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Sammanfattning 

För att skapa en utveckling mot en hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige 

inleddes ett samarbete mellan företag, kommuner och regeringen som kallas för 

Bygga-bo-dialogen. Ett av dennas mål är att alla nybyggda hus och 30 procent av 

befintliga byggnader ska klassificeras senast år 2009.  

 

Arbetet inleddes med möten, mellan handledare och examensarbetarna, angående 

arbetets fortlöpande och ett besök hos AP fastigheter fastställdes, som äger 

byggnaden Novartis. 

Mötet blev en presentation från AP Fastigheters sida och en genomgång om vad 

vi skall göra, enkätundersökningen beslutades att de först önskade föra en dialog 

med Novartis om den. Här beslutades om ett nytt besök vid själva byggnaden 

Novartis som skulle klassas. 

Vid nästa besök utfördes av examensarbetarna mätningar på ventilationsflödet vid 

byggnadens tilluftsfläkt och en del stickprov på frånluftsdonen i 

kontorslandskapet med en luftflödesmätare. De utförde även mätningar av 

vattentemperaturen vid handfatet på tre våningar, samt bedömde ljudmiljön enligt 

miljöklassningssystemets instruktioner.  

Därefter  utfördes klassningen av byggnaden Novartis baserat på insamlade 

uppgifter. Resultatet innefattar en redovisning av utförda beräkningar och 

resultatet av  enkätundersökningen i EcoEffect.  

 

Miljöklassningen kan användas vid projekteringen av byggnader för att få en bra 

balans mellan dess funktioner, men EcoEffect har en fördel då den viktar hur 

allvarliga olika problem är i byggnaden.  

Novartis har goda kvaliteter för inne- och utemiljö men den har problem med att 

hålla god kvalité för det termiska klimatet. 

Ventilationssystemet fungerar väldigt bra då den håller låg energiförbrukning 

trotts hög solvärmelast, som kräver kylning, och då byggnaden inte har speciellt 

låga transmissionsförluster. Ventilationssystemet borde kunna användas för att 

hålla låg energiförbrukning i andra kontorshus. 

 



 3

Abstract 

To create a development towards a sustainable building and property sector in 

Sweden a collaboration between companies, communities and government began 

called the Building and Living dialogue. One of its goals where that all new 

buildings and 30 percent of the existing buildings should be evaluated before the 

year 2009. 

 

The thesis began with meetings between  students and the supervisor about the 

thesis progress and a visit to AP Fastigheter where decided. 

The meeting began with an presentation about Novartis by AP Fastigheter and 

later a review of what we were going to do. The survey was halted due to that they 

wanted to have an dialogue with Novartis first. It was decided that another visit 

had to be done at Novartis so it could be evaluated. 

On the next visit measurements of the ventilation system took  place with an air 

flow meter and also some measurements of the water temperature from the sink 

on three floors according to the environmental evaluation system. 

Based on the collected data the evaluation was then made and the results includes 

an accounting of performed calculations and results of the survey in EcoEffect. 

 

The Environmental evaluation system can be used to design buildings with good 

balance between its functions. EcoEffect has an advantage when evaluating the 

seriousness of various problems.  

Novartis generally have good qualities for indoor and outdoor environments, but 

have problems with the quality of the thermal environment in the building. 

The ventilation system works very well since it has a low energy consumption 

despite its high solar load which require cooling with no especially low 

transmission losses. The ventilation system could be used to maintain low energy 

consumption in future offices.
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Förord 

Det här examensarbetet är avslutande för Byggnadsingenjörsprogrammet vid 

Högskolan i Gävle, vilket berör två studenter och motsvarar 15 poäng på C- nivå. 

Uppgiften presenterades av våran handledare Mauritz Glaumann som använde 

delar av resultatet vid sin presentation på mässan Sustainable Buildings i 

Australien år 2008.  

 

Vi vill tacka Mauritz Glaumann för handledningen och inspirationen som 

bidragits med. Ett tack riktas även till Bengt Jansson och Henrik Granudden vid 

AP Fastigheter för deras stora engagemang och vilja att bistå med nödvändig 

information vid våra besök. Slutligen riktar vi ett tack till Ola Norman Eriksson 

som examinator för vårat examensarbete.  

 

Gävle den 8 november 2009 

 

Rickard Westling  

Mattias Ericson
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 

Enligt miljöutredningen 2001 från Byggsektorns kretsloppsråds står byggsektorn 

för ungefär 40 procent av Sveriges totala energi- och materialförbrukning, 10 

procent av transportarbetet och en betydande mängd av avfallsproduktionen. Även 

om det har skett stora satsningar på miljöfrågor gällande byggnader, så är det 

relativt lite förbättringar. Satsningar på klassificering av byggnader kan bli 

drivande för en hållbar utveckling inom branschen. Viktigt är att en sådan metod 

får en bred acceptans och är anpassat efter användarnas behov. För att skapa en 

utveckling mot en hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige inleddes ett 

samarbete mellan företag, kommuner och regeringen som kallas för Bygga-bo-

dialogen. 1 Ett av dennas mål är att alla nybyggda hus och 30 procent av befintliga 

byggnader ska klassificeras senast år 2009.2 Med anledning av detta startades tre 

forskningsprojekt för att föreslå ett system för miljöklassning av byggnader som 

avslutades i januari 2008.3 

 

Den 2008-09-22 inleddes en konferens i Australien som går under temat 

”Sustainable Building” där två Svenska byggnader ställdes ut med tillhörande 

miljöutvärdering. Dessa byggnader är Hamnhuset i Göteborg samt 

kontorsbyggnaden Novartis i Täby utanför Stockholm. Det Svenska 

miljöklassningssystemet, utvecklat från Bygga-bo-dialogen, utfördes på dessa.4 

 

1.2  Problem 

Alla byggnader har en miljöpåverkan och det finns olika metoder att dokumentera 

detta på. Det svenska miljöklassningssystemet ska utföras på kontorsbyggnaden 

Novartis i Täby och analyseras. Utifrån resultat och analys ska 

                                                      
1. Glaumann, M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.19. 

2. Glaumann, M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.20. 

3. Glaumann, M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.17. 

4. Glaumann, M., Högskolan i Gävle, personlig kommunikation, tfn 026-648125 



 8

miljöklassningssystemet möjligheter diskuteras. Resultatet ska sammanställas för 

redovisning till konferensen ”Sustainable Building”.  

• Vad har kontorsbyggnaden för kvaliteter för inne- och utemiljö? 

• Vilken miljöpåverkan har kontorsbyggnaden? 

• Finns det några enkla sätt att ytterligare förbättra innemiljön och minska 

miljöpåverkan? 

• Vilka fördelar och nackdelar har miljöklassningssystemet?  

• Jämföra miljöklassningssystemet med EcoEffect, för att se om de är 

konkurrent eller komplement till varandra. 

 

1.3  Syfte 

Arbetet ska redogöra för hur byggnader kan miljöinventeras genom att tillämpa 

Bygga-bo-dialogens nya miljöklassningssystem på kontorsbyggnaden Novartis 

belägen i Täby. Resultatet ska sammanställas som underlag åt Mauritz Glaumann 

vid konferensen. Miljöklassningssystemet ska analyseras och jämföras med en 

tidigare känt system vid namn EcoEffect. 

 

1.4  Mål 

Resultatet skall sammanställas enligt valt miljöklassningssystem. Vidare skall 

kunskap inhämtas om byggnadens konstruktion och tekniska system för att kunna 

beräkna miljöklass samt miljöbelastning. 

 

1.5  Omfattning 

För att samla in en del information, till miljöklassningen, krävs en del instrument. 

När några av dessa inte kunde tillgå ersattes de av information från tillgängliga 

protokoll till exempel från tidigare skrivelser som den på Belok. För vissa 

indikatorer fanns inte underlaget för en direkt bedömning, så där användes 

schablonvärden enligt miljöklassningssystemet. Beräkningar av ytor har skett från 

ritningarna i bilaga E. 
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Rapporten fokuserar på det svenska miljöklassningssystemet, från bygga-bo-

dialogen, varvid förklaringar av andra program som EcoEffect är limiterad till en 

kortare övergripande beskrivning.  

I detta arbete begränsas beskrivningen av kemiska ämnen då detta kräver 

certifieringar vid utförande och lämpar sig inte för examensarbetarna. 

I arbetet förekommer inte extern miljöpåverkan i EcoEffect vilket har anledningen 

att det är i innemiljödelen de främst behandlar likartade indikatorer. För 

jämförelsen mellan dem är det främst resultatet från en enkätundersökning som är 

intressant. Jämförelsen baseras även på tidigare kunskaper om hur EcoEffect 

fungerar. 

 

1.6  Målgrupp 

Rapporten vänder sig till fastighetsägarna och brukarna, samt utgjorde underlag åt 

Mauritz vid konferensen ”Sustainable Building”. Vidare kan rapporten väcka 

intresse för kommande användare av miljöklassningssystemet. 
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2  Metod 

Arbetet inleddes med möten, mellan handledare och examensarbetarna, angående 

arbetets fortlöpande, där syfte och problem preciseras. I samband med detta möte 

bestämdes ett besök hos AP Fastigheter, som äger byggnaden Novartis, den 24:e 

april 2008. 

Innan avresan skrevs rapportens inledningskapitel som skulle presenteras vid 

mötet hos AP fastigheter och i samband med detta skrevs en kortare lista på den 

information som behövs för att utföra klassningen av examensarbetarna. 

Den 24:e april 2008 var det ett möte vid AP Fastigheters kontor där inledande 

diskussion påbörjades med Bengt Jansson och Henrik Granudden. Mötet blev en 

presentation från AP Fastigheters sida och en genomgång om vad vi skall göra, 

där mest diskussion skedde mellan dem och handledaren Mauritz. 

Enkätundersökningen beslutades, på mötet, till senare då de först önskade föra en 

dialog med Novartis om den. På mötet verkade Bengt Jansson betonade ett större 

intresse för klassningssystemet LEED. Här beslutades om ett nytt besök den 8:e 

maj 2008 vid själva byggnaden Novartis som skulle klassas. 

Innan avfärd kopierades, av examensarbetarna, de ritningar som skulle komma 

behövas för klassningen, vilka var, fasader, planer och sektioner på väggar, grund 

och tak. Till det lånades oss de former av loggböcker och information som fanns 

angående material i konstruktionen. 

Dagarna efter besöket skrevs en mer detaljerad utförandelista, se bilaga C, som 

gick igenom vilken informationen som krävs vid respektive indikator. Den skulle 

ligga till grund för arbetet vid nästa besök och lämnas över, om mer information 

krävdes. 

Innan besöket i Novartis skrevs en litteraturstudie över de större 

klassningssystemen i världen med en betoning på det svenska 

miljöklassningssystemet från bygga-bo-dialogen samt EcoEffect. 

Vid besöket, den 8:e maj 2008 på Novartis, utfördes av examensarbetarna 

mätningar på ventilationsflödet vid byggnadens tilluftsfläkt och en del stickprov 

på frånluftsdonen i kontorslandskapet med en luftflödesmätare. De utförde även 

mätningar av vattentemperaturen vid handfatet på tre våningar, samt bedömde 
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ljudmiljön enligt miljöklassningssystemets instruktioner. Övriga uppgifter ansågs 

tillgodoses av de handlingar utgivna vid mötet den 24:e april 2008. 

Därefter träffades Novartis personalansvarige Roger Kyrö över lunch där enkäten 

diskuterades. Den möttes av motstånd då det tidigare varit en hög belastning av 

undersökningar enligt han. Det skulle däremot gå bra, men det blev några 

synpunkter. Enkäten skulle ske på extern sida så anställda inte behövde hantera 

den i papper eller på fil i systemet. Han hade även synpunkter på administrationen 

som gällde hög sekretess och kontroll. Mötet resulterade i att Mauritz beställde en 

formatering till webbaseras enkät som grundade sig på EcoEffects anpassad för 

kontorshus. Enkäten administrerades mellan Mauritz och Novartis där 

examensarbetarna endast fick tillgång till resultatet i ett senare skede. 

Från den 25:e maj 2008 och framåt utfördes klassningen av byggnaden Novartis 

baserat på insamlade uppgifter. Kompletteringar till uppgifterna från besöket var 

en rad beräkningar från ritningarna, i bilaga E, enligt klassningens instruktioner. 

Sektionerna visade inte allt varvid transmissionsberäkningarna blev grundade på 

uppskattningar och vidare kontaktades Täby kommun angående radon och 

kvävdioxid i området.  

I första hand färdigställdes underlaget som Mauritz behövde vid  konferensen. 

Rapporten skrevs i samband med arbetets gång, men fokus låg på resultatet och 

kontorsbyggnaden Novartis. Resultatet innefattar en redovisning av utförda 

beräkningar och resultatet av  enkätundersökningen i EcoEffect.  

Analysen av miljöklassningssystem och jämförelsen med EcoEffect gavs 

sekundär prioritet och slutfördes sist i arbetets gång. Den bestod av en diskussion 

mellan examensarbetarna. 

Efter redovisning breddades arbetet med en utökad analys där examensarbetarna 

jämförde sina resultat mot två andra examensarbeten, en analys där 

examensarbetarna jämförde klassningssystemet med den inledande 

undersökningen som gjordes innan systemet utformades.  
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3 Den undersökta byggnaden Novartis 

Novartis är ett läkemedelsföretag som har sitt huvudkontor i Täby med cirka 130 

anställda. Fastighetens yta ligger på 6900 m2 bruttoarea, BTA med tre våningar 

och ägs av AP Fastigheter som färdigställde byggandet 1999. Den yttre 

arkitekturen kan ses i figur 3.1 nedan och lite av den inre i figur 3.3. 

 
Figur 3.1.  Novartis i en vy från söder 

< http://www.belok.se/docs/goda_exempel/novartis_17_jan.pdf> 

 

Byggnaden har ett spännande ventilationssystem där uteluften tas in via ett torn  

som leder ner luften under marken där den transporteras via ett kulvertsystem  

innan den tillförs via tilluftsdon i väggarnas överkant. Tack vare  

grundvattennivån, på en halv meter ovan golvnivån i källaren, hålls temperaturen  

ganska konstant på 8-10°C i kulverten. Den konstanta temperaturen leder till att  

man sommartid kan kyla och vintertid värma uteluften. Systemet drivs av en  

3m3/s medan flödet under sommartid ligger runt 10m3/s. Effektuttaget vintertid  

axialfläkt som reglerar luftflödet enligt behov. Vintertid hålls ett lägre flöde på ca  

kan ligga på ½-2 kW medan den sommartid når 6 kW som högst. När  

utomhustemperaturen ligger på -10°C värms tilluften av kulverten till 10-15°C  

och nås 15-20°C när det i slutskedet passerar ett värmebatteri. Illustration över  

kanalsystemet kan ses i figur 3.2. 5 

                                                      
5. <http://www.belok.se/docs/goda_exempel/novartis_17_jan.pdf>, 2008-06-05 
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Figur 3.2 . Schematisk bild över ventilationens till- och frånluftssystem. 

< http://www.apfastigheter.se/upload/Trycksaker/AP%20Fastigheter%20-%20%20Novartis.pdf> 

 

Novartis är indelat i tolv zoner med egen eftervärmningskammare och varje rum 

förses med en separat kanal monterat i väggen. Tilluften tillförs dels via 

manshöga tilluftsdon  i allmänna utrymmen och dysdon mellan fönster i övrigt. 

Dessutom finns radiatorer installerat under varje fönster. Systemet tillåter att 

flödet justeras på varje tilluftsdon utan att balansen påverkas. Varje våning har en 

takhöjd på 3,3 meter och centralt i byggnaden finns en ljusgård som har takhöjden 

15 meter, som kan ses se figur 3.3 nedan. 
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Figur 3.3. Ljusgården I byggnadens centrum. 

