING
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SE HANDLINGSFÖRTECKNING FÖR KOMPLETTERANDE
BESKRIVNINGAR, FÖRTECKNINGAR OCH RITNINGAR

HÄNVISNINGAR

BESLAGNING:
BESLAGNING AV ÖPPNINGSBARA FÖNSTER OCH
FÖNSTERDÖRRAR REDOVISAS PÅ SEPARAT UPPRÄTTAT
FÖNSTERKORT SOM TILLHANDAHÅLLS I ETT SENARE
SKEDE.

YTBEHANDLING:
INSIDA: NCS-S 0502-Y
UTSIDA: KULÖR FRAMGÅR AV TABELL.
LITTRA (O) BETYDER RAL 1011 (OKRA-GUL).
LITTRA (G) BETYDER RAL 9002 (LJUSGRÅ).
LITTRA (R) BETYDER RAL 7030 (MELLANGRÅ).

VÄRMEISOLERING:
ÖPPNINGSBARA FÖNSTER OCH INÅTGÅENDE
FÖNSTERDÖRRAR = 1,1 W/M2°K
FASTA FÖNSTER OCH UTÅTGÅENDE
FÖNSTERDÖRRAR = 1,2 W/M2°K

LJUDKLASS:
ÖPPNINGSBARA FÖNSTER OCH INÅTGÅENDE
FÖNSTERDÖRRAR = Rw=41 dB Rw+Ctr=32 dB
FASTA FÖNSTER = Rw=33 dB Rw+Ctr=28 dB
UTÅTGÅENDE FÖNSTERDÖRRAR =
Rw=39 dB Rw+Ctr=33 dB

BRANDKLASS:
FÖNSTER MED BRANDKLASS E.30 MARKERAS MED
LITTRA (B) I TABELL. FÖNSTER UTAN BRANDKLASS
MARKERAS MED LITTRA (-).

FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR SKA UPPFYLLA MTK:S
ANVISNINGAR AVSEENDE SÄKERHET.

GLAS:
MARKERAS MED G
GLAS MARKERAT MED SG SKA VARA TERMISKT
HÄRDAT SÄKERHETSGLAS. ENLIGT SS-EN 12150-2, SOM
KLARAR LÄGST KLASS 1(C)2 ELLER LAMINERAT
SÄKERHETSGLAS ENLIGT SS-EN 14449 SOM KLARAR
LÄGST KLASS 2(B)2 ENLIGT SS-EN 12600.

ÖPPNINGSBARA FÖNSTER SKA VARA SIDOHÄNGDA
INÅTGÅENDE ELLER UNDERKANTSHÄNGDA INÅTGÅENDE.
FÖNSTERDÖRRAR FINNS I BÅDE INÅTGÅENDE OCH
UTÅTGÅENDE UTFÖRANDE.

FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR SKA VARA TRÄFÖNSTER
MED ALUMINIUM-UTSIDA. FÖNSTER SOM MONTERAS I
YTTERVÄGG MOT BADRUM UTFÖRS HELT I ALUMINIUM.
TRÄ/ALU-FÖNSTER MARKERAS MED LITTRA (T)
HELALU-FÖNSTER MARKERAS MED LITTRA (A)

FABRIKAT SKA VARA LEIAB ELLER LIKVÄRDIGT.
FÖNSTERHÄNGNING FRAMGÅR AV TABELL.
VÄNSTERHÄNGDA FÖNSTER MARKERAS MED LITTRA (V).
HÖGERHÄNGDA FÖNSTER MARKERAS MED LITTRA (H)
FÖNSTER MED LITTRA (-) ÄR ANTINGEN
ÖVERKANTSHÄNGDA ELLER FASTA. DETTA FRAMGÅR
AV FÖNSTERTYPEN.

FÖRESKRIFTER
OBS! INNAN BESTÄLLNING AV FÖNSTER OCH
FÖNSTERDÖRRAR KONTROLLERAR BYGGENTREPRENÖREN
VÄGGÖPPNINGSMÅTT.

MÅTT ANGES I MILLIMETER OCH AVSER
VÄGGÖPPNINGSMÅTT. PLACERINGAR SE A-PLAN

FÖRKLARINGAR
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William: Yes, då kör vi då. Skulle ni kunna berätta lite om vad ni heter, vad ni jobbar med och vad just
er arbetsuppgift är. Om vi börjar med Per då.

Per: Ja, Per Ivåker och jag är byggprojektledare och har bland annat haft det är projektet på
Almvägen som mitt projekt.

Mattias: Mattias Janson heter jag. Jag jobbar som byggprojektchef då. Har hand om
byggprojektledarna och är en grupp på 15 personer och har bemmanat upp projekten båfa
underhålls och investeringsprojekt som den här med nybyggnader.

fråga 3
William: Okej, om jag nämner hållbart byggande, vad är det första ni tänker på då?

Per: Jag skrev lite stödord här. Jag tänker vi bygger med tanke på långsiktigt ägande och vi bygger och
förvaltar egna fastigheter och byggnader, bra funktioner och låga underhållskostnader.

Mattias: Ja, jag tänker också på långsiktigt ägande och att man vet att varje meterial kommer att
funka i längden och att det inte blir så mycket underhåll och blier det mycket underhåll då ska vi ha
gjort ett medvetet val där och valt dem materialen med kunskapen om att exempelvis här kommer vi
att få lägga om taket var tionde år eller sådär. Så så lite tänka inköpskostnad kontrat med vad det
kommer att kosta i förvaltningen sen. Att försöka få den rimliga balansen och tanka ur erfarenheter
från alla håll och kanter och se vad som historiskt sätt har funkat bäst när det gäller olika material.

Per: Och även energi sidan att vi håller ner energi förbrukningen i byggnadet då.

Fråga 4
William: Nästa fråga har ni då redan lite halvt svarat på redan men hur arbetar ni då för att uppnå
hållbart byggande?

Mattias: På det sättet att egna erfarenetsåterföringar och sen begär vi ju även hyresgäst aspekten
också om hur dem upplever. Om vi väljer en ventilations lösning till exempel så vill vi få återmatning
på hur upplevde dem om vi provar en ny variant av växlare, Blir det kallt i lägenheterna? Blir det

dragit? Ja, tyckte dem att det var en bra eller dålig upplevelse. Och kund undersökningar gör vi
ungeför vartannat år för att fånga upp hyresgästernas åsikter.