<http://www2.jm.se/templates/Entreprenad/ReferenceProject.aspx?id=6388> 

 

Tilluften tillförs i allmänna utrymmen, samt våtrum. Systemet bygger på naturens 

egen termik att varm luft stiger och på så vis bortförs den varma ”smutsiga” luften 

genom ljusgårdens topp via frånluftsfläktar, och ger ett lågt tryckfall på maximalt 

50 Pa.6  

Byggnaden har öppningsbara fönster i ljusgårdens topp för att förstärka 

ventilations effekten vid behov. Dessa fönster öppnas framförallt på sommaren då 

temperaturdifferensen mellan ute- och inneluft är liten och cirkulationen mellan 

varm och kall luft inte blir lika drivande.  

                                                      
6, <http://www.belok.se/docs/goda_exempel/novartis_17_jan.pdf>, 2008-06-05 
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4 Det svenska miljöklassningssystemet 

Miljöklassningssystemet, som är finansierat av Formas- BIC, Energimyndigheten 

och företag ingående i projektgruppen, är till för att miljöklassa byggnader med 

avseende på energi, innemiljö och kemiska ämnen. Systemet utvecklades i en 

omfattande process med en rad olika kompetenser som har letts av forskare vid 

KTH, Chalmers och Högskolan i Gävle.7 Klassningen hanterar tre områden som 

delas in i flera olika aspekter som i sin tur delas in i flera indikatorer enligt figur 

4.1.1 och där klassningen av indikatorerna bestäms av en del klassningskriterier 

som är olika gränsvärden. Klassningskriterierna går från D, C, B till A där A är 

bäst och D värst och C speglar grundkrav.8  

Figur 4.1.1. Hierarkin av klassningen. 

<Miljöklassning av byggnader (Glaumann M., et al. 2008) s.8> 

 

För område energi finns tre aspekter;9 

• Energianvändning baserat på köpt energi 

• Energibehovet som baseras utifrån byggnadens fysiska utformning och 

värmeåtervinning 

• Energislag baserat på andelar av använda energislag 

 

För område Innemiljö finns fem olika aspekter;10 

• Ljudmiljö baserad på bedömning alternativt ljudklassning 

• Luftkvalitet utifrån radonhalt, ventilation och kvävedioxid i inneluften 

                                                      
7. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.7. 
8. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.8. 
9. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.8. 
10. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.8. 
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• Termiskt klimat och dagsljus baserat på transmissionsfaktor, solvärmefaktor 

och dagsljus 

• Fukt baserat på fuktproblem 

• Vatten utifrån risk för förekomst av legionella baserat på 

tappvarmvattentemperatur 

 

För område Kemiska ämnen finns tre aspekter;11 

• Förekomst av särskilt farliga ämnen baserat på förekomst av vissa ämnen 

utifrån inventering 

• Dokumentation av byggvaror och kemiska ämnen med hjälp av 

loggbok,databas eller liknande 

• Utfasning av särskilt farliga ämnen som baseras på förekomst av 

utfasningsämnen utifrån dokumentation 

 

Det finns ytterligare ett område för byggnader med eget VA- system, som kallas 

särskilda miljökrav och innehåller två aspekter;12 

• Små avloppsanordningar med hög reduktion av övergödande ämnen 

• God dricksvattenkvalitet baserat på analys av tappvattnet från egen brunn 

 

Syftet med nivåerna i systemet är att kunna presentera resultat för indikatorer, 

aspekter och områden, vidare kan man frivilligt göra en total klassning för hela 

byggnaden. Från indikator till aspekter avgör den sämsta klassningen för en 

indikator vilken klass aspekten får. När det gäller områden så ska högst hälften av 

aspekterna vara i närmsta lägre klass för att klassas i aktuell klass. Vill man 

presentera en övergripande klassning så gäller lägsta klass för områdena. Ett 

överskådligt exempel är presenterat i tabell 4.1.1. 13 

                                                      
11. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.9. 
12. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.9. 
13. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.35-36. 
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Tabell 4.1.1. Exempel på resultatet från en klassning 

<Miljöklassning av byggnader (Glaumann M., et al. 2008) s.37-38> 

Miljöklassning 

Klass Områden Klass Aspekter 

Klas

s Nr Indikatorer Klass 

   C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi 

 

 

 B 

 

 

Energianvändni

ng  B E1 köpt energi  B 

Energibehov  C 

E2 värmeförlusttal  C 

E3 Solvärmelasttal  C 

Energislag  A E4 Andel av olika energislag  A 

Innemiljö 

 

 

 

 

 

 C 

 

 

 

 

 

ljudmiljö  A I1 

Bedömning alternativt 

ljudklassning  A 

luftkvalitet 

 C 

 

I2 Radonhalt  B 

I3 Ventilation  A 

I4 kvävedioxid i inneluften  C 

Termiskt klimat 

och dagsljus 

 C 

 

I5 Termiskt klimat Vinter  B 

I6 Termiskt klimat Sommar  B 

I7 Dagsljus  C 

Fukt  C I8 Fuktproblem  C 

Vatten  A I9 

Tappvarmvattentemperatur - 

legionella  A 

Kemiska 

ämnen 

 

 

 B 

 

 

 

 

Förekomst  C F1 

Förekomst av vissa ämnen 

utifrån inventering  C 

Dokumentation  B F2 

Dokumentation av 

byggvaror och kemiska 

ämnen  B 

Utfasning 

 B 

 F3 

Dokumentation av särskilt 

farliga ämnen som inte har 

byggts in 

 B 
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4.1 Genomförande 

I detta kapitel redogörs för hur man beräknar indikatorerna, som kan ses i tabell 5.1.1. 

Redogörelsen innehåller klassningskriterier, beräkningsformler eller tabeller samt vilka 

data som krävs för detta. 

 

4.1.1  Köpt energi 

Här klassas byggnadens energiprestanda, EP, som är den normalårskorrigerade 

uppmätta energianvändningen fördelad per Atemp.
14 Där Atemp är de utrymmen 

avsedd till att värmas mer än 10°C begränsade av klimatskärmen. Energin som tas 

med i denna beräkning är energin, vid normalt brukande, för uppvärmning, 

komfortkyla, tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer (pumpar, 

fläktar eller liknande) och övrig fastighetsel. 15  

 

Kriterierna är följande;16 

• Krav A- klass <84kWh/m2 

• Krav B- klass <118kWh/m2 

• Krav C- klass <193kWh/m2 

• Krav D- klass - saknas 

                                                      
14. Boverket. (2007, Energideklaration av byggnader, en regelställning, upplaga 2 s.20. 
15. Boverket. (2007) Energideklaration av byggnader, en regelställning, upplaga 2 s.19. 
7. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.42. 
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4.1.2  Värmeförlusttal 

Värmeförlusttalet är summan av transmissionsförlusterna för byggnadens 

klimatskal, ventilationsförluster och avloppsförluster.  

 

Transmissionsförluster beräknas enligt formeln;17 

T=(Σ U*A+Σ lk*Ψk+Σ χj)*(22-DVUT)/Atemp 

U Värmegenomgångstal, W/(K*m2) 

A Arean för byggnadsdelens omslutningsyta mot uppvärmd inneluft, m2 

Atemp Golvarea mot uppvärmd inneluft för byggnaden, m2 

lk Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k, m 

Ψk Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k, W/mK 

χj Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan j, W/K 

22 antagen innetemperatur, °C 

DVUT Dimensionerande vintertemperatur, °C 

 

Ventilationsförluster beräknas enligt två formler;18 

V1= ρ*c*f*Atemp*d*(1-η)*(22-DVUT)/Atemp 

V1 Förluster genom ventilationssystem 

ρ*c Luftens volymetriska värmekapacitet, 1,21 kJ/m3K 

Atemp Golvarea mot uppvärmd inneluft för byggnaden, m2 

f Uteluftsflödet, liter/sek, Atemp 

d Andel av tiden då ventilationsaggregatet går, dvs. Vid drift året runt är d=1. Ett 

vägt medelvärde används vid andra drifttider och flöden. 

η Temperaturverkningsgrad 

DVUT Dimensionerande vintertemperatur, °C 

 

                                                      
17. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.131. 
18. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.132-134. 
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V2= ρ*c*qdrift*(22-DVUT)*Aom/Atemp 

V2 Förluster via luftläckning genom byggnadsskalet 

qdrift Beräknas 1,4/20 vid 50Pa tryckskillnad för FT- system 

ρ*c Luftens volymetriska värmekapacitet, 1,21 kJ/m3K 

Aom Byggnadens inneryta mot uppvärmd inneluft, m2 

Atemp Golvarea mot uppvärmd inneluft för byggnaden, m2 

 

Avloppsförluster beräknas enligt formeln;19 

A= ρ *c*v*(1-ƞ)*(tut-tin)/Atemp 

ρ*c Vattens volymetriska värmekapacitet, 4,19 MJ/m3K 

v Medelvärdet för vattenanvändningen per dygn under vintern, m3/h 

tut Genomsnittlig temperatur på utgående avloppsvatten, ˚C 

tin Ingående vattentemperatur i Januari, ˚C 

ƞ Temperaturverkningsgrad vid värmeväxling mellan in och utgående vatten 

Atemp Golvarea mot uppvärmd inneluft för byggnaden, m2 

 

Kriterierna för kontor är följande;20 

• Krav A- klass <30W/m2, Atemp 

• Krav B- klass <60W/m2, Atemp 

• Krav C- klass <120W/m2, Atemp 

• Krav D- klass >=120W/m2, Atemp 
 

 

                                                      
19. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.134. 
20. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.46. 
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4.1.3 Solvärmelasttal 

Solvärmelasttalet är ett mått på solvärmen som tillförs ett rum i byggnaden. Rimliga 

nivåer är bra, men vid för höga krävs kylning och därför tas det in i beräkning. 

 

Beräknas enligt formeln;21 

SVL=800*g*( Afasad/Afönster)max 

SVL Maximalt solvärmetillskott i byggnaden för den fasad med störst glasandel, 

W/m2 

800 Schablon för infallande solinstrålning mot fasad, W/m2 

g Solfaktorn anger hur mycket av infallande solinstrålning som tillförs byggnaden 

 

Kriterierna för kontor är följande;22 

• Krav A- klass <64 W/m2, Afasad 

• Krav B- klass <72 W/m2, Afasad 

• Krav C- klass <80 W/m2, Afasad 

• Krav D- klass >80 W/m2, Afasad 

                                                      
21. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.44-45. 
22. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.46. 
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4.1.4 Andel av olika energislag 

Här klassas energikällorna som förknippas med byggnadens energianvändning. 

Här tas hänsyn till fastighetsel, verksamhetsel och uppvärmningsslag som sedan 

klassas in beroende på hur mycket av varje miljövalskategori som ingår i dem 

enligt tabell 4.1.4 nedan. 

Tabell 4.1.4. Klassningskriterierna för energislag. 

<Miljöklassning av byggnader (Glaumann M., et al. 2008) s.49-50> 

Miljövalskategori   Miljöklasser 

   D     C     B     A 

1. Sol, vatten- & vindkraft som uppfyller 

 märkning enligt NFS gällande krav för ”Bra 

miljöval” mer än     10% 20% 

2. Miljögodkänd biobränsleeldning som 

uppfyller kraven enligt Nordisk 

miljömärkning, samt vattenkraft som inte 

klarar kraven för ”Bra miljöval” eller mer än   50% 50% 

3. Övrig biobränsleeldning mindre än    20% 

4. Ej förnybart mindre än   50% 25% 20% 



 23

 

4.1.5 Bedömning av ljudmiljön 

För ljudmiljön görs en bedömning på plats enligt tabell 4.1.5 nedan; 

Tabell 4.1.5. Klassningskriterierna för ljudmiljön. 

<Miljöklassning av byggnader (Glaumann M., et al. 2008) s.57> 

Bedömning av ljudmiljön 

D C B A 

Sämre än C Med stängda fönster 

hörs trafikljud svagt 

även när det är andra 

ljud i rummet. 

Med stängda fönster 

hörs trafikljud enbart 

när det i övrigt är tyst i 

rummet. 

B + 

enkät visar att minst 80 

% av brukarna är nöjda 

med ljudmiljön. 

  När det är tyst i rummet 

hörs trafikljud men man 

behöver inte höja rösten 

vid normalt samtal 

(stängda fönster). 

   

  När det är tyst i rummet 

hörs installationsljud 

tydligt om man lyssnar 

efter det. 

När det är tyst i rummet 

hörs installationsljud 

mycket svagt om man 

lyssnar efter det. 

  

  Lokaler: Man märker när 

ventilationen stängs av 

på kvällen. 

Lokaler: Man hör knappt 

att ventilationen stängs 

av på kvällen. 

  

   Svagt ljud hörs vid 

normal samtalston från 

angränsande rum men 

innehållet i samtalet går 

ej att uppfatta. 

  

    Svagt ljud hörs vid flytt 

av möbler och personer 

med hård klack på 

skorna ovanför rummet. 
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4.1.6 Radonhalt 

Mätning av radon sker enligt SSIs metodbeskrivning och momentan mätning bör 

inte tillämpas. 

 

Kriterierna är följande;23 

• Krav A- klass =<50Bq/m3 

• Krav B- klass 100-51 Bq/m3 

• Krav C- klass 101-200 Bq/m3 

• Krav D- klass >200 Bq/m3 eller ej uppmätt 

 

4.1.7 Ventilation 

I byggnader där luftflödesmätningar gjorts i samband med OVK kan dessa 

flödesuppgifter användas Alt. Kan mätningarna ske enligt Rapport T22: 1998 eller 

ISO 16000-8.24 

Luftflödet visar hur mycket luft som tillförs byggnaden per person eller m2 

golvarea. 

 

Kriterierna är följande;25 

Krav A- klass är enligt B samt brukarenkät 80% nöjda. 

Krav B- klass enligt C samt uteluftsflöden >=0,5l/s, m2 samt >=7l/s, person. 

Krav C- klass är godkänd OVK. 

 

                                                      
23. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.60. 
24. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.63. 
25. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.64. 
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4.1.8 Kväveoxid i inneluften 

Automatiskt A- klass då Byggnaden är utanför tätbebyggt område och har längre 

än 250m till trafikled med minst 10 000 fordon/dygn, samt att det inte finns 

gasspis eller öppen låga i byggnaden. Annars krävs mätning av kväveoxid 

inomhus.26  

 

Kriterierna är följande;27 

• Krav A- klass =<20 µg/m3 

• Krav B- klass =<40 µg/m3 

• Krav C- klass =<60 µg/m3 

• Krav D- klass >60 µg/m3eller ej uppmätt 

 

4.1.9 Transmissionsfaktor 

För att klassa det termiska klimatet vintertid utförs en beräkning av förhållandet 

mellan glasarea och golvarea till en transmissionsfaktor. Transmissionsfaktorn 

visar strålningsförhållandet i rummet. Det beräknas enligt formel;28 

 

TF=(Afönster/Agolv)*Ug 

Afönster Arean för alla fönster i rummet 

Agolv Golvarea för rummet 

Ug U- värde för fönstrets glasmitt 

 

Kriterierna är följande;29 

• Krav A- klass enligt B samt att 80 % av brukarna är nöjda enligt enkät 

• Krav B- klass <0,3 

• Krav C- klass <0,4 

• Krav D- klass >0,4 

                                                      
26. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.67. 
27. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.67. 
28. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.74. 
29. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.75. 
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4.1.10  Solvärmefaktor 

För att klassa det termiska klimatet sommartid utförs en beräkning av förhållandet 

mellan glasarea och golvarea till en solvärmefaktor. Solvärmefaktorn visar 

strålningsförhållandet i rummet. Det beräknas enligt formel;30 

 

SVF=(Aglas/Agolv)*g 

Aglas Arean för alla fönsters glasdel i rummet. Schablon fås av 0,8* Afönster 

Agolv Golvarea för rummet 

g Solfaktorn anger hur mycket av infallande solinstrålning som tillförs byggnaden 

 

Kriterierna är följande;31 

• Krav A- klass enligt B samt att 80 % av brukarna är nöjda enligt enkät 

• Krav B- klass <0,054  

• Krav C- klass <0,060 

• Krav D- klass >0,060 

                                                      
30. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.76. 
31. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.77. 
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4.1.11  Dagsljus 

För att klassa tillgången av dagsljus utförs en beräkning av förhållandet mellan 

glasarea och golvarea enligt formel;32 

AF=100 (Aglas/Agolv) 

100 Faktor som ger förhållandet i % 

Aglas Arean för alla fönsters glasdel i rummet. Schablon fås av 0,8* Afönster 

Agolv Golvarea för rummet 

 

Kriterier är följande;33 

• Krav A- klass enligt B samt att 80 % av brukarna är nöjda enligt enkät 

• Krav B- klass >=10  

• Krav C- klass >=7,5 

• Krav D- klass <7,5 

                                                      
32. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.79. 
33. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.79. 
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4.1.12  Fukt 

Bedöms enligt resultat av fuktbesiktning eller motsvarande och 

besiktningsunderlaget får inte vara mer än 3 år gammalt. För A och B klassning 

ska besiktningen utföras av besiktningsförrättare som minst genomgått SBR: s, 

Anticimex eller motsvarande utbildning för jordabalksbesiktning. 

Besiktningsförrättaren ska vara godkänd av denna utbildningsanordnare eller 

certifierad av ackrediterat certifieringsföretag. Alternativt kan det utföras av en 

certifierad miljöinventerare enligt CMF: s kravspecifikation. Åtminstone skall det 

identifieras om synliga fuktskador finns eller om det luktar mögel.34 

 

Kriterier är följande;35 

• Krav A- klass enligt B samt att färre än 10 % av brukarna upplever 

fuktrelaterade besvär 

• Krav B- klass Inga fuktskador förekommer 

• Krav C- klass Fuktskador förekommer men bedöms inte orsaka luktproblem 

• Krav D- klass Sämre än C 

                                                      
34. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.69-70. 
35. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.70. 
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4.1.13  Tappvarmvatten temperatur 

Mät temperatur längst bort från varmvattenberedaren samt ytterligare ett 

tappställe per 200m2. Om det görs på flera tappställen skall det vara god spridning 

på dessa. Avläs temperatur efter 10 sekunder, samt efter 2 minuter vid en mätning 

morgon och kväll. Det lägsta värdet vid de två tidpunkterna används. Mätning 

skall inte ske efter tappställen som är maxbegränsade, utan då strax före 

nedshuntning.36 

 

Kriterier är följande;37 

• Krav A- klass enligt B samt att kallvattentemperaturen är <18°C 

• Krav B- klass >=50°C efter 10s eller >=55°C efter 2 min 

• Krav C- klass Fuktskador >=50°C efter 2 min 

• Krav D- klass <50°C 

                                                      
36. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.82. 
37. Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.82. 
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4.1.14  Förekomst av särskilt farliga ämnen 

Farliga ämnen skall undersökas om de förekommer i byggnaden. Nyuppförda 

byggnader behöver endast inventeras angående bromerande flamskyddsämnen 

och endast om dokumentation inte finns tillgängligt. 

Inventeringen skall ske av en person som bör vara certifierad enligt CMF-

kravspecifikation.38 

 

Tabell 4.1.6. Klassningskriterier för särskilt farliga ämnen.  

< Miljöklassning av byggnader (Glaumann M., et al. 2008) s.86> 

Klassningskriterier 

D C B A 

Sämre än 

C 

Lagstiftning gällande 

förekomst och 

inventering av ämnen 

med miljö- och 

hälsorisk uppfylls 

Följande krav tillkommer: 

Ozonnedbrytande 

ämnen(freoner) och PCB 

(även småhus) har 

inventerats och har inte 

påträffats vid inventering 

eller har sanerats 

Följande krav tillkommer; 

Asbest, Kadmium, bly, kvicksilver 

och bromerande 

flamskyddsmedel klassificerade 

som utfasningsämnen har 

inventerats och har inte 

påträffats vid inventering eller 

har sanerats 

     

                                                      
38 Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.86. 
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4.1.15  Dokumentation av byggvaror och kemiska ämnen 

Här klassas dokumentationen av de byggvaror som finns i byggnaden. För att 

dokumentationen skall bli godkänd krävs att en loggbok förs där, typ av byggvara, 

varunamn, tillverkare, årtal, mängd och placering i byggnaden finns med. För A- 

klass krävs även att det finns en innehållsdeklaration för samtliga kemikalier i 

byggnaden.39 

 

Tabell 4.1.7. Klassningskriterier för dokumentation av byggvaror och kemiska ämnen.  

< Miljöklassning av byggnader (Glaumann M., et al. 2008) s.88> 

Klassningskriterier 

D C B A 

  Sämre än 

B 

En byggnadsrelaterad 

loggbok innehållande 

information om vilka 

byggvaror som använts 

har upprättats, förvaltas 

och uppdateras av 

fastighetsägaren. 

Följande krav tillkommer;  

Innehållsdeklaration av 

ingående kemikalier finns för 

följande byggnadselement: 

hissar, golv, ytter och 

innerväggar (inkl fönster o 

dörr), tak(ytter) mellanbjäklag 

inkl ytskikt. 

 

                                                      
39 Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.88. 
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4.1.16  Dokumentation om särskilt farliga ämnen inte har byggts in 

Här menas de ämnen som omfattas av kemikalieinspektionens kriterier för 

utfasningsämnen. Det krävs en dokumentation om att byggvarorna inte överstiger 

vissa haltgränser för att den skall vara giltig för bedömning. 

Klassningen gäller innehållet i byggnadsdelarna; hissar, golv, ytterväggar och 

innerväggar.40 

 

Tabell 4.1.8. Klassningskriterier för dokumentation om särskilt farliga ämnen inte har byggts in.  

< Miljöklassning av byggnader (Glaumann M., et al. 2008) s.89> 

Klassningskriterier 

D C B A 

    Dokumentation saknas Särskilt farliga ämnen 

förekommer inte i utpekade 

byggnadselement överstigande 

specificerade haltgränser 

4.2 Grunderna för miljöklassningssystemet 

Arbetet med att ta fram klassningssystemet började med en grundlig kartläggning 

av förväntade krav och marknadens behov vilket redovisas i rapporten 

”Miljöklassning av byggnader – inventering av metoder och intressenters behov” . 

I arbetet har man jobbat med tre huvudpunkter som är;41 

• Undersökning över vilket intresse som finns hos de förväntade aktörerna 
av systemet och vilken drivkraft som kan behövas. 

• Undersökning över om det finns aktuella incitamentsgivare till en 
miljöklassning och vilka deras drivkrafter skulle vara. 

• En kartläggning av befintliga metoder på marknaden som innefattar både 
svenska och utländska system. 

Resultatet av undersökningarna visar på att ett miljöklassningssystem primärt bör 

vara enkelt, billigt och lätt att administrera för att aktörerna skall ha ett starkt 

intresse att implementera det i verkligheten. I rapporten diskuteras att kravet på 

                                                      
40 Glaumann M., et al. (2008) Miljöklassning av byggnader, slutrapport, upplaga 1 s.90. 
 
41 Sundkvist, Å., et al.  (2006) Miljöklassning av byggnader – Inventering av metoder och 
intressenters behov, Delrapport, KTH s.4. 
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enkelhet möjligen kan tillfredställas via en simpel inmatning i ett program som 

sedan gör mer avancerade beräkningar för ett noggrannare resultat. 

Inom aktörerna finns en önskan om en rensning av de system som förekommer på 

marknaden idag och de vill att det nya skall kunna ersätta dem. Intressenterna har 

utryckt att de inte behöver nya krav då de anser det bättre att inkorporera de krav 

som redan finns. De förespråkar att befintliga tillsynskrav, frivilliga rapporter och 

metoder skall kunna inkorporeras i klassningssystemet. Dessa kan vara OVK, 

radon, farliga ämnen och möjligen energideklarationer. 

En annan viktig drivkraft är att miljöklassningssystemet blir ekonomiskt lönsamt 

för aktörerna. Lämpligast vore om systemet i sig lönar sig, genom att 

driftkostnader minskar och byggnadens värde ökar, då det i så fall blir mindre 

viktigt med ekonomiska incitament från t ex. staten.  

När det gäller incitament är det sig vara skattelättnader från staten samt bättre 

villkor från banker och försäkringsbolag som skulle bli den mest accepterade 

drivkraften för aktörerna. Vilket blir ett problem då banker och försäkringsbolag 

generellt inte ser kopplingen mellan deras affärsverksamhet och ett 

miljöklassningssystem. Kopplingen mellan banker, försäkringsbolag och 

miljöklassningssystemet bör därför följas upp medan systemet implementeras, så 

finns möjligheten att de kan ansluta sig senare i fasen. 

Finansdepartementet är inte, i nuläget, intresserade av att använda 

fastighetsskattesystemet som styrmedel utan ser det som en inkomstkälla. 42 

I rapportens resultat finns en generell indelning av ett miljöklassningssystems 

olika delar;43 

• Först gäller att fastställa vad man vill indikera, vilket kan ske på olika 
djup. Ett enkelt exempel tas upp att det kan gälla inneklimat, som sedan 
kan delas upp i luftkvalitet och vidare i förekomster av olika föroreningar. 

• När indikatorn fastställts behövs en metod för hur den ska mätas eller 
beräknas. 

• När ett flertal indikatorer fastställs kan det bli nödvändigt att vikta dessa 
mot varandra, då vissa kan vara skadligare än andra. 

                                                      
42 Sundkvist, Å., et al.  (2006) Miljöklassning av byggnader – Inventering av metoder och 
intressenters behov, Delrapport, KTH s.43 – 45. 
43 Sundkvist, Å., et al.  (2006) Miljöklassning av byggnader – Inventering av metoder och 
intressenters behov, Delrapport, KTH s.45 – 46. 
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• Sedan skall resultatet betygsättas, vilket kan ske på två sätt. Ena är en 
deklarationsmetod där man beskriver indikatorns egenskaper och det andra 
är klassificering där det dessutom redovisas hur bra eller dåligt det är. 
Klassificeringsmetoden kräver mer då man även behöver ta fram kriterier 
som klassificeringen grundas på. 

• Det blir betydelsefullt att ha en bra presentation av klassningen när den är 
klar, speciellt då det förekommer viktning i processen. 

• Nödvändigt är att betrakta hur incitament och systemet skall passa ihop 
och kan kräva olika anpassningar när systemet tas fram. 

• Beroende på hur systemet utformas kan det finnas olika behov av bl.a. 
certifieringsrutiner. 

När system utvecklas används generellt flera angreppssätt. Viktigt är att se till 

vilka aspekter de kommande aktörerna, brukarna av systemet har och i detta fall 

blir det viktigt att se till vilka måldokument som finns från ByggaBoDialogen och 

samhällets krav i frågan. Finns det redan bra metoder kan det bli lämpligt att 

implementera dem i det nya systemet och använda sig av tidigare studier inom 

samma ämne. Under arbetets gång vid framtagning av systemet är det nödvändigt 

att ständigt vara medveten om utveckling inom området så att systemet inte är 

föråldrat när det blir klart. När systemet skall användas blir det en fördel om 

aktören kan använda tillgänglig data som OVK eller etc.44  

4.3 Andras åsikter 

I detta kapitel redovisas två andra examensarbeten som innehåller miljöklassning 

av byggnader. Efter en kort beskrivning av arbetet med främst fokus på diskussion 

och slutsatser om miljöklassningssystemet.  

4.3.1 Miljöbedömning av bostäder av Eva Lif 

I detta arbete görs en miljöbedömning av kvarteret Nornan beläget i skånska 

Glumslöv. Kvarteret består av 11 rad- och parhus, totalt 35 hyreslägenheter, utan 

fast uppvärmningssystem. Det gemomfördes en enkätundersökning, besiktning 

                                                      
44 Sundkvist, Å., et al.  (2006) Miljöklassning av byggnader – Inventering av metoder och 
intressenters behov, Delrapport, KTH s.45 – 46. 
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och insamling av ritningar som sedan användes för bedömning i 

miljöklassningssystemet och ecoeffekt.45 

Syftet med Eva Lifs arbete är att få svar på hur brukarna upplever sin 

boendemiljö, hur miljöklassningen utförs och hur miljöbedömningen ser ut för 

kvarteret Nornan.  

Det bör nämnas att ekonomiska aspekter och en jämförelse mellan de två 

metoderna som använts i Evas arbete har avgränsats och ingen studie är 

genomförd. Även så har inget resultat för kemiska ämnen presterats eftersom detta 

måste utföras av en miljöinventerare.46 

 

Enkätundersökningen är inte representativ för Evas arbete då hon bara fick in 16 

svar av 35 lägenheter (svarsfrekvens 46%) och svarsfrekvensen bör vara 75%.47  

Totala slutbetyget i miljöklassningen för kvarteret Nornan blev B. De aspekter 

som problem påträffades var Termisk klimat och dagsljus samt Fukt. Inom 

aspekterna ger Solvärmefaktorn och Fuktproblemen störst nerslag.48 

 

Nedan beskrivs Evas diskussioner kring miljöklassningen;49 

• Miljöbedömningen är ett bra verktyg att styra byggbranschen mot ett 

hållbarare samhälle. 

• Byggbranschen bör stimuleras att verka för sundare miljö och klimat och 

miljöklassningen är ett sätt att få med såväl aktörer inom byggbranschen 

och enskilda fastighetsägare. 

• Miljöklassningen kan vara till hjälp för husspekulanter som behöver veta 

husets standard. Bedömningen av aspekter i miljöklassystemet ger vetskap 

om risker för exempelvis allergier, sömnsvårigheter eller höga 

energikostnader. 

                                                      
45 E Lif. (2008) Miljöbedömning av bostäder – Kvarteret Nornan, Glumslöv, examensarbete i 
byggnadsteknik, s.1-2. 
 
46 E Lif. (2008) Miljöbedömning av bostäder – Kvarteret Nornan, Glumslöv, examensarbete i 
byggnadsteknik, s.1-2. 
 
47 E Lif. (2008) Miljöbedömning av bostäder – Kvarteret Nornan, Glumslöv, examensarbete i 
byggnadsteknik, s.13. 
48 E Lif. (2008) Miljöbedömning av bostäder – Kvarteret Nornan, Glumslöv, examensarbete i 
byggnadsteknik, s.35. 
49 E Lif. (2008) Miljöbedömning av bostäder – Kvarteret Nornan, Glumslöv, examensarbete i 
byggnadsteknik, s.43-47. 
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• Det är viktigt att samtliga resultat finns angivna, nackdelen med 

miljöklassningen är att om en indikator får det sämsta betyget  kan det 

totala betyget för byggnaden bli det högsta om övriga indikatorer är 

mycket bra. 

• Viktningen mellan indikatorer till aspekter, vidare till områden och 

slutligen till det totala resultatet kan diskuteras. Några indikatorer, enligt 

Eva Lif, är viktigare än andra och borde ge större utslagskraft i 

betygsättningen. Att aspekter klassas är ett onödigt steg. 

• Att få högsta betyg för vissa klassningskriterier ger ganska mycket jobb. 

Bra är om miljöklassnigen anpassas så att en del indikatorer bygger på 

uppgifter som redan finns dokumenterat, exempelvis OVK-protokoll eller 

energideklarationer. 

• Enkätundersökningen borde komma närmare till sanningen vid 

undersökningar i hyreslägenheter än i bostadsrätter eller villor. När det 

handlar om privata egendomen  menar Eva Lif att ägaren kanske ser 

blindare på eventuella problem. 

• Fördelen med Miljöklassningen kontra EcoEffect metoden är att enkäten 

är mindre omfattande i miljöklassningssystemet. Detta innebär 

förmodligen att svarsfrekvensen blir högre. Nackdelen är då att en mindre 

omfattande enkät ger att upplevelsen av vissa faktorer inte kommer fram 

när färre delar undersöks. 

• Enkätundersökningen har betydelse. Exempelvis var det genom 

enkätsvaren som problem med drag uppenbarade sig. Eftersom kvarteret 

Nornan sägs vara de tätaste hus som hittills uppmätts i Sverige så hade 

problem med drag från fönster, golv och dörrar varit bortglömt. Utan 

enkätsvaren hade dessa problem ej upptäckts. 

• Kvarteret Nornan visar på en överlag mycket god boendemiljö. 

Miljöklassningen gav det näst högsta betyget för byggnaden som helhet 

och även EcoEffectmetoden visade på mycket hög miljöeffektivitet. 