Per: Erfarenhetsåterföring från förvaltningen om vad dem tycker är bra och dåligt i det vi har byggt.
Sen har vi då dem här projektanvisningar som visar där vi har spaltat upp saker som vi tycker är
viktiga att få in i produktionen.

Fråga 5
William: Miljöcertifiering för hållbart byggande som gör en noggrann kontroll av hus med olika
indikatorer för energianvändning, innemiljö och material. Vad tycker ni om systemet?

Per: Ja… det är ganska kostsamt som jag upplever det på dem projekt som vi genomfört som det varit
miljöbyggnad på. Att verifiera alla dem här punkterna. Och vi som bygger och förvaltar egna hus
kanske inte kan kanske inte har den nyttan av att ha en certifierad byggnad. Jag vet inte.
Mattias: Även under byggnationen är det ganska… asså man lär ju redan där hålla ihop det. Och vi får
göra det via en konsult då oftast.

Per: Ja. Och det tar mer tid och energi från projekterarna, så när vi köper tjänsten så är det ju
kostnader

mattias: så man kan fundera över, Nyttan det ger kontra kostnader och tiden det tar och också hur
långt kommer man utan att ställa det här kravet och det kommer att ge mera jobb att visa lite mera.
Så vi kommer hyffsat nära liksom och BRONS nivån är ju ändå BBR-kraven

Per: Och vi har ju snappat upp både energi och långsiktigt tänkande och material valen och så. Så jag
tror att vi ligger väldigt nära det ändå och sen tror jag inte att våra hyresgäster direkt frågar efter
miljöbyggnad för dem har inte den insikten i vad det handlar om.

Mattias: Nähe. Och sen säger vi att kostar det här över 500 000 under ett projekt så är det ju något
som kommer på hyran sen utsmetet för det gör ju projektet lite dyrare och hyresgästens hyra
baseras ju på vad projektet kostar så. SÅ i slut ändan så är det ju våra hyresgäster som betalar det
här.
Så är det.

William: tror ni att det skulle vara en fördel om man gjorde kunderna mer medvetna om
miljöcertifiering? Tror ni dem hade varit för eller emot att betala högre hyra i så fall?

Mattias: tror ytters få uppskattar det faktiskt. Asså att vi strävar efter någonting bra miljömessigt och
så det tror jag absolut många tycker är bra och komma lågt i energi användning och tänka resurser av
hur vi exempelvis använder som av återanvändningen av regnvatten och sånna saker men att någon
uppskattar sig av att den verkligen är certifierad det tror jag är få som uppskattar.

Per: Tror inte dem skulle märka någon skillnad om dem kom till Sjenisten som är certifierad, att titta
på en lägenhet där eller titta på en av alla våra andra lägenheter så tror jag inte att dem skulle märka
någon skillnad.

Fråga 6
William: Vilket eller vilka system föredrar ni att jobba med? Om man ska dra någon för- och nackdel.

Mattias: det är väl miljöbyggnad vi har kört och det är väl ett hus där vi är certifierad och vi gör den
hör verifieringen nu. Resten då har vi börjat skriva i projekteringsunderlagen att det ska sträva efter
miljö byggnad men inte gå hela vägen och certifiera. Så det är egentligen ara ett hus vi har certifierat.

Per: Ja, miljöbyggnad är ju den som verkar vara i branschen. I alla fall på bostads sidan. Det verkar
vara det man väljer.

Hussein: Så om ni skulle välja något system att certifiera i framtiden hade det varit miljöbyggnad i
såna fall? Eller hade det varit LEED eller BREAM? Det är andra som används i andra länder.

Mattias: Aůůƚså om vi ska gå mot något så tror jag att miljöbyggnad ligger ganska nära till hands både
för att vi är mest bekanta med det och om man kollar på vårat systerbolag Gavlefastigheter så kör ju
även de efter miljöbyggnad.

Per: Nu är man för dåligt insatt i de andra systemen.

Fråga 7
William:
Varför har ni valt eller inte valt systemet miljöbyggnad och vilket betyg skulle ni sikta på?

Per: Ja, det har vi kanske svarat lite på va. Men ja SILVER då som sagt.

Mattias: Ja, SILVER i såna fall och vi har valt att inte certifiera då för nu blev det ju nya regler. Men
tidigare tycker vi att vi har fått lite problem med det här med dagsljuskravet eftersom vi inte bara
bygger lägenheter då det inte är helt ovanligt att vi bygger exempelvis ett gruppboende då behöver
husen bli lite bredare för att få in ett gruppboende då som ska funka och då klarar vi inte just
dagsljuskraven då fullt ut. Så då lär man ju göra något frånsteg där. Så det har ju varit en anledning
sen har vi ju. Sen har ivi inte sett nyttan av att sen fullt ut certifiera dem så. Däremot att sträva efter
det kommer nog att forsätta att göra men.

Per: Vi kommer nog att jobba in det i våra förfrågningsunderlag för dem krav som miljöbyggnad har
för att uppnå SILVER. Ja, någorlunda nära kan man säga. Det är våran målsättning att hamna där utan
att kräva in verifikat på det på varje punkt.

Hussein: Okej.

Fråga 8
William: Hur ser ni på det försatta arbetet med certifiering av byggnad på Gavlegårdarna?

Per: Att certifiering kanske inte är aktuellt för oss.

Mattias: Nä det tror inte jag heller. Men det där skulle ju kunna vara en sån där sak som svänger om
det kommer in i äger direktiven att det trycks på från politiskt håll trycks på att alla era byggnader ska
vara certifierade och då kommer det ju att bli så. Men det finns ingen som talar för det just nu i alla
fall.

Hussein: tror ni att miljöcertifiering av en byggnad är ett mått på hur hållbar byggnaden är? Har det
någonting med varandra att göra.

Mattias: Jo det är ju klart att det finns ju fördelar med att göra det men.

Per: man får ju ett visst bevis eller verifikat på att man har uppnått vissa nivåer som man kanske
annars bara tror att vi har uppnått. Då får man ju något slags bevis på det är då.

Fråga 9
Behövs det någon form av morot för att förenkla eller få det billigare att bygga miljöcertifierat?

Mattias: Jag är mer ine på det vi sa innan att vi måste se nyttan av det. Om vi säger att det ni gör nu i
ex-jobbet visar att ni är jätte långt ifrån att nå upp till SILVER fast vi föreskriver att det kanske ska
sikta mot det då kanske man ser det med andra ögon och säga att det räker inte med att säga att vi
strävar efter att säga att vi strävar efter att uppnå miljöbyggnad utan att säger vi att vi inte ska
certifiera oss då blir det inte heller någon byggnad som går att certifiera.

Per: Det är klart att man inte bygger in miljöfarligt material det är då en ganska enkel grej att få in
och att hålla nere energiförbrukningen. Dem andra punkterna är kanske lite svåra att få verifikat på.
Hussein: tanken med miljöbyggnad var ju att skapa ett kostmadseffektivt system jämfört ed dem
andra systemen som LEED och BREAM som används. Bara manualen som används där kostar pengar.
Dp miljöbyggnad har stora kostnader som kommer i efterhand.

Mattias: Ja det bli ganska mycket konsultkostnader.

Fråga 10
Finns det någon efterfrågan på miljöcertifiering och hållbara byggnader av politiker och kommun?

Mattias: Nä inte i nuläget på oss då. Men det kan det ju komma att tänka sig att det blir. Det kan ju
komma något övergripande direktiv att hela kommunen och oavsett om det är skolor eller bostäder
eller vad man nu bygger ska miljöcertifieras eller att vi får från våran bolagsstyrelse som också är
politiskt att det kommer därifrån.

Per: Det är ju klart att om vi kan påvisa då att i våra förfrågningar jobbar mot miljöbyggnad SILVER
och påvisa att vi ställer i princip dem krav som finns i Miljöbyggnad då kan vi ju visa på att vi är väldigt
nära Miljöbyggnad SILVER.

Fråga 11
William: Finns det någonting ni skulle vilja komplettera i miljöcertifieringssystemet?

Mattias: Som saknas?

William: Ja, lägga till eller ta bort.

Mattias: Det är ju då det att det är ju en väldigt tung apparat och verifiera när huset är inflyttat och
det väl bor folk där. Det är inte bara att knacka på hos någon hyresgäst med en huvudnyckel och bara
gå in utan att man måste först söka tillstånd eller så ska dem vara hemma. Så det är mycket jobb runt

omkring i att få komma in i en lägenhet. Så helst att man kan försöka komma ifrån såna saker. Att
möta innan det är inflyttat och sen får det vara så och sen får man gå på energistatistik. Det skulle
vara en fördel.

Per Det tror jag också. Det är ganska kostsamt att men att vi inte gör hela den här grejen men att vi
inte gör verifieringen själva utan att vi köper ju tjänsterna. Så det blir inte billigt.

Hussein: Det fin en indikator ni pratade om tidigare om dagsljus. Tycker ni att den borde vara kvar i
systemet?

Mattias: den blev ju lite upplättad nu till nästa miljöbyggnads version som släpptes nu senast.

Per: Ja den går ju lite in i den här med värmelast och att dem jobbar lite mot varandra dem här två.

William: Hur tror ni att bostäderna kommer att utvecklas och se ut i framtiden jämfört med idag?

Mattias: Miljömessigt tänker du?

William: Ja

Per: Ganska lite tror jag faktiskt om man tänker historiskt på vad som har förnedrats så är det inte så
hemskt mycket. Kanske att det här med smartahem kommer.

Mattias: Ja det tänkte jag också på! Mer inbyggdteknik i hemmen. Det blir ju mer och mer att man
bokar ju tvättstugor digitalt och man har mer avancerad ventilation och sådär. Sen kommer det väll
alltid ny byggmaterial som kommer med varierande kvalité, vissa bra vissa dåliga.
Ja något som vi pratat mycket om nu är ju det att ta tillvara på resurser på vad det gäller ute miljöer
som regnvatten som jag nämnde tidigare. Att man inte bara skickar iväg det till vatten och avlopps
reningsverk utan att man försöker hålla kvar det på fastigheten. Typ bevattning av rabatter med det
vattnet man ändå har där. Kanske att man spolar toaletter med regnvatten.

Per: Och gröna tak!

Mattias: Ja sånt också!

William: Kommer miljöcertifierade bostäder att efterfrågas mer i framtiden? Bara vad ni tror.

Mattias: inte just certifieringen tror jag däremot tror jag att ett krav på bättre och bättre byggnader
som drar mindre och mindre energiproducerande hus så som solceller och solfångare och så tror jag
men jag tror inte att det är just certifieringen som efterfrågas just.

William: Finns det någonting ni skulle vilja tillägga som har relevans hållbarhetsfrågor och
miljöcertifiering?

Per: Inte spontat sådär.

Mattias: Det är väll energi jobbar vi rätt mycket med och så i husen. Gävle har ju en ganska så red
fjärrvärme så då kan man ju fundera över hur just den beräknas i miljöbyggnad. Oavsett om
fjärrvärmen kommer från torrvärmning eller kolkraft eller om den kommer i form av 100% förnybar
energi det görs ju ingen skillnad på så. Sånt kan man ju fundera över.

William: Om det skulle uppstå flera frågor kan vi nå er via mail i så fall för att få dem besvarade?

Mattias: Japp det går bra de.

Per: Ja. Brukar ju maila lite då och då så det är väll bara att fortsättaŚĂŚĂ.