• Enligt enkätundersökningen gav brukarna gott betyg i det stora hela men 

problemen som påträffades handlade framförallt om rumstemperaturen 

som visade sig vara för varm sommartid och för kall vintertid. 
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• Många hade fått allergier sedan de flyttade in i bostäderna, det kan tyda på 

brister i inomhusklimatet. 

• Området energi fick högsta betyg på samtliga indikatorer i 

miljöklassningen och även i EcoEffect gav energianvändningen väldigt bra 

omdöme. 

• De båda miljöbedömningsmetoderna som användes gav likvärdiga resultat 

och visade sig vara ett bra instrument för att göra en helhetsbedömning av 

byggnadens miljöbelastning. 

4.3.2 Miljöpåverkansstudie av Eco House av Johanna 

Fossenstrand & Elin Lindahl 

I arbetet har miljöklassningssystemet tillämpats på ett småhus som kallas för Eco 

House där examensarbetarna har samarbetat med Willa Nordic AB, som är ett 

småländskt småhusföretag. Vidare har en annan metod studerats för att belysa 

produkters miljöbelastning där svanenmärkning har genomförts.  En jämförelse 

mellan de två studierna har genomförts för att se skillnader och likheter. 

Eco House är fortfarande i projekteringsfasen och tanken med examensarbetet är 

att utreda hur ekoligiskt småhuset Eco house är och vilka förbättringar kan 

genomföras för att göra Eco House mer ekologiskt.50 

 

Miljömärkningen Svanenmärkning är ett nordiskt miljömärkning där grunden är 

att hjälpa konsumenter att hitta rätt produkter med låg miljöbelastning och bra 

kvalitet. Vad det gäller Eco House ställs krav på byggprocessen, ventilation och 

material för att få Svanenmärkning.51 

 

Miljöklassningen av Eco House har slutbetyget C/D vilket varierar på två olika 

alternativ av uppvärmning som väjs vid klassningen.52 

 

Nedan beskrivs examensarbetarnas diskussioner kring miljöklassningen;53 

                                                      
50 J Fossenstrand., E Lindahl. (2008) Miljöklassningsstudie av Eco House, examensarbete i 
byggnadsteknik, s.1. 
51 J Fossenstrand., E Lindahl. (2008) Miljöklassningsstudie av Eco House, examensarbete i 
byggnadsteknik, s.1. 
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• Indikatorn energislag får lägre betydelse vid sammanvägningen till 

områdets betyg. Indikatorerna energianvändning och energibehov 

påverkar varandra, låg efterfrågan av energi ger antagligen en låg 

användning. Om ett befintligt hus hade klassas, och energianvändningen 

går att mäta, hade det antagligen fungerat bättre.  

• Området energislag är ett antagande då den framtida köparen kommer att 

bestämma vilken typ av energi som ska brukas. Då är det positivt att en 

indikator som baseras på ett antagande ges en mindre betydelse som i detta 

fall med Eco house då energislag inte blir lika betydelsefull i 

miljöklassningen. 

• Indikatorn innemiljö har antagits klassen B eftersom en enkätundersökning 

inte kunnat genomförts och projekteringen för att uppnå A-klass är 

omöjlig. Det är konstigt att ett område som baseras på antaganden om hur 

nöjda brukarna av Eco Hose kommer att bli får lika stor betydelse i 

slutvägningen av betygen som de övriga områdena. 

• Solvärmelasttalen minskas kraftigt om solavskärmning installeras och 

förbättrar betyget för indikatorn avsevärt. Eftersom Solvärmelasttalet var 

den sämsta indikatorn påverkas betyget för området energi positivt genom 

att bara installera solavskärmning. Examensarbetarna tycker att installera 

solavskärmning är ett billigt kryphål för att förbättra betyget för området 

energianvändning, det bör baseras mer på U-värden. 

• Valet av energislag har ingen betydelse om ingen åtgärd för det höga 

solvärmelasttalet utförs genom t.ex. solavskärmning. Examensarbetarna 

menar då att det är underligt att valet av energislag inte kan påverka 

utslaget av betyget i området energi när Eco House har stora glasytor med 

högt g-värde. Ur extern miljösynpunkt är det viktigare med valet av vilken 

sort energi som används än hur varmt ett rum blir på sommaren. 

                                                                                                                                                 
52 J Fossenstrand., E Lindahl. (2008) Miljöklassningsstudie av Eco House, examensarbete i 
byggnadsteknik, s.53. 
53 J Fossenstrand., E Lindahl. (2008) Miljöklassningsstudie av Eco House, examensarbete i 
byggnadsteknik, s.56-57. 
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5 Andra miljöklassningssystem 

I detta kapitel utreds kortfattat några av de utländska miljöklassningssystemen för 

att få en övergripande förståelse hur dessa är uppbyggda. Syftet är att ge en bild 

över vilka andra system som finns på marknaden kontra de som arbetas med i 

detta arbete. 

5.1 LEED, USA 

The Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är U.S. Green 

Building Councils system för energi- och miljöklassificering av byggnader. 

Systemet har utvecklas genom en öppen och frivillig process som leds av LEED- 

kommittéer och deltagarna är volontärer från byggnadsindustrin.   

 

Leed ska främja uppbyggnad strategi för hållbar utveckling genom att behandla 

fem nyckelområden för människors hälsa och miljö: hållbart byggande, 

vattenbesparing, energieffektivitet, materialval och inomhusmiljö.54 Dessa 

områden får ett visst antal poäng som räknas med i bedömningen av 

klassificeringen, de nivåer som kan uppnås är certifierad, silver, guld eller 

platinum.55 

 

5.2 CASBEE, Japan 

Comprehensive assessement system for building enviromental efficiency 

(CASBEE) har utvecklats genom ett samarbetsprojekt mellan näringsliv, offentlig 

förvaltning och universitet med hjälp av japanska departementet för land, 

infrastruktur och transport. Förvaltningen av CASBEE sker generellt av JSBC 

(Japan Sustainable Building centrum) och de närstående underkommittéerna.56 

 

Värderingen i  CASBEE sker via fyra bedömningsverktyg som motsvarar 

byggnadens livscykel, CASBEE Family är samlingsnamnet för dessa, och delas in 

                                                      
54. <http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=222>, 2008-05-22 
55. <https://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=855>, s.4, 2008-05-22 
56. <http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/overviewE.htm>, 2008-05-22 
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i: CASBEE för design, CASBEE för nybyggnad, CASBEE för befintlig 

bebyggelse och CASBEE för renovering.57 De områden som beaktas är 

energieffektivitet, resurseffektivitet, lokal miljö, inomhusmiljö.  Bedömningen i 

CASBEE behandlas i två aspekter, Q (quality) och L (Loadings), där Q  

utvärderar förbättrande trivsel för byggnadens brukare och L utvärderar de 

negativa aspekterna av yttre miljöpåverkan.  Dessa används sedan för att få fram 

ett BEE (buildning enviromental efficiency), BEE=Q/L. Klassningen har en 

femgradig skala då C är sämst därefter kommer, B-, B+, A och S.58 Se figur 5.2.1. 

 

  

 

5.3 BREEAM, UK  

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)  

började utvecklas 1990 vilket omfattade kontor och hem, och har uppdaterats 

regelbundet med åren. Från och med den första maj 2008 har den brittiska 

regeringen beslutat att det är obligatoriskt för alla nya hem att vara miljöklassade 

med BREEAM.  

 I huvudsak behandlar BREEAM följande områden: hälsa och välbefinnande, 

energi, trafik, vatten, material och avfall, markanvändning och ekologi samt 

föroreningar. Klassningen kan få PASS, GOOD, VERY GOOD eller 

EXCELLENT baserat på de poäng som uppnås i de olika områdena.59 

 

                                                      
57. <http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/overviewE.htm>, 2008-05-22 
58. <http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/methodE.htm>, 2008-05-22 
59. <http://www.breeam.org/page.jsp?id=13#management>, 2008-05-22 

Figur 5.2.1. Rankningen i LEED. 

<http://www.breeam.org/page.jsp?id=13#management> 
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BREEAM metoden är anpassat för olika stadier inom byggprocessen, BREEAM 

Buildings och BREEAM Tools är två olika metoder som tillämpas under olika 

skeden av byggprocessen. Vidare har dessa två metoder mer specificerade guider. 

Nedan nämns vilka BREEAM metoder som används och under vilket skede i 

byggprocessen;60 

• BREEAM Specification: The Green Guide  

- Vid tillverkning av byggnadsmaterial 

• BREEAM Envest och BREEAM Buildings                    

- Genom design stadiet 

• BREEAM Smart waste 

- Genom byggandet 

• BREEAM Buildnings                                   

- Efter byggandet 

 

5.4 EcoEffect 

EcoEffect metoden har utvecklats vid KTH och Högskolan i Gävle tillsammans 

med företag och organisationer inom byggsektorn. Metoden syftar till att beskriva 

miljö- och hälsopåverkan från fastigheter och bebyggelse genom att studera den 

yttre och inre miljön och få ett mätbart värde på miljöeffektivitet, extern och 

intern miljöpåverkan. De beräkningar som utförs  ligger till grund för de flöden av 

material och energi som förorsakas av bebyggelse, då värdering sker genom en 

livscykelanalys (LCA), och hur närmiljön påverkar människors hälsa och 

välbefinnande.61 

 

Den externa miljöpåverkan ska ge ett mått på hur mycket en fastighets, byggnad 

eller ett byggmaterial bidrar till miljöbelastningen som påverkar omvärlden i form 

av utsläpp och utarmning av naturresurser. Livscykelanalysmetoden (LCA) ska ge 

en helhetsbild för den totala miljöpåverkan under en byggnads livstid (50 år). 

Bidragen till miljöpåverkan redovisas i ekvivalenter för varje påverkanskategori 

och ett externt miljöbelastningsvärde beräknas baserat på utsläpp och avfall då 

                                                      
60. <http://www.breeam.org/page.jsp?id=66>, 2008-05-23 
61. <http://www.infra.kth.se/fms/pdf/TRITA-INFRA-FMS_2007_12.pdf>, s.12, 2008-05-23                                      
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uppmätningar eller beräkningar sker för använd energi och material. De 

miljöproblem som granskas inom den externa miljöpåverkan i EcoEffect är 

klimatförändring, övergödning, försurning, stratosfärisk ozonuttunning, marknära 

ozon, humantoxicitet, ekotoxicitet, joniserande strålning radioaktiva ämnen, 

byggavfall, farligt avfall, slagg och aska. 62 

En byggnads externa belastningsvärde (ELV) beräknas genom att undersöka hur 

stor del av de nämnda miljöproblem som en byggnad bidrar till. Det externa 

belastningsvärdet normaliseras och viktas för att få ett jämförbart värde eftersom 

de olika miljöproblemen inte har samma påverkan på miljön.63  

 

ELV
NW 

= p 
* 

s = EL 
* 

R/N 
* 
Σgdv

i 
 

ELV
NW 

= normaliserat viktat externt miljöbelastningsvärde för kategorin  

p = sannolikhet för att miljöbelastningen inom kategori skall ge en miljöpåverkan 

på människor  

s = betydelsen för dem som drabbas av den aktuella miljöpåverkan  

EL = maximal miljöpåverkan för aktuella utsläpp inom kategorin  

R = Reduktionsfaktor i förhållande till maximal miljöpåverkan  

N = Normaliseringsvärde  

gdv
i 
= gruppskadevärde för slutproblem i inom kategorin 

 

Problemet av utarmning av naturresurser beror på användningen av ämnen med 

begränsad tillgång. Problemet mäts genom uttagets storlek och en utarmningsvikt 

som beror på utbytbarhet, tillgången/ämnets återvinningsbarhet och 

återbildningstiden i fråga om förnybara naturresurser. För beräkning av 

utarmningsvärde (DPV) gäller;64 

 

DPV =Σ( m
i * 

w
i 
/N

i
) 

DPV = utarmningsvärde  

m
i 
= använd mängd ren naturresurs, kg/person  

                                                      
62. <http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_hig_diva-115-1__fulltext.pdf>,  
s.12, 2008-06-04 
63. <http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_hig_diva-115-1__fulltext.pdf>,  
s.13, 2008-06-04 
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w
i 
= utarmningsvikt  

N
i 
= Normaliseringsvärde, kg/person 

 

Intern miljöpåverkan avser att bedöma risken för att en brukare, då aspekterna 

utemiljö samt innemiljö beaktas, störs på grund av förhållandena i omgivningen så 

som fastighetens fysikaliska egenskaper eller förhållande till omgivande 

störningskällor. För att särskilja de interna miljöproblemen delas dessa in i 

huvudkategorierna obehag och ohälsa. Problem som uppstår för stunden t ex. 

Störande ljud eller drag, och problemet kan lösas om personen flyttar sig från den 

störande källan eller om den upphör kallas för obehag. Då en person får 

kvarstående problem så som ledbesvär eller allergier på grund av att fastigheten är 

det ohälsa. I tabell 6.4.1 nedan beskriver vilka faktorer som påverkar 

bedömningen av den externa miljöpåverkan i EcoEffect;65 

 

Tabell 5.4.1. Faktorer för bedömning av extern miljöpåverkan                                                                                                                 

<http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_hig_diva-115-1__fulltext.pdf>   

 

 Miljöfaktorer  

Hälsoproblem/påverkan Inne Ute 

Allergi Luftkvalitet Luftföroreningar 

Ledbesvär Termisk komfort Markföroreningar 

SBS (Sick Building Syndrome) Ljudförhållanden Elmiljö 

Sömnsvårigheter Ljusförhållanden Buller 

 Elmiljö Skugga 

  Blåst 

  Vegetation 

  Förekomst av vatten 

  Biologisk produktion 

  Dagvatten 

 

  

                                                                                                                                                 
64. <http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_hig_diva-115-1__fulltext.pdf>,  
s.16, 2008-06-04 
65. <http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_hig_diva-115-1__fulltext.pdf>,  
s.18, 2008-06-03 
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6  Resultatet ifrån miljöklassningen 

6.1 Energianvändning 

För att klassas byggnadens energiprestanda beräknades först den uppvärmda 

golvytan, över 10 ˚C, till 5930 m2. Man dividerar den köpta energin, för ett år, 

med den uppvärmda golvytan för att få ut energianvändningen. 

Indelningen mellan värme, fastighetsel och kyla krävs inte för klassningen, men 

kan vara intressant kuriosa. 

 

Tabell 6.1.1 Energianvändning 

Energianvändning 

  [kWh/m
2
, år] Kommentar 

Värme 70   

Fastighetsel 18 Uppskattas till 20% av verksamhets-, fasighetsel 

Kyla 4 ((8*365*0,25)*33,5)/5930 

Totalt 92   

Klass B 
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6.2  Energibehov 

I tabell 6.1.2-1 beräknas U-värdet för byggnadselementen yttervägg, tak och golv. 

Detta gjordes i formeln U= 1/Rtotalt. Värmemotståndet Rtotalt är ingående materials 

adderade värmemotstånd och vardera materials beräknades med formeln Rmaterial= 

d/ λ. Där d är elementets tjocklek och λ är materialets värmekonduktivitet. 

 

Tabell 6.1.2-1 Beräkningar av U-värde 

Beräkningar av U-värde 

Yttervägg 

Element d [m] λ [W/m*K] R [m2*K/W] 

Rsi     0,13 

Gips 0,012 0,22 0,05 

Betong 0,3 1 0,30 

Lättballast 0,3 0,65 0,46 

Rse     0,04 

U-värde: 1,014112     

Tak 

Element d [m] λ [W/m*K] R [m2*K/W] 

Rsi     0,13 

Gips 0,012 0,22 0,05 

Betong 0,6 1 0,60 

Papp 0,004 0,15 0,03 

Rse     0,04 

U-värde: 1,174795     

Golv 

Element d [m] λ [W/m*K] R [m2*K/W] 

Rsi     0,13 

Trägolv 0,008 0,14 0,06 

Betong 0,3 1 0,30 

Rse     0,04 

U-värde: 1,897019     
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Tabellen 6.1.2-2-2 visar en sammanställning av beräknade areor för alla 

byggnadselement samt transmissionsförluster via byggnadsdelarna. U-värden från 

fönster kommer från Belok och de för dörrar och portar är uppskattningar. 