Transkriberad intervju med Ulla Westerberg (Politiker)
William: Jag skulle vilja börja med att fråga om det är okej för dig att vi spelar in denna
intervju?
Ulla: Ja men gör det. Det är väl okej. Hoppas jag inte ska säga för mycket grodor. Men det
tror jag nog inte.
William: Skulle du kunna börja och berätta vad du heter och vad du jobbar mede doch vad din
arbetes uppgift är.
Ulla: Ja jag heter alltså Ulla Westberg och jag är pensionär om det är det du frågar om och
min arbetsuppgift då är ju… Asså faktum är du ju att jag har ju jobbat på högskolan. Ni
kanske inte vet någonting om det men jag har jobbat en del med byggnadsingenjörerna och
jag har suttit ganska nära dem för jag har jobbat med forskning så jag har varit examinator på
en hel del andra arbeten som ni haft. Fast nu är det allt mera på industri design. Men det kan
ju vara bra att veta det som bakgrund här. Men du ringer mig säkert för att jag sitter i
samhällsbyggnadsnämnden antar jag?
William: Ja. Det var där vi hittade dig faktiskt.
Ulla: ja men jag tror att det är bra för jag får en annan ingång en alla dem andra som vi
kommer att fråga eftersom jag känner till en del mera än dem andra. Men ja som politiker det
är klart att vi har vissa frågor vi är mera intresserade av. Det kan jag säga direkt att jag är mer
intresserad av samhällsbyggnads frågor än dem som handlar om planering och… ja
planeringen översiktligen och detaljplanering. Asså frågor som egentligen inte handlar som
mycket om husen. Det var det jag ville säga.
William: ja du tänker asså mer i stort i samhället.
Ulla: ja men det här med detaljplaner och hur man egentligen kan styra byggandet. Från
samhällets sida. Men vi kanske kommer in på det här?
Fråga 3
William: Om jag nämner hållbart byggande. Vad är det första du tänker på då?
Ulla: ja det första jag tänker på är ju att man kan ju tänka på trä och sådär. Men det som jag
egentligen tänker på med hållbart byggande det är faktiskt en social hållbarhet. Ja efter som
jag är politiker så kan jag gå in på det också att jag anser att vi har ett samhälle som går isär
där klipporna blir större och större. Och det är ju inte minst i det vi bygger och det är ågot jag
tycker är väldigt viktigt att det finns krafter som strävar åt andra hållet också. Faktiskt. För att
öka den rumsliga rättvisan skulle man kunna säga. Det är något som jag tycker är väldigt
viktigt att alla stadsdelar där det ska finnas en blandning av människor och det ska finnas
närhet till servis, kollektivtrafik och parker. Ja ungefär så.

fråga 4
William: min nästa fråga är hur arbetar ni för att uppnå hållbart byggande?
Ulla: Det tycker jag är viktigt och som politiker så handlar det ju om att man är med i ett
väldigt tidigt skede och det är när marken upplösts därför att sen är det nästan kört va. När
marken är tilldelad någon byggare. Däremot finns möjligheter att kunna påverka själva
detaljplanen. Det är där man kan vara med och påverka och ställa krav på hållbarhet.
Åtminstone jag känner att det är så jag kan arbeta vara med och påverka i nämnden! Att jag
kan vara med och vara på hugget men det är väldigt svårt faktiskt och att när uppdragen
kommer till oss om att göra en detaljplan så finns det ju alltid någon intressent som ställer
väldigt tuffa krav då och på dem kännste män som då ska göra den här planen då och det är ju
jätte svårt speciellt nu när man i Gävle har fått för sig att man ska då som mål att växa och att
pressa på så väldigt så blir det ju så att det blir att kvantiteten blir väldigt viktig. Och då är det
svårare att hålla krav på kvalité. Ungefär så.
fråga 6
William: OM vi ska hoppa vidare till fråga 6. Efter att beställaren/byggherren har tagit ett
beslut, vad har ni för möjlighet att påverka?
Ulla: ja men väldigt lite skulle jag vilja säga. Det är klart att man kan påverka men om det står
i planen eller om det står i en överenskommer markupplåtelse till exempel så skrivs ju avtal
då måste man få in sånt. Att dt ska vara hållbart. Det gäller ju både utformning och alla frågor
som av byggnaden. Man måste vara med från början för finns väl en detaljplan då har han ju
ramarna och kan utnyttja dem då inom lagens gränser. Så så läng dem uppfyller kraven så kan
man inte göra så mycket. Men när det kommer till utseende frågor så är det nog klart att man
kan göra någonting. Det handlar mer om vad den som talar har för pondus och nu har vi ju en
stadsarkitekt vilket är jätte bra.
William: Är det bara hållbarhetsavdelningen som är medvetna om hållbarhetsarbetet eller är
projektledare och andra aktörer medvetna om hållbarhetsarbetet?
Ulla: Den undrar jag vad du menade? Vilken hållbarhets avdelning då?
William: Tror du att projektledare och andra aktörer är medvetna om hållbart byggande när
dem bygger en byggnad?
Ulla: Ja men det är ju klart att dem är det. Sen är det en annan sak om vad projektledaren har
för direktiv. Är det projektörer är det dem du menar. Dem som ritar byggnaden är det dem du
menar?
William: Jo bland annat dem.
Ulla: Jo men dem vet väldigt mycket om detta det tror jag. I alla fall den ekologiska
hållbarhets aspekten den sociala och samhälle vet jag kanske inte. Men dem här frågorna

borde nog dem också kunna. Ofta tror jag att dem kan mycket. Dem stora konsulterna.
William: den ekologiska biten är den vi tänker mest på då.
Ulla: ja jag förstår det.
William: Finns det möjlighet för andra att påverka hållbarhetsarbetet?
Ulla: Du tänker som politiker till exempel kan vi påverka detta?
William: Precis.
Ulla: Men det kan vi ju såklart. Visst kan vi det det är inte så hemskt lätt men vi kan ställa
fråger om såna här saker och då som sagt göra på ett tidigt stadium och även genom våra
verksamhetsmål och såna här saker och där har vi ett verksamhetsmål som gäller just
certificering av byggnader där vi har någon siffra om hur stor del som utav bostäderna som
ska vara certifierade. Jag tror att det är uttryckt så. Det är också ganska nytt också faktiskt.
Visst men det är mer generellt va men annars handlar det om i varje projekt men då är det
kanske oftast på ett tidigare stadium en vad jag jobbar med som kan påverka detta. Just i
marköverlåtels avtal och tidigt i detaljplan procesen. Men det finns ju politiker som sitter
högre upp också. Och tjänstemännen har också ganska stor möjlighet att på verka detta också.
Dem kan medvetande göra oss andra om detta om inte annat. Det är ju så som politiker vi är
ju ledmän det är ju tjänstemännen som är experter på det här och ska tala om för oss. Och det
är deras skyldighet att uppmärksamma oss på vilka möjligheter som finns.
Fråga 9
William: Tycker du att placeringen av byggnaden är en hållbarhetsaspekt? Närhet till skolor
och mataffärer.
Ulla: Ja då är vi igen på planering och jag tycker naturligt vis att det är jätteviktigt. Ochdet har
ju att göra med allt det jag sa just om social hållbarhet. Att man får en bra blandning i
stadsbilden. Jätteviktigt. Det är ju det som allt det i planering går ut på ju. Nu har vi ju en
översiktsplan som blivit klar och då hur man har tagit beslut om hur man bygger ut och att
man bygger ut mot kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken är ju viktigt men det här men skolan är
mer tveksamt då eleverna i alla fall blir körda till sina skolor som ligger jättelångt bort. Förut
var det ju så att man byggde skolor så att alla barnen kunde gå till skolan. Kanske finns kvar
några tankar om detta men absolut inget framträdande. Och har tyvärr inte sån jätte stor
betydelse tyvärr. Tycker att samhällsplaneringen har gått bakåt då dewt förut fanns mycket
tankar kring sånt här för 39 40 50 år sedan då planerade man ju så att människor skulle kunna
gå till affären och så.
Men sen när du säger placering menar du då hur man vrider och vänder på huset så har ju det
också en stor betydels och hur tätt man bygger dem. Och det är ju faktiskt en riktig såndär
hållbarhets synpunkt med solinfångning och soliga utemiljöer och det är ju sånt som jag har
ägnat mycket tid åt. Man kan skapa problem också genom att placera fel hus på fel plats. Och

dagsljus är också en mycket viktig planeringsfråga och det kommer ju fram också när man gör
en detaljplan och att man placerar husen på lämpligast böjligast sätt.
William: Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader. Systemet ger en

noggrann kontroll av huset med sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material.
Vad tycker du om den här miljöcertifiering? Miljöbyggnad?

Ulla: Det är ju alltså ett sätt att säkerställa det här och det tycker jag ju är bra, vi har ju även
med det här i våra verksamhetsmål som jag talade om. Det är ju klart att sånt är jätte bra och
att sånt behövs.
William: Kan du nämna någon för och nackdel med det?
Ulla: Jadå det kan jag! Jag tycker att det, som jag sa, att fördelarna med att det finns är att
man skaper ett system för att man får bra byggnader och nackdelen är ju att det finns ju
ganska många såna här miljöcertificerings system och utlänska BREAM och LEED. Bara det
att dem ger ju olika resultat är ju att dem betonar olika delar och att då kan man ju diskutera
om Miljöbyggnad betonar dem rätta delarna? Det kan ju vara en nackdel att det kan bli ett
hinder när alla försöker att uppnå dem krav som ställs då. Att det hemma nya lösningar och att
det kan ha en hemmande effekt. Men den har ju goda fördelar när det kommer till
dagljusbelysning till exempel. Det vet jag har varit ganska problematiskt på den ounkten
ibland. I alla fall när det kommer till kontorshus och sånt då man bygger väldigt tätt.
fråga 12
William: Behövs det någon form av ”morot” för att förenkla/få det billigare att bygga
miljöcertifiera enligt miljöbyggnad?
Ulla: Ja men det är ju klart att det är ett problem med att det är dyrt och inte många projekt
som kan ta den där kostnaden. Men det vet jag inte om jag har någon åsikt om. Att förenkla,
ju mer man förenklar det är ju inte heller bra att förenkla det för mycket. För då uppnår man
väl inte det man ska. Nej men den frågan passar jag nog på.
fråga 13
William: Absolut. Tror du att det finns en efterfråga på miljöcertifiering och hållbara
byggnader? Av boende till exempel. Att dem väljer att bo i ett annat boende bara för att det
inte är miljöcertifierat eller tvärtom.
Ulla: Ja det kan jag tänka mig att det är för miljöcertifiering handlar mycket om energi och så
innebär det ju att det är minder driftkostnader och sen en sån sak som dagsljus är också en
fråga som är svår att bedöma. Och det är klart att luft och innerklimat och sånt är viktigt och
buller inte minst. Så det tror jag absolut att man kan använda det i marknads syfte det tror jag.
William: Finns det någon efterfrågan på hållbara byggnader av politiker?

Ulla: Ja det tror jag. Vi tycker det är jätte bra tycker vi. Särskilt om dem är hållbara ändå jag
menar man kan ställa andra krav. Det behöver ju inte vara miljöcertifiering utan det kan ju
vara energi att det kan vara nollenergihus är ju också jätte bra. Det skulle jag som bostads
köpare tycka var jätte bra. Det måsta jag säga. Miljöcertifiering är oftast lite större projekt så
skulle jag köpa ett hus så skulle jag nog inte efterfråga det va, utan då är det ju saker som vad
kostar det och hur är dagsljus och så vidare.
William: Dåsa fråga 15 är vi på nu då va? Byggs det mer hållbara byggnader idag än vad det
gjordes förr? Både bostäder och andra byggnader.
Ulla: Ja det skulle jag kunna tänka mig. Eller både och alltså. Man kan ju säga att stenhusen
som byggdes på 1800-talet var ju mera hållbara och att det handlar ju om ganska mycket
andra kvalitéer också va. Det är ju inte bara energi prestanda utan det är ju också. Det handlar
ju även om att byggnader ser så snygga ut att folk vill behålla dem det kommer ju andra
aspekter då om man lägger in något slags sido perspektiv tycker jag. Asså om du tittar på dem
byggnader som står kvar dem har ju betraktats som hållbara och vad har dem för egenskaper.
William: Okej. Finns det någonting Ni skulle vilja komplettera i miljöcertifieringssystemet?
Du tog till exempel upp det här med dagsljus.
Ulla: Ja det är en väldigt viktig punkt i det. Att komplettera det är ju svårt att veta men.
Kanske om man gjorde en mer miljöcertifisering som gick mera på hus grupper eller på
stadsdelsnivå. Det kan man väll tänka sig för då får det mer av ett samhällsintresse det här
med byggnader är kanske klarar sig ändå.
William: 17. Tror ni det finns möjlighet till att det kommer komma en lagförändring inom en
snar framtid som kommer påverka hållbart byggande? Ex Krav på att endast bygga hållbart.
Ulla: Lagförändring ja vi får ständigt ökade krav så det tror jag att vi får. Kanske när det
kommer till energi åtgång och så när det gäller såna saker. Som solceller och.. inte vet jag.
Solfångare. Sen också när det gäller material så kommer man ju på nya drifter hela tiden. Och
ny material och material som inte funkar. Hoppas jag att dem jobar på på Boverket.
fråga 18
William: Var någonstans ligger Gävle kommun om vi jämför med andra kommuner?
Ulla: Jag tror vi ligger på mitten.
fråga 19
William: Hur tror du att bostäderna kommer att utvecklas och se ut i framtiden jämfört med
idag?
Ulla: Ja hur tror jag… Hur jag tycker så är det ju det att vi bygger alldeles för mycket stora
bostäder och jag vill ha en variation. Men det är hur jag vill att dem ska se ut men hur tror jag