Transmissionsförlusterna beräknades genom att multiplicera byggnadsdelarnas u-

värden med deras ytor, i formeln T=U*A,  och sen addera dem för ett totalt värde. 

 

Tabell 6.1.2-2 Sammanställning av U-värden 

Summa U-värden och areor 

Fasad Byggelement [m
2
] 

U-värde 

[W/m
2
*K] 

Σ(U*A) 

[W/K] 

Fasad mot nordväst Fönster 100,5 1,1 110,55 

Dörrar & portar 36,3 1 36,3 

Fasad 468,2 1,01 472,882 

         

Fasad mot nordost Fönster 113,3 1,1 124,674 

Dörrar & Portar 11,4 1 11,4 

Fasad 462,7 1,01 467,327 

         

Fasad mot söder Fönster & Glasdörrar 359,2 1,1 395,12 

Fasad 468,2 1,01 472,882 

         

Fasad mot sydväst Fönster 34,8 1,1 38,324 

Fasad 154,4 1,01 155,9036 

         

Plan 1-4 Cirkel Fönster & Glasdörrar 324,1 1,1 356,554 

Fasad 188,7 1,01 190,6254 

         

Tak Totalt 1708 1,2 2049,6 

Golv Totalt 647,7 1,89 1224,153 
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Transmissionsförlusterna beräknas med värdena från tabell 6.1.2-3 i formeln; 

T=(Σ(U*A)+Σ lk*Ψk+Σ χj)*(22-DVUT)/Atemp 

Där Σlk, Ψk, Κj tagits fram genom att mäta de ritningshandlingar som fanns till 

handa, men är grovt uppskattade. DVUT är den dimensionerande utetemperaturen 

och fås från tabell där det varierar beroende på geografiskt lokalisering. 

 

Tabell 6.1.2-3 Transmissionsförlust  

Transmissionsförlust 

Σ(U*A) [W/K] Σlk [m] Ψk [W/m*K] Κj [W/K] DVUT [°C] Atemp [m2] T [W/m2] 

6106,295 750 0,059 0 -16,2 5930 39,62071 

 

Ventilationsförlusterna är en addering av de förluster som sker dels i 

ventilationssystemet, V1, samt genom luftläckage i byggnaden, V2.  

Här beräknades V1 med formeln; 

V1= ρ*c*f*Atemp*d*(1-η)*(22-DVUT)/Atemp 

Uteluftsflödet f togs fram genom att multiplicera det lägsta mätta flöde, i tabell 

6.1.6, på 0,44 l/s, m2 med Atemp på 5930 m2. Värdet d uppskattades enligt med hur 

byggnaden brukas och vidare saknar byggnaden aktiv värmeåtervinning, η. 

V2 beräknades med formeln; 

V2= ρ*c*qdrift*(22-DVUT)*Aom/Atemp  

Där ytor beräknats från ritningar och qdrift beräknas 1,4/20 då ventilationssystemet 

har en tryckskillnad på 50 Pa. 

 

Tabell 6.1.2-4 Ventilationsförluster 

Ventilationsförluster 

Ventsystem V1 ρ*c 

[Kj/m3*K] 
f 

[l/s*m2] d η 

DVUT 

[°C] Atemp [m2] [W/m2] 

1,21 2600 0,4 0 -16,2 5930 8,11 

                

Ventsystem V2 ρ*c 

[Kj/m3*K] qdrift 

DVUT 

[°C] Aom [m2] 

Atemp 

[m2] [W/m2]   

1,21 0,07 -16,2 5872,68 5930 3,20   
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Avloppsförlusterna beräknades I formeln; 

A= ρ *c*v*(1-ƞ)*(tut-tin)/Atemp 

Där medelvärdet för vattenanvändningen per dygn under vintern, v, antagits enligt 

instruktionerna från miljöklassningen. 

 

Tabell 6.1.2-5 Avloppsförlust 

Avloppsförlust 

ρ*c [Kj/m3*K] v- schablon [m3/h] ƞ tut [°C] tin [°C] Atemp [m2] A [W/m2] 

4170 0,19 0 34,6 6,3 5930 3,781128 

 

Bestämningen av energibehovet togs fram genom att addera transmissions, 

ventilations och avloppsförlusterna till ett värmeförlusttal, VFL i tabell 6.1.2-6. 

 

Tabell 6.1.2-6 Värmeförlusttal 

Värmeförlusttal 

V1 [W/m2] V2 [W/m2] T [W/m2] A [W/m2] VFL [W/m2] 

8,11 3,2 39,62071 3,78 54,71 

Klass B 

 

Solvärmelasten beräknas med värdena ur tabell 6.1.2-7 i formeln; 

SVL=800*g*( Afasad/Afönster)max 

Där areor beräknats från ritningar och G- värdet antagits från schabloner. 

 

Tabell 6.1.2-7 Solvärmelasttal 

Solvärmelasttal 

Afönster [m
2] Afasad [m

2] Kvot G-värde Sollast [W/m2] SVL [W/m2] 

637,04 347,36 1,834 0,16 800 234,7 

Klass D även om G-värdet sätts till 0,09. 
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6.3 Energislag 

För energislagen gjordes en bedömning enligt tabell 4.1.4. Informationen om 

deras energileverantör skedde vid mötena och från bolaget, formtum, inhämtades 

information om ingående energislag. 

Tabell 6.1.3 Energislag 

Energislag 

    Miljökategori 

Energislag Förbrukning [kWh/m
2
, år] 1 [kWh/m

2
, år] 2 [kWh/m

2
, år] 3 [kWh/m

2
, år] 4 [kWh/m

2
, år] 

Fastighetsel 17,6 17,6       

Verksamhetsel 70         

Fjärrvärme 70 5,6 45,5   18,9 

Summa 157,6 23,2 45,5 0 18,9 

Procent av total   15% 29% 0% 12% 

Klass B. Mer än 10 % kategori 1 vilket gör att kategori 2 inte räknas. 

6.4 Ljudmiljö 

Installationsljud hörs då kylarna låter. Dessa låter normalt och kan kanske klassas 

som svaga då ljuden uppmärksammades vid sökning efter dem. Ljudmiljön 

uppfyller inte kravet på minst 80 % nöjda varvid A-klass inte kan ges. Däremot 

låg den på över 70 % vilket kan tyda på att en fullgod undersökning skulle kunna 

ge A-klass. 

Klass B om ljud bedöms svaga. 

6.5 Radonhalt 

Täby kommun kontaktades för info angående radonhalten i området som visade 

sig vara lågt riskområde kombinerat med konstruktionens täthet tyder på nivåer 

=<50bq/m3. 

Klass A 
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6.6 Ventilation 

Mätningarna i tabell 6.1.6 utfördes på plats vid tilluftsfläkten vars mätpunkter kan 

ses i Bilaga D. Värdena angavs i m/s men klassningen hanterar l/s så en 

omvandlig krävdes. Först till m3/s genom att multiplicera flödet med arean på 

fläkten som var 1,3 m2. Sen multiplicerades m3/s med 1000 för att få det i l/s. 

Flödet dividerades sedan med Atemp respektive antal brukare för att få fram 

nyckeltalen. 

Resultatet understiger kravet för B-klass vid lägsta flöde, men används angivna 

lägsta flöde från Belok så fås en godkänt resultat som ger möjlighet till A- klass. 

 

Tabell 6.1.6 Flöde från axialfläkt 

  Effekt % Stickprov   

Mätpunkt 72 100 30 85   Kommentarer 

1 [m/s] 7 10 1,8 7,1     

2 [m/s] 6 10 1,8 7,1     

3 [m/s] 6,3 10 2,3 7,2     

4 [m/s] 7 11 2,4 7,3     

5 [m/s] 6 9 1,6 6     

6 [m/s] 6,3 8,3 1,9 6,5     

7 [m/s] 8,2 10,9 3 8,5     

8 [m/s] 7,7 9,7 3 8,2     

9 [m/s] 8,5 11,3 3,2 9     

Medelvärde [m/s] 7 10,0 2,3 7,4 3,3   

[m3/s] 7,9 11,3 2,6 8,4 0,2   

[l/s] 7910,0 11325,1 2636,7 8399,7 231,0   

[l/s, m2] 1,33 1,91 0,44 1,42   

Gäller för  5930m2 BRA.. 

Kravet för B- klass på 0,5 

l/s, m2 klaras om 3 m3/s 

angivet på Belok 

används. 

[l/s, person] 46,5 66,6 15,5 49,4   170 anställda, krav 7l/s, p 

     Vid 3m
3
/s    

[l/s, m2]     0,51    

[l/s, person]     17,65    

 klass B då Belok används, men klass C om egen mätning används. 
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6.7 Kväveoxid i inneluften 

Automatiskt A- klass då byggnaden är utanför tätbebyggt område och/eller som 

har längre än 250m till trafikled med minst 10 000 fordon/dygn och att gasspis 

eller öppen låga saknas.  

Stora marknadsvägen trafikeras med 20900fordon/dygn och bergtorpsvägen med 

21200 fordon/dygn dock ligger de ganska precis 250m från Novartis. 

Klass A. 
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6.8 Termiskt klimat vinter 

Transmissionsfaktorn beräknades med formeln; 

TF=(Afönster/Agolv)*Ug 

Där byggnaden delades in i områden och areor beräknades från dessa. Då det är 

öppna kontorslandskap användes ett rumsdjup på max sex meter, från fönster, 

enligt instruktioner från Mauritz Glaumann. 

U- värde för fönstrens glasmitt fanns angivet på Belok. 

 

Tabell 6.1.8 Transmissonsfaktor 

Transmissionsfaktor 

Plan 1 

Rum Antal 

Bredd 

fönster 

[m] 

Höjd 

fönster 

[m] 

Bredd 

golv 

[m] 

Djup 

golv 

[m] 

Ug 

[W/m2*K] TF Klass 

Kontor Nordöst 4 1,1 1,8 10,6 6 1,1 0,14 B 

Plan 2 

Kontorsland. Nordväst 18 1,1 1,8 45,4 6 1,1 0,14 B 

Kontorsland. Nordöst 18 1,1 1,8 46 6 1,1 0,14 B 

kontorland. Söder, höger 1 18,4 3 18,4 5,4 1,1 0,61 D 

kontorland. Söder, vänster 1 13,6 3 13,6 6 1,1 0,55 D 

kontorland. Söder, cirkel 18 0,9 3 13,6 10 1,1 0,79 D 

kontorland. Sydväst 4 1,1 1,8 10 5 1,1 0,35 C 

Plan 3 

Kontorsland. Nordväst 19 1,1 1,8 45,4 6 1,1 0,15 B 

Kontorsland. Nordöst 18 1,1 1,8 46 6 1,1 0,14 B 

kontorland. Söder, höger 1 18,4 3 18,4 5,4 1,1 0,61 D 

kontorland. Söder, vänster 1 13,6 3 13,6 6 1,1 0,55 D 

kontorland. Söder, cirkel 18 0,9 3 13,6 10 1,1 0,79 D 

kontorland. Sydväst 4 1,1 1,8 10 5 1,1 0,35 C 

Klass D. Resultatet definieras efter det sämsta rummets värde. 
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6.9 Termiskt klimat sommar 

Transmissionsfaktorn beräknades med formeln; 

SVF=(Aglas/Agolv)*g 

Lika som för TF delades byggnaden in i områden och areor beräknades från dessa. 

Även här användes ett rumsdjup på max sex meter, från fönster, enligt 

instruktioner från Mauritz Glaumann. 

Värdet g togs från miljöklassningens tabeller i instruktionerna för glas med markis 

då de hade som segel som täckte fönstren från utsidan. 

 

Tabell 6.1.9 Solvärmefaktor 

Solvärmefaktor 

Plan 1 

Rum Antal 

Bredd 

fönster 

[m] 

höjd 

fönster 

[m] 

Bredd 

golv 

[m] 

Djup 

golv 

[m] g SVF Klass 

Kontor Nordöst 4 1,1 1,8 10,6 6 0,16 0,016 B 

Plan 2 

Kontorsland. nordväst 18 1,1 1,8 45,4 6 0,16 0,017 B 

Kontorsland. Nordöst 18 1,1 1,8 46 6 0,16 0,017 B 

kontorsland. söder, höger 1 18,4 3 18,4 5,4 0,16 0,071 D 

kontorsland. söder, 

vänster 1 13,6 3 13,6 6 0,16 0,064 D 

kontorsland. söder, cirkel 18 0,9 3 13,6 10 0,16 0,046 C 

kontorsland. sydväst 4 1,1 1,8 10 5 0,16 0,020 B 

Plan 3 

Kontorsland. nordväst 19 1,1 1,8 45,4 6 0,16 0,018 B 

Kontorsland. Nordöst 18 1,1 1,8 46 6 0,16 0,017 B 

kontorsland. söder, höger 1 18,4 3 18,4 5,4 0,16 0,071 D 

kontorsland. söder, 

vänster 1 13,6 3 13,6 6 0,16 0,064 D 

kontorsland. söder, cirkel 18 0,9 3 13,6 10 0,16 0,046 C 

kontorsland. sydväst 4 1,1 1,8 10 5 0,16 0,020 B 

Klass D 
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6.10  Dagsljus 

Dagsljustillgången beräknades från formeln; 

AF=100 (Aglas/Agolv) 

Lika som för TF och SVF delades byggnaden in i områden och areor beräknades. 

Ett rumsdjup på max sex meter, från fönster, användes enligt instruktioner från 

Mauritz Glaumann. 

 

Tabell 6.1.10 Dagsljusfaktor 

Dagsljusfaktor 

Plan 1 

Rum Antal 

Bredd 

fönster 

[m] 

höjd 

fönster 

[m] 

Bredd 

golv 

[m] 

Djup 

golv 

[m] 

AF 

[%] Klass 

Kontor Nordöst 4 1,1 1,8 10,6 6 10,0 B 

Plan 2 

Kontorsland. nordväst 18 1,1 1,8 45,4 6 10,5 B 

Kontorsland. Nordöst 18 1,1 1,8 46 6 10,3 B 

kontorsland. söder, höger 1 18,4 3 18,4 5,4 44,4 B 

kontorsland. söder, 

vänster 1 13,6 3 13,6 6 40,0 B 

kontorsland. söder, cirkel 18 0,9 3 13,6 10 28,6 B 

kontorsland. sydväst 4 1,1 1,8 10 5 12,7 B 

Plan 3 

Kontorsland. nordväst 19 1,1 1,8 45,4 6 11,0 B 

Kontorsland. Nordöst 18 1,1 1,8 46 6 10,3 B 

kontorsland. söder, höger 1 18,4 3 18,4 5,4 44,4 B 

kontorsland. söder, 

vänster 1 13,6 3 13,6 6 40,0 B 

kontorsland. söder, cirkel 18 0,9 3 13,6 10 28,6 B 

kontorsland. sydväst 4 1,1 1,8 10 5 12,7 B 

 

Klass B. Enkätundersökningen tyder på ett visst missnöje varvid A-klass inte utdelas. 
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6.11  Fukt 

Taket har läckt men åtgärdats och inga synliga fuktproblem kunde anmärkas. 

Enligt undersökningen upplever ingen brukare lukter förknippade med 

fuktproblem, men en större del upplever irritation i ögonen, men med låg 

svarsfrekvens blir relevansen tvivelaktigt. 

Klass B 

 

6.12  Vatten 

Temperaturen mättes med en mätare vars elektrod är en lång koppartråd som lades i en 

kopp där det sen spolades i. 

 

Tabell 6.1.11 Tappvatten 

Tappvatten 

Mätplats Efter 10s [°C] Efter 2min [°C] Kallvatten [°C] 

WC plan 1 51,5 55 <18 

WC plan 3 41,7 52,2 <18 

WC plan 4 47 52,3 <18 

Klass C med möjlighet till klass A om temperaturerna ändras i beredare och shuntning. 
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6.13  Sammanställning 

I sammanställningen skrevs först resultatet av indikatorerna upp. Aspekten klassades 

enligt den sämsta tillhörande indikatorn, sen från aspekt till område gäller ett medel av 

tillhörande aspekter. Byggnaden är ett valfri steg som klassas enligt det sämsta området. 