att dem ska se ut. Jag tror att det kanske att vi lagar mindre mat hemma i våra kök och att det
lagas allt mindre mat.
Fråga 20
William: Finns det något ni vill tillägga som har relevans med frågorna?
Ulla: Nja, när ni berättar om miljöcertificering måste ni berätta lite mer om vad det är som
ingår. Måst säga att jag har ändå varit ganska insatt ändå men ändå kommer jag inte ihåg va.
Det tycker jag att ni skulle göra. Jag tyckte att dem frågorna är lite svåra att veta då det är lite
svårt att veta vad miljöcertifiering är faktiskt.
fråga 21
William: Ja men det ska vi tänka på det är bra att ni säger det. OM det skulle uppstå några fler
frågor tror ni att vi kan nå er via mail?
Ulla: Ja det kan ni göra. Det går bra.

Bilaga 7: Gradtimmar & medelvärden av vindhastighet
Här beskrivs gradtimmar som användes vid beräkning av energianvändning. Nedan i tabellen hittas
gradtimmar för orter i Sverige.

Här beskrivs medelvärden av vindhastighet som användes vid värmeeffektbehov. Nedan i tabellen
hittas ett medelvärde för orter i Sverige.

%LODJD

Bilaga 9

Bilaga 10

Tak och Vind

Generell

Fuktrisk
Uppmärksammad
fuktrisk vid granskning av handlingar. Beskriv konsekvens av
fuktbelastning.

Fridhem 13:1 m.fl almvägen Gävle

Risksänkande åtgärd
Omprojekterad
lösning, med hänvisning till branschregler, beräkning eller
verifierad erfarenhet. Alternativt risksänkande åtgärd i fom av
aktivitet/ kontroll i produktion.

Konsekvens

Sannolikhet

Konsekvens

Sannolikhet

Aktiviteter och kontroller som
ska ingå i fuktsäker-hetsplan

Risksänkande åtgärder i
Produktion

430mm takisolering i kombination med råspont, papp och
utvändig plåt kan medför risk för att råsponten hamnar över
kritisk nivå för mikrobiell påväxt, > 75 % RF. Plåttäckning på
råspont medför kallt yttertak vilket ökar risken för kondens på
grund av nattutstrålning.

Taket ska byggas vintertid vilket medför stor risk för inbyggd
fukt i takkonstruktionen.

Inga inbyggda installationer i vindsbjälklaget.

Byggfukt
Nederbörd
under byggtiden
Uttorkning av byggfukt i
betong
Byggfukt
i trä

Läckage
Läckage
från installationer Kondens
från kalla installationer

Boende husen har bra lutning på taket varför risk för ståendes
vatten bedöms som liten. Taket har olika lutning på delar av
taket som kan medföra risk för ansamling av drivsnö. Enligt
ritning så har huset liten eller ingen takfot vilket medför en
större risk för att drivande vatten påverkar tak och fasad
negativt. Takfönster: placering, täthet (konvektion/ regn).

Fuktdiffusion
till följd av ånghalts-skillnader,
Fuktkonvektion till följd av tryckskillnader och luftläckage
Fukttillskott från uteluften
Fukttillskott från mynnande
venti-lations- eller
avluftningsrör

Luftfukt

Nederbörd
Stående
vatten
Snö, is och
smältvatten Rinnande,
drivande vatten, slagregn

0

3

3

3

0

3

3

3

0

9

9

9

Viktigt med täthet i genomföringar konvektionsspärr och
taktäckning.

1

2

1

Vindsbjälklaget kommer utföras av trä med 430mm
isolering. Uppstolpat tak mot betonmg skyddas med
plastfolie på valvets ovansida samt under träreglar.
Lufttäthetskrav 0,4 l/skvm medför extra omsorg vid
lufttäthetsmontage av konvektionsspärren. För att minska
risken för förhöjd fuktstatus i råspontyttertaket kommer
detta att isoleras med 30mm mineralullsboard ovanpå
underlagspappen under taktäckningen. Isoleringen minskar
även risken för köldutstrålning. Ventilationen kommer att
reduceras vid takfot och nock. Hänvisning till utförandet SP
Borås provningar av olika typer av vindar Bygg o Teknik nr 42006. Byggfukt är kritiskt max 16% i allt takvirke för
igenbyggnad.Yttertaket kommer monteras i etapper och
isoleras först efter uttorkat trä.

Torrt montageutförande i etapper ska redovisas i
fuktsäkerhetsplanen. Uppföljning/ uttorkning ska
dokumenteras i fuktsäkerhetsplanen.

2

Detaljritning takfot redovisas. Detaljritning avseende
takfönsters placering i tak.

2

2

2

3

2

4

2

6

Tas upp i fuktsäkerhetsplanen.

Fuktsäkerhetsansvarig ska mäta
fuktkvot max 16 % före
isolering av yttertak.

Montage/ arbetsberedning
takmontage i etapper ska tas
upp i fuktsäkerhetsplanen.

Beskrivning av takkonstruktion: Typ 1: Kertobalkar 430 mm med mellanliggande isolering som beläggs med råspont, papp och utändig plåttäckning (Aluzink). Typ 2: uppstolpat atk (trä) ovanpå bjälklag av betong.
Utvändigt stolpverk med råspont, papp och plåttäckning (Aluzink).

Fuktrisk

beskrivning

Beskrivning och
placering

Projekt

Detalj/Byggdel

A,K,VVS,EL

Fackområde

Riskvärde

Dokumentation av fuktsäkerhetsprojektering enligt Bygga F

%LODJD

Riskvärde

Grundläggning

Byggfukt
Nederbörd
under byggtiden ,Uttorkning
av byggfukt i betong mht
vct.
Byggfukt i trä

Markfukt
Vattentryck
Utvändigt fuktskydd/
dränering
Ånghalt i mark under platta,
bjälklag,krypgrund

Luftfukt
Fuktdiffusion till följd av
ånghalts-skillnader
Fukttillskott i ventilerade
konstruktioner

Nederbörd
Slagregn
horisontellt, vertikalt
Vattenfilm, rinnande vatten
Vatten på mark Vattenstänk
från mark

RF kritisk: 90 % för parkett & plastfolie, 85 % för tätskikt i
badrum. Simulering av uttorkning Hus 7 vct 0,55 ger 91 % RF
maj-16. Till detta värde ska det adderas ca 2,7 % i
mätosäkerhet dvs ca 94 % RF i slutvärde. För vct 0,4 (i badrum)
så ger samma överslag ca 83 % Rf. Till detta värde ska det
adderas + 3,8 % RF (fel i program) samt ca 2,7 % i
mätosäkerhet dvs ca 89,5 % RF i slutvärde.

Huset är grundlagt på sprängsten inget vattentryck. En
dräneringsledning kommer läggas runt huset i fall 1:200.
Dräneringsledning utformas med spol och
inspektionsmöjlighet i högpunkter och hörn. Runt dränering
kommer det läggas makadam vilken kommer skyddas med
geoduk. Gårdshus 9: Platsgjuten betong med ingjutet tätband i
skarven betongvägg / btg platta. Utvändigt bruksfall samt
bitumenmatta över gjutskarvar. Utvändigt fuktskydd på
källarvägg består ävan av dubbla lager dränerande cellplast.
Hissgrop tätas med alkalibeständigt fogband. Under
betongplattan kommer det att läggas tre lager cellplast totalt
300mm.

300 mm underliggande isolering medför tillräckligt fuktskydd
från markdiffusion efter det att byggfukten torkat ut.

Marken lutar från huset runt om.

Mellan mark och fasad kommer det att bli min 200 mm. Vid
glaspartier i sovrum och kök Pl 1 kommer det vara mindre än
200 mm mellan mark och fasad pga av tillgänglighetskrav.

3

0

0

3

1

1

3

0

0

1

2

2

1

2

9

0

1

3

0

2

4

Använd tätskikt i badrum som har kritisk RF 90 %. Tidig
torkstart av betongkonstruktioner. Nogrannare prognoser
tas fram när tidplan är låst. Ett lägre vct ger bättre
förutsättningar att nå kritisk % RF. Vct från 0,45 eller lägre
kräver 10 mm lågalkalisk avjämningmassa för att klara
limfukt.

Detaljritning glasparti vid lägre sockelhöjd. Tätskikt under
trösklar?

2

0

0

0

0

0

0

Beskrivning av grundläggning: Grundläggning utföres dirket på mark. Inget vattentryck mot betongkonstruktioner. Betongplatta om 160, 135 och 130 mm beronde på var i huset.
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Fuktsäkerhetsansvarig ska följa
upp att rätt betong kommer till
byggarbetsplatsen samt
obesörja att RBK mätning
utföres innan läggning av
ytskikt.

Fasader, fönster

Mark

Lite risk för uppämming av vatten under huset?

Befintliga diken
Status,Kapacitet.Vatten i
mark under betong platta,
krypgrund
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Installationsspalt 70 mm kommer att byggas för att skapa ett
tätt utförande på plastfolien vilket medför att plastfolien
hamnar djupare än 1/4 av väggen totala isoleringstjocklek dvs
risk för över ca 75 % RF. Fasaden kommer vara ventillerad med
läkt.

För att minska risken för kvarstående byggfukt i träreglar
kommer stående väggreglar att placeras i stålsyllar samt vara
uppkilade på plastdistans.

Luftfukt
Fuktdiffusion
till följd av ånghaltsskillnader
Fuktkonvektion Fukttillskott i
ventilerade konstruktioner

Byggfukt
Betongväggar
Sandwichelement.
Träväggar Lättklinker eller
annan mursten
2

2

Placering av fönster? Indrivande vatten. Placering i förhållande
till vindskiva? Drivande vatten nederkant fasad mot
betongplatta? Drivande vatten takfot?

Nederbörd
Slagregn
horisontellt, vertikalt
Vattenfilm, rinnande vatten
Vattenstänk från mark
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Minska installationsspalt till 45 mm. Arbetsberedning inför
montaget av platsfolien ska utföras. Tidig provtryckning/
läckagesökning i en av de första lägenheter som tätas med
plastfolie kommer utföras för att förhindra upprepning.
Plastfolie dras ut ca 300 mm på golv för att kunna överlappa
plastfolien under parkettgolv.

Första planets utfackningsväggar kommer monteras först
efter tätt tak och väderskyddad ställning på fasad. Väggar
isoleras först när fuktkvoter under 18 % Fk mäts.

1

Följ Elitefönsters montageanvisningar samt montage
anvisnigar från Sto avs system Ventec. Krav från Sto avs tex
tätband osv? Sekundärt utrinningskydd under fönster?
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Uppföljning av trävirke ska ske
vid fuktrond, max 18% Fuktkvot
vid igenslagning max 18 % FK,
kompenserat för träslag och
temperatur. Hantering fukt i
virke ska tas upp i
fuktsäkerhetsplan.

Arbetsberedning ska ske inför
fönstermontage med plåt och
övriga berörda där genomgång
Elitfönsters och Stos
montageanvisning ska ske.

Beskrivning av fasad/yttervägg: Sto Ventec med innaförliggande utfackningsvägg med träreglar. Syll och hammarband av plåt. Vindskiva innaför Sto Ventec av oorgansikt material. Invändigt Osb sam gipsskiva.

Risk för att brunnar ev fyser/ sätts igen under vinter/ vår. Dock
generellt min 200 mm mellan nederkant fasad och mark

Igenslammad dränering
Fritt stående vatten ovan
mark? Rinnande vatten i
eller på marken?
Vattnets väg vid proppad
dränering eller svackor?
Fuktkänsliga material i nära
anslutning? Vattenstänk från
mark

Balkonger och
terrasser

Innerväggar

Bjälklag

Luftfukt
Fuktdiffusion till följd av
ånghalts-skillnader
Fukttillskott i ventilerade
konstruktioner

Trä,gips,

Nederbörd
Stående
vatten
Snö, is och
smältvatten Rinnande,
drivande vatten, slagregn.
Detalj under dörrrar/ fall,
elslingor

Byggfukt
lättbtg, btg

Risk för indrivande vatten vid övergång mellan balkonger och
yttervägg samt vid dörrar.

Risk för kvaravarande byggfukt i platsgjutna betongväggar
som kan ge skeundärskador på ytskikt: färg, tätskikt eller gips/
trägolv? Trä, gips och OSB kommer att köras in på våningsplan
först när tätt hus uppnåtts.