 

Tabell 6.1.12 Sammanställning av miljöklassning 

  

Byggnad Områden Klass Aspekter Klass Indikatorer  Klass 

C 

 

 

Energi C 

Energianvändning B Köpt energi  B 

Energibehov D 
Värmeförlusttal B 

Solvärmelasttal D 

Energislag B Andel av olika energislag  B 

Innemiljö C 

Ljudmiljö B Bedömning alt ljudklassning B 

Luftkvalitet B 

Radonhalt A 

Ventilation B 

Kvävedioxid i inneluften A 

Termiskt klimat 

och dagsljus 
D 

Transmissionsfaktor D 

Solvärmefaktor D 

Dagsljus B 

Fukt B Fuktproblem B 

Vatten C 
Tappvarmvattentemperatur 

- legionella 
C 

Kemiska 

ämnen 
B 

Förekomst  C 
Förekomst av vissa ämnen 

utifrån inventering  
C 

Dokumentation B 

Dokumentation av 

byggvaror och kemiska 

ämnen 

B 

Utfasning  B 

Förekomst av 

utfasningsämnen utifrån 

dokumentation 

B 
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6.14 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen gick inte alls enligt förväntning. Antalet svar som kom in 

var 16 stycken av cirka 130 brukare. Svarsfrekvensen hamnar då på cirka 12 

procent, vilket betyder att den inte alls blir representativ för byggnaden i helhet. 

Ungefär 70 procent av de svarande vistades i kontorslandskapet. 

Enkätundersökningen hanterades inte av examensarbetarna då administrationen 

innebar problems, så kontakten blev endast mot Mauritz Glaumann. 

För examensarbetet har därför sammanställningen av detta hämtas in och enkäten 

skett externt utanför detta arbete. Resultatet från enkätundersökningen finns i 

bilaga A. 
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6.15 Ecoeffect 

Figur 6.2 Enkätresultatet i EcoEffect 

<Enkätresultat viktat i EcoEffect (Glaumann, M 2008)> 

 

 

I figur 6.2 kan utslaget av enkätundersökningen i EcoEffect ses. 

Sammanställningen är gjort externt från arbetet och examensarbetarna har bara 

tagit del av resultatet.  

En analys av resultatet pekar på att de intressantaste kvalitéerna luftkvalitet och 

termiskt klimat upplevs bra i denna byggnad. Det blir tydligt att det speciella 

ventilationssystemet fungerar väl. Mindre problem verkar finnas med 

ljudförhållanden och ljusförhållanden, som inte påvisades med miljöklassningen. 

Förvånande är den låga belastningen på termiskt klimat om man ser till dess 

resultat i miljöklassningssystemet. Problemet är förknippat med det öppna 

kontorslandskapet och ombyggnationer som skett efter nyproduktion. 
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7  Diskussion 

Miljöklassningen kan vara ett bra verktyg inom projekteringen för att se till att 

olika parametrar inte överdrivs, som dagsljus i detta fall. Resultatet visar att flera 

rum har en faktor fyra över gränsvärdet för A- klass och därmed är det ”onödigt” 

med enorma glasfasader ur ett funktionsmässigt perspektiv. Överdriften för att få 

bra dagsljus leder till ett mindre tillfredställande termiskt klimat där de rum som 

har en faktor fyra på dagsljus får ett mindre bra termiskt klimat som klassas D. 

Förtydligande av detta visas i de rum som har en lagom dagsljusfaktor, strax över 

nivån för klass A, där de fått ett termiskt klimat på klass B byggnadstekniskt med 

möjlighet till klass A om enkätresultatet blir inom rätt parametrar. Överdriften 

med glasfasader leder också till ett högt solvärmelasttal som leder till ökat behov 

av kyla och påverkar utslaget för klassningen för Energi.  

Resultatet visar att ventilationen fungerar mer än tillfredsställande då det klarar av 

att hålla en god ventilation på klass A, samt att energiåtgången ligger lågt i en 

byggnad som inte har speciellt låga transmissionsförluster. Dess goda funktion 

förstärks då den, trotts hög solvärmelast, har låg energiförbrukning med tanke på 

kylbehovet som borde finnas i denna glasbyggnad. Ventilationssystemet visar på 

goda möjligheter att användas i andra sammanhang för att hålla 

energiförbrukningen låg i stora byggnader som t ex kontor.  

En jämförelse mellan Miljöklassningen och EcoEffect är inte så lätt då de 

fungerar olika, men EcoEffect ger dock ut en aning mer information. I 

Miljöklassningen får man fram olika parametrar som är bättre eller sämre i en 

byggnad, men det kan bli svårt att avgöra vilka av dessa som är allvarligast. Där 

har EcoEffect en fördel då den viktar dessa problem till belastningstal som sedan 

kan jämföras. Det termiska klimatet märks mycket i Miljöklassningen men i 

EcoEffect ter sig det inte alls upplevas så av brukarna som verkar ha mest 

problem med ljud och ljusförhållanden vilket beror på att det viktar allvarligheten 

för olika brister. När problemen viktas mot varandra kan man lättare avgöra vilket 

problem som bäst förbättrar kvalitén, då man annars kan komma att spendera 

pengar på ett problem som egentligen inte har så stor inverkan i förhållandet. 

Miljöklassningen gör ju förvisso en viktning då man väljer det sämsta alternativet 

vid indikator till aspekt samt område till byggnad, men av helt andra anledningar. 
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Där är syftet att inget problem skall maskeras på det viset att ett D på en indikator, 

som kan ha skadliga effekter, i kombination med andra indikatorer på klass A ger 

ett medel på kanske B. Därför tar man värsta så att ett sådant D verkligen märks 

och det ska vara en morot för förbättring, men det säger inget om hur allvarligt 

problemet egentligen är kontra något annat som man får ut i EcoEffect. De båda 

systemen anser vi inte är konkurrenter då de inte alls framställer liknande resultat. 

Miljöklassningssystemet är lättare att arbeta med och ger en mätbarhet över ens 

byggnad som i sig är en morot för att göra det. Däremot om en låg klassning sker 

mellan olika indikatorer, möjligen kostsamma att åtgärda , så kan nästa steg vara 

EcoEffect. Detta för att lättare avgöra vilka av problemen som är rimligast att 

påkosta ur ett ekonomisk perspektiv och vilket som får bäst effekt på miljön vid 

åtgärd. 

Miljöklassningssystemet har en fördel mot övriga system på marknaden då det är 

mycket enklare och rimligare, för mindre aktörer, att genomföra än till exempel 

LEED. Detta är positivt om målet är att klassificera alla byggnader i landet. 

Vid mätningar av ventilationsflödet blev resultatet något under vad som är tillåtet 

för högsta klass A, men mätningen lär tolkas som ett riktvärde då mätaren rörde 

på sig i luftströmmen som hölls i handen och inte satt i stativ. Vidare var det en 

axialfläkt där flödet varierar beroende på vart i radien mätningen tas, men det 

mättes vid olika punkter på radien och ett medelvärde beräknades. Däremot anges 

det på Belok ett värde på 3 m3/s som lägst, vilket ger uteluftsflöden som ligger 

inom tillåtet för klass A. De stora kulvertarna utgör ett intressant dilemma när 

transmissionsberäkningarna utförs då en värmetransport från uppvärmt rum till 

kulverten blir en form av återvinning. För att få med detta beräknades bara de 

golvytor i källaren som inte var anslutna till kulverten, men om det inte är 

lämpligt bör transmissionsförlusterna vara högre. Det vore intressant att ta fram en 

eventuell återvinningsgrad och se om teorin stämmer.  

Beräkningarna för transmissionsförluster via byggnadsskalen är lite osäkra då den 

innefattar stora antaganden. Det var i slutändan lite motsträvigt att få tag på 

uppgifterna som krävdes. I början var engagemanget stort från AP Fastigheter 

angående klassningen, då de antagligen vill marknadsföra sin ”speciella” byggnad 

och sitt varunamn. Så vid mötena bistods vi med en mängd information och hög 

prioritering, men senare när vi examensarbetare önskade mer så blev det tomma 

löften. Kan hända dock att hög stress gjorde att det föll i glömskan från deras sida. 
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 Då de konstruktionsritningar vi tog del av inte innehöll all information som 

behövdes, så har det gjorts en mer övergripande beräkning av U- värden för att ge 

någon form av angivelse på vart det ligger. Däremot påverkas inte det totala 

resultatet eftersom värmeförlusttalet är ställt mot solvärmelasttalet som blev D- 

klassat och därmed blir deras aspekt, energibehov, klassat efter lägsta. 

Resultatet från enkätundersökningen blev väldigt låg, men processen kring den 

var inte heller felfri. Redan från start möttes den av hinder, då AP Fastigheter, 

som äger byggnaden, inte kunde ta det initiativet utan en dialog med de från 

Novartis. När väl diskussionen kom upp med Roger Kyrö, personalansvarig på 

Novartis, så var entusiasmen inte så värst stor. De hade redan tidigare haft en rad 

undersökningar angående byggnaden då den är speciell, vilket skapat ett missnöje 

hos brukarna. Frågor angående arbetsmiljön önskades strykas då det var deras 

angelägenheter, men däremot det resterande var tillräckligt intressant för ett 

genomförande. Däremot vela de inte dela ut e- postadresser eller hantera filer 

inom systemet. Troligen hade svarsfrekvensen blivit högre om det gjorts på ett 

beprövat vis. Det är även svårt för oss att veta om alla brukarna fick varsin enkät, 

likväl miste vi möjligheten att skicka ut påminnelser och eventuell morot då 

frekvensen visat sig låg initialt. Förseningarna angående enkäten gjorde att arbetet 

inte kunde redovisas i tid, men när väl resultatet kom in och svarsfrekvensen var 

given, så hade arbetet kunnat slutföras utan dem. 

Den låga svarsfrekvensen på enkätundersökningen gör att det inte kan tas in för 

att öka vissa B-klasser till A-klasser, men då tillhörande indikatorer ligger lägre 

påverkar det i alla fall inte resultatet. Däremot kunde vi ändå diskutera 

jämförelsen baserat på tidigare kunnande om EcoEffect. 

Generellt i miljöklassningssystemet känns det inte som om djupa kunskaper inom 

byggnadsteknik och byggnadsfysik är nödvändigt för att utföra merparten av 

delarna i klassningssystemet, vilket gäller områdena energi och inomhusklimat 

främst. Svårare blir det generellt över de delar som innefattar någon form av 

inspektion där det finns krav på att inspektören skall ha diverse certifieringar som 

styrker inspektörens kompetens. De inspektioner som syftas är fuktbesiktningar, 

samt inventeringen av särskild farliga ämnen som båda kräver en form av 

certifiering för ämnet. I resterande delar finns krav på hur metoden skall gå till, 

men inga specifika krav på vem som skall utföra dem.  
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Vi anser att någon med grundliga egenskaper inom byggnadsfysik och 

byggnadsteknik, generellt en byggnadsingenjör, kan utföra merparten av delarna i 

miljöklassningssystemet. Då certifieringarna, till antal, inte är många blir det 

möjligt för en person att skaffa sig nödvändiga kvalifikationer för att ensam kunna 

utföra miljöklassningen av byggnader. Detta genom att utbilda sig till 

byggnadsingenjör och sedan certifiera sig enligt CMF - kravspecifikation för 

miljöinventerare. 

När vi utförde arbetet kändes det som att vi hade goda kunskaper från utbildning 

att utföra merparten av arbetet involverat i en miljöklassning enlig metoden, men, 

enligt tidigare resonemang, kunde vi inte utföra området kemiska ämnen då vi inte 

är certifierade enligt kravspecifikationerna i klassningssystemet. 

Vi anser däremot att det är rimligt och bra att det finns krav på certifiering och 

krav på metoder, som vid luftflödesmätningar, då det gör att resultatet från 

klassningen får en högre vikt. Det för att certifieringarna och standardiserade 

metoder gör att miljöklassningen blir mer gediget än om vem som helst kan utföra 

det.  

Klassningssystemet bör utföras av någon med grundläggande utbildning inom 

byggnadsfysik och byggnadsteknik och därmed bör, generellt, inte beställare, 

fastighetsägare eller byggherren utföra dem. Kompetensen de behöver ha är inte 

hög i frågan, mer än att de skall vara medvetna om vad resultatet betyder och 

kunna tolka sammanställningen. De bör förstå vad de olika indikatorerna har för 

inverkan. 

7.1 Undersökning kontra produkt 

Miljöklassningssystemet anser vi stämmer bra överens med vad som söktes i dess 

inledande skede. Systemet är inte jätteavancerat att utföra och omgående kan man 

tolka resultatet och applicera det eller göra åtgärder. Generellt kan alla 

byggnadsingenjörer utföra det, med kompletterad certifiering. Beräkningar görs 

för hand, men det är standardberäkningar som det redan finns datorprogram att 

räkna i och för nya byggnationer är det möjligt att använda tillgänglig data från 

projekteringen. En klassning kan, i vår mening, helt utföras från data som tas fram 

enligt andra, oftast obligatoriska, metoder för att säkerställa samhällets krav på 

energihushållning etc. Detta uppfyller flertalet av de krav aktörerna önskade i ett 
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inledande skede på att redan ställda krav inkorporeras och därför billigare att 

genomför samt att det är lättare och tar inte massor av tid från en, redan tidigare, 

stressad tidsplan. 

Vi kan inte se att incitament erbjudits i den utsträckning som önskats i ett 

inledande skede, men det finns dock en del motivation för att utföra en klassning. 

Idag finns möjligheter till incitament för att göra åtgärder som förbättrar miljön 

angående en bostad och då kan en miljöklassning utgöra ett underlag vid sökning 

av sådant incitament. I vårt arbete har vi själv resonerat att det finns pengar att 

tjäna när man gör en löpande klassning medan man projekterar projekt. Detta då 

merparten av klassningen kan göras från ritningar och material i projekteringen, 

och då kan man undvika framtida problem, som då kan bli väldigt dyra och svåra 

att åtgärda. 

7.2 Andras åsikter 

Angående Eva Lifs slutsatser i sitt arbete finns en rad intressanta punkter värda att 

kommentera ur vårt perspektiv. Eva utförde också en enkätundersökning med 

enkäten från EcoEffect där hon också fick en lägre svarsfrekvens än vad som är 

representativt enligt beskrivningen i miljöklassningen. Vilket får en att fundera 

om inte att svara på enkäten bör vara ett tvång för brukarna, då klassning av 

byggnader är ett samhällsmål? Eva Lif resonerar att enklare enkäter skulle 

innebära högre svarsfrekvenser, vilket vi vill hålla med om. Förvisso ger 

EcoEffects enkät noggrannare resultat, men det är irrelevant när svarsfrekvensen 

konstant verkar bli låg. Bättre är då med en kortare enkät som ger en 

svarsfrekvens som blir representativ och kan användas i klassningen när den är ett 

krav för högsta betyg i flera fall. 

Vi håller med Eva Lif om att miljöklassningen är ett bra verktyg för att styra 

byggbranschen mot ett sundare byggande, ur ett miljöperspektiv, och att alla 

aktörer blir stimulerade med systemet. En av våra anledningar till det är 

Miljöklassningssystemet gör detta är att det, för merparten av indikatorerna, kan 

utföras från ritningar i projekteringsfasen, vilket vi diskuterat tidigare gör det 

möjligt att undvika överdrifter med glasfasader som ger termiska problem utan att 

förbättra ljusförhållandet. 
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Vi undrar om inte Eva Lif resonerat fel när hon påstår att en dålig indikator blir 

dold i det totala betyget om resterande indikatorer har högt betyg. I våra 

erfarenheter görs en viktning i klassningen när det sämsta betyget hos en aspekts 

indikatorer dikterar betyget för den aspekten. Detta gör att om det finns ett betyg 

D någonstans så blir aldrig det totala betyget A när det dikteras av sämsta betyget 

för ett område och området är ett medelvärde av aspekterna som dikterats av en 

indikator med låg klass D. För att viktningen skall bli god behövs de 

förekommande stegen i hierarkin, annars ter det sig konstigt om ett totalt betyg 

blir dåligt om alla indikatorer har klass A och endast en indikator har klass D. 

 

Examensarbetet skrivet av Johanna Fossenstrand och Elin Lindahl testades 

miljöklassningssystemet i projekteringsfasen. Det funkar inte riktigt lika bra som 

när miljöklassningssystemet utförs på en färdig produkt eftersom 

miljöklassningen baseras mycket på enkätundersökningar hur brukarna upplever 

innemiljön, vilket är omöjligt att genomföra vid projekteringen. Men det går att 

projektera en byggnad mot en B-nivå i betygsskalan. Resultatet går i linje med 

våra antaganden om att systemet är användbart inom projekteringsfasen. Området 

energislag är tekniskt genomförbart att projektera mot B-klass, området Innemiljö 

kan högst få B-klass om enkätundersökningen inte genomförs och området 

kemiska ämnen kan projekteras mot en A-nivå.  

Vi håller inte med examensarbetarna i deras resonemang att det är bra att vikten 

för indikatorn energislag är lägre. Eftersom energislaget är ett antagande kan 

denna sättas till ett bättre betyg med vårt resonemang att det är valbart vilket 

energislag man kommer ha efter byggnationen, så vi förstår inte alls varför det 

skulle bli olämpligt att göra en klassning med den indikatorn i systemet. 

Sen håller vi inte helt med att solavskärmning är ett billigt kryphål och att det bör 

fokuseras mer på u-värden i indikatorn solvärmelasttal. Eftersom U-värden för 

glasytor beaktas i området energi är detta redan medräknat. Samtidigt håller vi 

med att i slutändan är det viktigare med valet av energislag än att avskärma för 

solinstrålningen eftersom belastningen av den externa miljön styrs mer av valet av 

energislag. Vidare tycker vi att det är lämpligt att det inte går att projektera 

slutbetyget mot en A-nivå eftersom det aldrig går att förutspå hur brukarna 

kommer att uppleva byggnaden. Att området innemiljö högst kan få B-klass är 

inte fel då området baseras väldigt mycket på enkätresultaten. 
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8 Slutsats 

Miljöklassningen kan användas vid projekteringen, även om det ännu  inte är 

utformat för detta, av byggnader för att få en bra balans mellan dess funktioner. 

EcoEffect har däremot en fördel då den viktar hur allvarliga olika problem är i 

byggnaden, vilket är lämpligt om man har ett mål att åtgärda eventuella problem. 

De konkurerar inte med varandra utan snarare är EcoEffect nästa steg om det visar 

sig finnas påtagliga brister på flera indikatorer. När det gäller övriga system på 

marknaden är det svenska miljöklassningssystemet rimligare att genomföra i stor 

skala. Dess relativa enkelhet gör det till ett bra system genomförandemässigt. 

Generellt har Novartis goda kvaliteter för inne- och utemiljö men den har problem 

med att hålla god kvalité för det termiska klimatet sommartid och vintertid mot 

den sydvästliga glasfasaden enligt miljöklassningssystemet. 

Risken för legionella i dricksvattnet kan enkelt åtgärdas med att öka temperaturen 

i beredaren och vid shunten.  

Ventilationssystemet fungerar väldigt bra då den håller låg energiförbrukning 

trotts hög solvärmelast, som kräver kylning, och då byggnaden inte har speciellt 

låga transmissionsförluster. Ventilationssystemet borde kunna användas för att 

hålla låg energiförbrukning i andra kontorshus. Solvärmelasten är svårt att åtgärda 

i efterhand, en metod för att minska denna är solavskärmning. Dock kan inte all 

solinstrålning avskärmas då instrålningsvinkeln varierar under dygnet. 

Vid byggnation av denna typ av kulvertbaserat ventilationssystem kan det krävas 

speciell mark med låg risk för radon. 

Enkätundersökningar drar oftast ut på tiden, och de bör påbörjas i god tid. En hög 

svarsfrekvens är svår nog att nå utan att därtill försvåra administrationen som i 

detta fall. 

Miljöklassningssystemet kräver grundläggande kunskaper inom byggnadsfysik 

och byggnadsteknik för att utföras på ett korrekt sätt. Generellt betyder det att en 

utförare av miljöklassningen är utbildad byggnadsingenjör eller har motsvarande 

kunskaper. Det blir möjligt för en person att ensam utföra dessa klassningar på 

byggnader, men det kräver också att personen certifierar sig enligt de krav som 

finns. Kraven är inte så många att en person inta skall kunna göra det. Någon som 

beställer en klassning behöver inte ha djupa kunskaper i ämnet för att förstå 
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processen eller tolka resultatet i sammanställningen. Personen i fråga behöver 

endast veta vad de olika indikatorerna har för effekter. 

Arbetsgruppen har lyckats bra med att ta fram ett klassningssystem som motsvarar 

de önskemål som fanns från berörda parter i inledningsfasen. Systemet är, i 

förhållande, enkelt att utföra och kräver inga djupa kunskaper eller avancerade 

program. Utförande blir lätt att inkorporera under en byggprocess utan större 

ansträngningar, när man parallellt redan räknar ut nödvändiga data som U- 

värden, vilket samtidigt gör systemet billigt. 

Incitament finns inte i önskad utsträckning, men systemets inkorporering i 

projekteringsfasen möjliggör incitament i form av besparade utgifter för åtgärder i 

efterhand. 
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9 Vidare studier 

I samband med den här typen av ventilationssystem borde det bli en form av 

värmetransport mellan källaren, ventilationskanalerna, och det uppvärmda 

våningsplanet ovan. Intressant vore att fastställa dess verkningsgrad och om denna 

är relevant för energibehovsberäkningar. 

Det finns en del indikatorer som kan förbättras med åtgärder och därmed vore det 

intressant att utforska lämpliga lösningar om vad de får för effekt och kostnad vid 

genomförande. 

Utförs åtgärder så bör en ny enkätundersökning göras för att nå tillräcklig 

svarsfrekvens för utdelning av A- klasser. Hur bör administrationen gå till? Hur 

undviks att den blir lika låg vid ett nytt tillfälle? Kan en enkät göras lättare med 

mål att få högre svarsfrekvens? 

Hur sätts klassningen i system? Skall man ta och belöna A- klassade byggnader 

med skattelättnader? 
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Bilaga A - Enkätresultat 

 

1. Jag arbetar huvudsakligen i:  

 

 

 

 

 

 f % 

1. 

Kontorslandskap 

11 69 

2. Kontorsrum 2 13 

3. Reception 1 6 

4. Vaktmästeri 1 6 

5. Annat 0 0 

 

 

Antal EAS: 1 av 17 (=5,88%). Antal svarande:  16. 
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2. Besväras du av följande problem med värmen vid din personliga arbetsplats…? 

 

 

 

 

 Ja, ofta varje 

vecka) 

 Ja, ibland  Nej, sällan 

eller aldrig 

 Vet ej   

 f % f % f % f % Mv 

1. ...för kallt 

på 

vinterhalvåret 

1 8 6 46 3 23 3 23 1,80 

2. ...för varmt 

på 

vinterhalvåret  

0 0 2 15 8 62 3 23 1,20 

3. ...för kallt 

på 

sommarhalvår

et  

3 23 2 15 7 54 1 8 1,67 

4. ...för varmt 

på 

sommarhalvår

et 

0 0 6 46 5 38 2 15 1,55 

5. 1 8 5 38 6 46 1 8 1,58 
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...rumstempera

turen varierar 

med 

utetemperature

n 

6. ...kallt golv  0 0 0 0 7 54 6 46 1,00 

7. ...kalla 

väggar  

0 0 0 0 7 54 6 46 1,00 

8. ...kallt tak  0 0 0 0 7 54 6 46 1,00 

9. ...drag vid 

golv  

0 0 0 0 11 85 2 15 1,00 

10. ...drag från 

fönster  

0 0 0 0 11 85 2 15 1,00 

11. ...drag från 

dörrar  

0 0 0 0 11 85 2 15 1,00 

12. ...drag från 

ventilationen  

0 0 0 0 10 77 3 23 1,00 

 

 

Antal EAS: 4 av 17 (=23,53%). Antal svarande:  13. 

Mv: (Kategorier) 
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3. Hur stora är dina möjligheter att påverka värmen vid din personliga arbetsplats 

(t ex med värme/kylreglage, fönstervädring, solskydd)? 

 

 

 

 

 f % 

1. Mycket stora 0 0 

2. Ganska stora 1 8 

3. Ganska små 5 42 

4. Mycket små 4 33 

5. Finns inga 

möjligheter 

2 17 

6. Vet ej 0 0 

 

 

Antal EAS: 5 av 17 (=29,41%). Antal svarande:  12. 

Mv: (Kategorier) = 2,42 
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4. Hur tycker du värmen i stort sett brukar vara på din personliga arbetsplats? 

 

 

 

 Mycke

t bra 

 Gansk

a bra 

 Varke

n bra 

eller 

dålig 

(accept

abel) 

 Gansk

a dålig 

 Mycke

t dålig 

 Vet ej   

 f % f % f % f % f % f % Mv 

1. 

Under 

vinterh

alvåret 

1 8 8 62 1 8 0 0 1 8 2 15 3,73 

2. 

Under 

somma

rhalvår

et  

2 15 7 54 1 8 2 15 1 8 0 0 3,54 

Antal EAS: 4 av 17 (=23,53%). Antal svarande:  13. 

Mv: (Kategorier) 
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5. Besväras du av någon av följande lukter vid din personliga arbetsplats? 

 

 

 

 Ja, ofta varje 

vecka) 

 Ja, ibland  Nej, sällan 

eller aldrig 

 Vet ej   

 f % f % f % f % Mv 

1. Avgaslukt, t 

ex bilavgaser  

0 0 0 0 13 100 0 0 1,00 

2. Tobaksrök  0 0 0 0 13 100 0 0 1,00 

3. Lukt av 

kopieringsmas

kiner, skrivare 

eller liknand... 

0 0 0 0 13 100 0 0 1,00 

4. Soplukt  1 7 0 0 13 93 0 0 1,14 

5. Avloppslukt  0 0 1 8 12 92 0 0 1,08 

6. Stickande 

lukt  

0 0 0 0 13 100 0 0 1,00 

7. Mögellukt  0 0 0 0 13 100 0 0 1,00 

8. Unken lukt  0 0 1 8 12 92 0 0 1,08 

Antal EAS: 3 av 17 (=17,65%). Antal svarande:  14. 

Mv: (Kategorier) 
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6. Besväras du av någon av följande problem vid din personliga arbetsplats? 

 

 

 

 

 Ja, ofta varje 

vecka) 

 Ja, ibland  Nej, sällan 

eller aldrig 

 Vet ej   

 f % f % f % f % Mv 

1. Dammig 

luft  

1 8 3 23 9 69 0 0 1,38 

2. 

Elektrostatiska 

stötar  

0 0 0 0 13 100 0 0 1,00 

3. Torr luft  2 14 6 43 6 43 0 0 1,71 

4. Fuktig luft  0 0 0 0 13 100 0 0 1,00 

5. Instängd 

luft  

2 15 5 38 6 46 0 0 1,69 

 

 

Antal EAS: 3 av 17 (=17,65%). Antal svarande:  14. 

Mv: (Kategorier) 



 77

7. Hur stora är dina möjligheter att påverka luftkvaliteten vid din personliga 

arbetsplats genom att reglera ventilationen eller vädra? 

 

 

 

 f % 

1. Mycket stora 1 7 

2. Ganska stora 3 21 

3. Ganska små 2 14 

4. Mycket små 4 29 

5. Finns inga 

möjligheter 

4 29 

6. Vet ej 0 0 

 

 

Antal EAS: 3 av 17 (=17,65%). Antal svarande:  14. 

Mv: (Kategorier) = 2,50 
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8. Hur tycker du luftkvaliteten i stort sett brukar vara vid din personliga 

arbetsplats? 

 

 

 

 

 f % 

1. Mycket bra 2 15 

2. Ganska bra 6 46 

3. Acceptabel 2 15 

4. Ganska dålig 2 15 

5. Mycket 

dålig 

1 8 

6. Vet ej 0 0 

 

 

Antal EAS: 4 av 17 (=23,53%). Antal svarande:  13. 

Mv: (Kategorier) = 3,46 
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9. Besväras du av följande ljud vid din personliga arbetsplats? 

 

 

 

 Ja, ofta varje 

vecka) 

 Ja, ibland  Nej, sällan 

eller aldrig 

 Vet ej   

 f % f % f % f % Mv 

1. Ljud utifrån, 

t ex från trafik, 

industri eller 

män... 

0 0 2 15 11 85 0 0 1,15 

2. Tal/röster 

från 

angränsande 

rum  

5 38 6 46 2 15 0 0 2,23 

3. Stegljud 

från 

angränsande 

rum  

4 31 4 31 5 38 0 0 1,92 

4. Ljud från 

korridor  

3 23 4 31 6 46 0 0 1,77 

5. Skrapljud 

från möbler  

4 29 5 36 5 36 0 0 1,93 
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6. Ljud från 

ventilationen  

0 0 1 8 12 92 0 0 1,08 

7. Ljud från 

kranar, rör 

eller element  

0 0 2 14 12 86 0 0 1,14 

8. Ljud från 

kopieringsmas

kiner eller 

andra 

apparater... 

1 7 3 21 10 71 0 0 1,36 

9. Ekande ljud 

från tal och 

röster i 

rummet  

3 21 5 36 5 36 1 7 1,85 

10. Svårighet 

att uppfatta tal 

i rummet (för 

dämpat)  

2 17 0 0 10 83 0 0 1,33 

 

 

Antal EAS: 3 av 17 (=17,65%). Antal svarande:  14. 

Mv: (Kategorier) 
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10. Händer det att du har koncentrationssvårigheter på grund av störande ljud vid 

din personliga arbetsplats? 

 

 

 

 

 

 f % 

1. Ja, ofta (varje 

vecka) 

3 23 

2. Ja, ibland 5 38 

3. Nej, sällan eller 

aldrig 

5 38 

4. Vet ej 0 0 

 

 

Antal EAS: 4 av 17 (=23,53%). Antal svarande:  13. 

Mv: (Kategorier) = 1,85 
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11. Hur tycker du att ljudförhållandena i stort sett brukar vara vid din personliga 

arbetsplats? 

 

 

 

 

 

 f % 

1. Mycket bra 1 8 

2. Ganska bra 7 54 

3. Acceptabla 1 8 

4. Ganska dåliga 3 23 

5. Mycket 

dåliga 

1 8 

6. Vet ej 0 0 

 

 

Antal EAS: 4 av 17 (=23,53%). Antal svarande:  13. 

Mv: (Kategorier) = 3,31 
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12. Besväras du av följande problem med ljuset vid din personliga arbetsplats? 
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 Ja, ofta varje 

vecka) 

 Ja, ibland  Nej, sällan 

eller aldrig 

 Vet ej   

 f % f % f % f % Mv 

1. För lite 

dagsljus  

4 31 0 0 9 69 0 0 1,62 

2. För mycket 

direkt 

solinstrålning  

0 0 2 15 11 85 0 0 1,15 

3. Solreflexer  0 0 1 8 12 92 0 0 1,08 

4. För svag 

elbelysning  

0 0 2 15 11 85 0 0 1,15 

5. För stark 

elbelysning  

1 8 1 8 11 85 0 0 1,23 

6. Bländande 

lampor i 

lokalen  

2 14 1 7 11 79 0 0 1,36 

7. Flimrande 

lampor  

0 0 1 7 13 93 0 0 1,07 

8. För starka 

ljuskontraster  

1 8 0 0 11 85 1 8 1,17 

9. För "kall" 

eller för 

"varm" 

elbelysning  

1 8 0 0 11 85 1 8 1,17 

 

 

Antal EAS: 3 av 17 (=17,65%). Antal svarande:  14. 

Mv: (Kategorier) 
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13. Har du problem med ögonen eller synen när du arbetar vid bildskärm eller 

läser ? 