Ingen bedömd påverkan, ej golvvärme utom i badrum.

Byggfukt
Avjämningsmassa

Luftfukt
Fuktdiffusion
till följd av ånghaltsskillnader Våtrum,Kylrum

1

Uttorkningstidför avjämningsmassa är ca 1mm/ dygn plus 1
vecka upp till 35mm avjämning.

Byggfukt
Platsgjuten betong på
plattbärlag
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RF kritisk: 90 % för parkett & plastfolie, 85 % för tätskikt i
badrum. Simulering av uttorkning Hus 7 vct 0,55 ger 91 % RF
maj-16. Till detta värde ska det adderas ca 2,7 % i
mätosäkerhet dvs ca 94 % RF i slutvärde. För vct 0,4 (i badrum)
så ger samma överslag ca 83 % Rf. Till detta värde ska det
adderas + 3,8 % RF (fel i program) samt ca 2,7 % i
mätosäkerhet dvs ca 89,5 % RF i slutvärde.
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Balkongplattor utföres med fall hela vägen samt isolering
mellan fasad och balkongplatta. Bakkant har uppgjutet
hålkäl mot fasad. Anslutning mot fasad ska även genomföras
enligt anvisnignar från Sto Ventec. Tätskikt kommer dras in i
dörröppning och upp på sidan på väggreglarna samt i
bakkant tröskel (balja). Under dörrar kommer tätskiktet dras
in och vikas upp på liknande sätt som ovan beskrivits
.Trösklar i fall. Använd byggtekniska lösningar Peab.
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Tidig driftsättning av byggvärme/ tork. Uttorkning av
byggfukt verifieras genom RBK mätning på minst en plats per
våningsplan. Innerväggar (om av trä) skyddas mot
underliggande betong med plastfolie. Gips och OSB kapas ca
10 mm över betonggolv för att inte skadas av
avjämningsmassa. Där parkettgolv möter plastgjutna
betongväggar ska plastfolien dras upp på vägg till en höjd om
lika med höjd fotlist.

Använd tätskikt i badrum som har kritisk RF 90 %. Tidig
torkstart av betongkonstruktioner. Nogrannare prognoser
tas fram när tidplan är låst. Ett lägre vct ger bättre
förutsättningar att nå kritisk % RF. Vct från 0,45 eller lägre
kräver 10 mm lågalkalisk avjämningmassa för att klara
limfukt.
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Utörandet ska genomgås vid
arbetsberedning (plåt/ Sto
Ventec fasad) och lyftas i
fuktsäkerhetsplanen.

Fuktsäkerhetsansvarig ska följa
upp att rätt betong kommer till
byggarbetsplatsen samt
obesörja att RBK mätning
utföres innan väggar appliveras
med ytskikt.

Fuktsäkerhetsansvarig stämmer
av typ av avjämning samt
uppföljning fukt i densamma.
Uttorkning veriferas genom
uttaget prov enligt GBR.

Fuktsäkerhetsansvarig ska följa
upp att rätt betong kommer till
byggarbetsplatsen samt
obesörja att RBK mätning
utföres innan läggning av
ytskikt.

Installationer

Våtrum
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Vct 0,4 samt ca 30 mm avjämning.

Typ av våtrumsvägg? Säker vatten vägg? Våtzon 1 kommer
hamna mot yttervägg vilket medför dubbla tätskikt.

BKR ska tillämpas. Auktoriserad våtrumsentreprenör ska
utföra arbetet.

Läckage från rör pga ej klämda kopplingar mm medför risk för
vattenskada.

???

Risk för läckage i tätskikt/ gnomföringar.

Byggfukt i trä och övriga
material

Läckage och vattenspolning

Läckage från installationer
golv,vägg tak grund

Kondens från kalla
installationer

Våtrum

betong

Byggfukt
och avjämning

0

Mekanisk frånluft kopplat till fläkrum i våtrum vilket medför
lågt fukttillskott.

Luftfukt
Fuktdiffusion
till följd av ånghaltsskillnader Fuktkonvektion till
följd av tryckskillnader och
luftläckage

3

Under dörrar ska ett sekundärt utrinningsskydd anordnas som
förhindrar inläckage av vatten.

0

Byggfukt
Nederbörd
under byggtiden
Uttorkning av byggfukt i
betong

Anslutning trösklar med
hänsyn till tillgänlighet

0

Luftfukt
Fuktkonvektion till följd av
tryckskillnader och
luftläckage
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0
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Säker vatten ska tillämpas i projektering och i utförandet.
Dvs samtliga rör ska provtryckas kopplingar ska ha
läckageindikator osv enligt säker vatten.

Säker vatten ska tillämpas i projektering och i utförandet.
Dvs samtliga rör ska provtryckas kopplingar ska ha
läckageindikator osv enligt säker vatten.

Plastfolien kommer lokalt bytas mot ångbroms i de fall
våtzon 1 anluter mot yttervägg samt 1 m på var sidan om
våttzon 1 alternativt används plåtreglar i installationsspalt.

Anslutning mot fasad ska även genomföras enligt
anvisnignar från Sto Ventec. Tätskikt kommer dras in i
dörröppning och upp på sidan på väggreglarna samt i
bakkant tröskel (balja). Under dörrar kommer tätskiktet dras
in och vikas upp på liknande sätt som ovan beskrivits
.Trösklar i fall.
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Intyg Säker vatten ska lämnas in
från utförare. Skriftligt intyg ska
även lämnas in från VVS
projektör avseende att säker
vatten har projeterats.

Intyg Säker vatten ska lämnas in
från utförare. Skriftligt intyg ska
även lämnas in från VVS
projektör avseende att säker
vatten har projeterats.

Intyg ska lämnas in från
våtrumsentreprenör att
branchreglerna har uppfyllts.

Moment tas upp i
arbetsbredning lufttäthet.

Arbetsberedning ska ske inför
fönstermontage med plåt och
övriga berörda där genomgång
Elitfönsters och Stos
montageanvisning ska ske.

Läckage och vattenspolning

Spikskydd

Behov av spikskyddsanordningar och utnmärkning av rör ska
följas upp vid fuktrond

0

2

0

3

0

6

0

1

0

3

0

3

Arbetsberedning avser
spikskydd och utmärkning av
vattenrör ska ske med
rörentreprenör.

%LODJD