 

 

 

 

 

 

 f % 

1. Ja, ofta (varje 

vecka) 

1 7 

2. Ja, ibland 5 36 

3. Nej, sällan eller 

aldrig 

8 57 

4. Vet ej 0 0 

 

 

Antal EAS: 3 av 17 (=17,65%). Antal svarande:  14. 

Mv: (Kategorier) = 1,50 
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14. Om "Ja, ofta" eller "Ja, ibland": Tror du att dessa problem har ett samband 

med belysningen vid din personliga arbetsplats ? 

 

 

 

 

 

 f % 

1. Ja 2 33 

2. Nej 4 67 

 

 

Antal EAS: 11 av 17 (=64,71%). Antal svarande:  6. 
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15. Hur tycker du att ljusförhållandena i stort sett brukar vara vid din personliga 

arbetsplats? 

 

 

 

 

 

 f % 

1. Mycket bra 4 29 

2. Ganska bra 6 43 

3. Acceptabla 1 7 

4. Ganska dåliga 3 21 

5. Mycket 

dåliga 

0 0 

6. Vet ej 0 0 

 

 

Antal EAS: 3 av 17 (=17,65%). Antal svarande:  14. 

Mv: (Kategorier) = 3,79 
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16. Har du eller har du haft någon form av allergiska besvär? 

 

 

 

 

 

 

 Ja  Nej  Vet ej   

 f % f % f % Mv 

1. Astma  2 15 11 85 0 0 1,15 

2. Hösnuva  4 29 10 71 0 0 1,29 

3. Allergiska 

eksem  

5 38 7 54 1 8 1,42 

 

 

Antal EAS: 3 av 17 (=17,65%). Antal svarande:  14. 

Mv: (Kategorier) 
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17. Har du under de tre senaste månaderna haft något/några av nedanstående 

besvär? 

 

 Ja, ofta varje 

vecka) 

 Ja, ibland  Nej, sällan 

eller aldrig 

 Vet ej   

 f % f % f % f % Mv 

1. Trötthet  5 38 6 46 2 15 0 0 2,23 

2. Huvudvärk  3 23 6 46 4 31 0 0 1,92 

3. Klåda, 

sveda eller 

irritation i 

ögonen  

2 14 7 50 5 36 0 0 1,79 

4. Irriterad, 

täppt eller 

rinnande näsa  

0 0 3 23 10 77 0 0 1,23 

5. Heshet, 

halstorrhet  

0 0 4 29 10 71 0 0 1,29 

6. Hosta  0 0 4 31 9 69 0 0 1,31 

7. Torr eller 

rodnande hud i 

ansiktet  

1 7 2 14 11 79 0 0 1,29 

 

Antal EAS: 3 av 17 (=17,65%). Antal svarande:  14.  Mv: (Kategorier) 
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18. Om "Ja, ofta" tror du att det beror på arbetsplatsens innemiljö? 

 

 

 

 

 

 

 Ja  Nej  Vet ej   

 f % f % f % Mv 

1. Trötthet  5 45 4 36 2 18 1,56 

2. Huvudvärk  5 45 5 45 1 9 1,50 

3. Klåda, sveda eller irritation i 

ögonen  

3 38 4 50 1 13 1,43 

4. Irriterad, täppt eller rinnande näsa  0 0 7 100 0 0 1,00 

5. Heshet, halstorrhet  0 0 6 86 1 14 1,00 

6. Hosta  0 0 7 100 0 0 1,00 

7. Torr eller rodnande hud i ansiktet  0 0 6 75 2 25 1,00 

 

 

Antal EAS: 6 av 17 (=35,29%). Antal svarande:  11. 

Mv: (Kategorier) 
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19. Har du återkommande besvär med lederna? 

 

 

 

 

 

 f % 

1. Ja 1 8 

2. Nej 12 92 

 

 

Antal EAS: 4 av 17 (=23,53%). Antal svarande:  13. 
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20. OM JA:  Händer det att dessa besvär förvärras av att det är kallt och dragigt 

vid din personliga arbetsplats? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 f % 

1. Ja, ofta (varje 

vecka) 

0 0 

2. Ja, ibland 0 0 

3. Nej, sällan eller 

aldrig 

2 67 

4. Vet ej 1 33 

 

 

Antal EAS: 14 av 17 (=82,35%). Antal svarande:  3. 

Antal 'vet ej':  1 

Mv: (Kategorier) = 1,00 
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21. Hur bedömer du innemiljön med tanke på luftkvaliteten i gemensamma 

utrymmen? 

 

 

 

 

 

 

 Bra  Acceptabel  Dålig  Vet ej   

 f % f % f % f % Mv 

1. Fikarum/ pausrum  8 67 1 8 0 0 3 25 2,89 

2. Matsal  10 71 3 21 1 7 0 0 2,64 

3. Korridor  8 67 3 25 0 0 1 8 2,73 

4. Sammanträdesrum  1 7 6 43 6 43 1 7 1,62 

5. Övriga utrymmen  4 33 6 50 1 8 1 8 2,27 

6. Arbetsplatsen som 

helhet  

7 54 5 38 1 8 0 0 2,46 

 

 

Antal EAS: 3 av 17 (=17,65%). Antal svarande:  14. 

Mv: (Kategorier) 
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22. Hur bedömer du innemiljön med tanke på värmekonforten i gemensamma 

utrymmen? 

 

 

 

 

 

 

 Bra  Acceptabel  Dålig  Vet ej   

 f % f % f % f % Mv 

1. Fikarum/ pausrum  6 46 3 23 0 0 4 31 2,67 

2. Matsal  7 54 3 23 3 23 0 0 2,31 

3. Korridor  6 46 5 38 1 8 1 8 2,42 

4. Sammanträdesrum  3 23 5 38 5 38 0 0 1,85 

5. Övriga utrymmen  6 46 5 38 0 0 2 15 2,55 

6. Arbetsplatsen som 

helhet  

7 54 4 31 2 15 0 0 2,38 

 

 

Antal EAS: 4 av 17 (=23,53%). Antal svarande:  13. 

Mv: (Kategorier) 
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23. Hur bedömer du innemiljön med tanke på ljudförhållandena i gemensamma 

utrymmen? 

 

 

 

 

 

 

 Bra  Acceptabel  Dålig  Vet ej   

 f % f % f % f % Mv 

1. Fikarum/ pausrum  4 33 4 33 1 8 3 25 2,33 

2. Matsal  3 23 8 62 2 15 0 0 2,08 

3. Korridor  5 38 5 38 3 23 0 0 2,15 

4. Sammanträdesrum  6 46 7 54 0 0 0 0 2,46 

5. Övriga utrymmen  5 38 4 31 1 8 3 23 2,40 

6. Arbetsplatsen som 

helhet  

5 38 6 46 2 15 0 0 2,23 

 

 

Antal EAS: 4 av 17 (=23,53%). Antal svarande:  13. 

Mv: (Kategorier) 
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24. Hur bedömer du innemiljön med tanke på ljudförhållandena i gemensamma 

utrymmen? 

 

 

 

 

 

 

 Bra  Acceptabel  Dålig  Vet ej   

 f % f % f % f % Mv 

1. Fikarum/ pausrum  5 56 2 22 0 0 2 22 2,71 

2. Matsal  5 56 3 33 1 11 0 0 2,44 

3. Korridor  4 44 3 33 1 11 1 11 2,38 

4. Sammanträdesrum  5 56 3 33 1 11 0 0 2,44 

5. Övriga utrymmen  5 56 1 11 1 11 2 22 2,57 

6. Arbetsplatsen som 

helhet  

6 60 3 30 1 10 0 0 2,50 

 

 

Antal EAS: 7 av 17 (=41,18%). Antal svarande:  10. 

Mv: (Kategorier) 
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25. Finns det gemensam uteplats? 

 

 

 

 

 

 

 

 f % 

1. Ja  13 93 

2. Nej 1 7 

 

 

Antal EAS: 3 av 17 (=17,65%). Antal svarande:  14. 
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26. Om gemensam uteplats finns på arbetsplatsen besväras du av att den 

gemensamma uteplatsen (t ex har utemöbler)...? 

 

 Ja, ofta  Ja, ibland  Nej, sällan eller 

aldrig 

 Vet ej   

 f % f % f % f % Mv 

1. ...inte får 

tillräckligt med 

sol  

0 0 0 0 13 100 0 0 1,00 

2. ...är blåsig  1 8 4 31 8 62 0 0 1,46 

3. ...är bullerstörd  0 0 0 0 13 100 0 0 1,00 

4. ...ofta utsätts 

för lukt  

0 0 0 0 13 100 0 0 1,00 

5. ...lätt blir 

dammig  

0 0 3 21 11 79 0 0 1,21 

6. ...inte får 

tillräckligt med 

skugga  

2 15 3 23 8 62 0 0 1,54 

7. ...saknar 

växtlighet  

1 7 2 14 11 79 0 0 1,29 

8. ...saknar 

avskildhet  

0 0 3 21 11 79 0 0 1,21 

Antal EAS: 3 av 17 (=17,65%). Antal svarande:  14.Mv: (Kategorier) 
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27. Hur tycker du utemiljön i stort sett är vid din arbetsplats (inom ca 50-100 m)? 

 

 

 

 

 

 

 f % 

1. Mycket bra 6 46 

2. Ganska bra 3 23 

3. Varken bra eller dålig 

(acceptabel) 

4 31 

4. Ganska dålig 0 0 

5. Mycket dålig 0 0 

6. Vet ej 0 0 

 

 

Antal EAS: 4 av 17 (=23,53%). Antal svarande:  13. 

Mv: (Kategorier) = 4,15 
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28. Vilket våningsplan ligger din personliga arbetsplats på? 

 

 

 

 

 

 f % 

1. Källarvåning  0 0 

2. Våning delvis under mark 

(souterrängvåning)  

0 0 

3. Bottenvåning/nedre botten  1 8 

4. 1 trappa upp  4 31 

5. 2 trappor upp  5 38 

6. 3 trappor upp  3 23 

7. 4 trappor upp eller högre  0 0 

 

 

Antal EAS: 4 av 17 (=23,53%). Antal svarande:  13. 
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29. Har din personliga arbetsplats tapetserats, målats och/eller fått ny 

golvbeläggning under det senaste året? 

 

 

 

 

 

 f % 

1. Ja 1 8 

2. Nej 12 92 

 

 

Antal EAS: 4 av 17 (=23,53%). Antal svarande:  13. 
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30. Har din personliga arbetsplats heltäckningsmatta? 

 

 

 

 

 

 f % 

1. Ja 2 14 

2. Nej 12 86 

 

 

Antal EAS: 3 av 17 (=17,65%). Antal svarande:  14. 
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31. Har din personliga arbetsplats fönster som vetter mot soligt vädersträck? 

 

 

 

 

 

 f % 

1. Ja 4 29 

2. Nej 10 71 

 

 

Antal EAS: 3 av 17 (=17,65%). Antal svarande:  14. 
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32. Om din personliga arbetsplats har fönster som vetter mot soligt vädersträck 

finns det, förutom gardiner, någon solavskärmning (t ex markis) vid dessa 

fönster? 

 

 

 

 

 

 f % 

1. Ja 7 88 

2. Nej 1 13 

 

 

Antal EAS: 9 av 17 (=52,94%). Antal svarande:  8. 
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33. Hur länge har du haft nuvarande personliga arbetsplats? 

 

 

 

 

 

 f % 

1. Mindre än 6 

månader  

5 38 

2. 6 till 12 månader  2 15 

3. 1-3 år  2 15 

4. 4-5 år  0 0 

5. 6 -10 år  4 31 

6. Mer än 10 år  0 0 

 

 

Antal EAS: 4 av 17 (=23,53%). Antal svarande:  13. 
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36. Hur gammal är du? 

 

 

 

 

 

 f % 

1. 24 år eller yngre  0 0 

2. 25-34 år  4 31 

3. 35-44 år  6 46 

4. 45-54 år  2 15 

5. 55-64 år  1 8 

6. 65 år eller äldre  0 0 

 

 

Antal EAS: 4 av 17 (=23,53%). Antal svarande:  13. 
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37. Är du kvinna eller man? 

 

 

 

 

 

 f % 

1. 

Kvinna 

9 75 

2. Man 3 25 

 

 

Antal EAS: 5 av 17 (=29,41%). Antal svarande:  12. 
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38. Om du är allergiker: Hur länge har du haft dina allergiska besvär? 

 

 

 

 

 f % 

1. Mindre än 6 mån  0 0 

2. 6-12 mån  0 0 

3. 1-3 år  1 17 

4. 4-5 år  1 17 

5. 6-10 år  0 0 

6. mer än 10 år  4 67 

 

 

Antal EAS: 11 av 17 (=64,71%). Antal svarande:  6. 
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39. Om du är allergiker: Hur förändras ditt allergiska tillstånd när du vistas på din 

arbetsplats? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 f % 

1. Tillståndet förbättras 1 17 

2. Tillståndet varken förbättras eller 

försämras 

3 50 

3. Tillståndet försämras 0 0 

4. Vet ej 2 33 

 

 

Antal EAS: 11 av 17 (=64,71%). Antal svarande:  6. 

Antal 'vet ej':  2 

Mv: (Kategorier) = 2,25 
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40. Vilka av följande faktorer anser du bidrar till dina allergiska besvär? 

Flera alternativ kan anges. 

 

 

 

 

 

 f % 

1. Årstiden  6 100 

2. Kosthållningen  2 33 

3. Utemiljön (t ex avgaser, pollen)  5 83 

4. Kranar, dörrtrycken, handtag mm  på 

arbetsplatsen,... 

0 0 

5. Heltäckningsmattor på arbetsplatsen  1 17 

6. Kollegor som röker  2 33 

7. Kollegor som använder parfym  2 33 

8. Kollegor som har pälsdjur  2 33 

9. Arbetsplatsens innemiljö  1 17 

 

 

Antal EAS: 11 av 17 (=64,71%). Antal svarande:  6. 
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Bilaga B – Beräkningar 

Värmeförlusttal 

Transmisionsförlust 

Fasad mot nordväst Fönster Antal Bredd Höjd Area [m2] 
38 1,1 1,8 75,24 

6 1,1 1,1 7,26 
6 1 3 18 

Summa       100,5 
          
Dörrar & portar 1 2,1 3 6,3 

2 2,5 2,5 12,5 
2 3,5 2,5 17,5 

Summa       36,3 
          
Fasad 1 55 11 468,2 

            
Fasad mot nordost           

Fönster 41 1,1 1,8 81,18 
6 1 3 18 
1 1,2 11,8 14,16 

Summa       113,34 
          
Dörrar & Portar 1 3,8 3 11,4 
          
Fasad 1 53,4 11 462,66 

            
Fasad mot söder Fönster & Glasdörrar 2 1 3 6 

1 12,6 11 138,6 
1 18,6 11 204,6 
1 1 3 3 
1 1 7 7 

Summa       359,2 
          
Fasad 1 6,4 11 64,4 

1 12,6 11 128,6 
Summa       193 

            
Fasad mot sydväst Fönster 4 1 3 12 

8 1,1 1,8 15,84 
1 1 7 7 

Summa       34,84 
          
Fasad 1 17,2 11 154,36 

            
Plan 4 Cirkel Fönster & Glasdörrar 10 1,8 3 54 

25 0,9 3 67,5 
7 1,2 1,6 13,44 

Summa       134,94 
          
Fasad 1 Cirkel Cirkel 30,538 
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1 31 3,4 105,4 
Summa       135,938 

            
Plan 1-3 Cirkel Fönster & Glasdörrar 18 0,9 11 178,2 

1 1 11 11 
Summa       189,2 
          
Fasad 1 5,8 11 52,8 

            
Tak Totalt       1708 
Golv Totalt       1718 

Fasad Totalt       1466,958 
Fönster & Glasdörrar Totalt       932,02 
Dörrar & Portar Totalt       47,7 

 

Ventilationsförluster 

Ventsystem V1 ρ*c f d η DVUT Atemp W/m2 
1,21 2600 0,4 0 -16,2 5930 8,11 

                
Ventsystem V2 ρ*c q/20 DVUT Aom Atemp W/m2   

1,21 0,07 -16,2 5872,68 5930 3,20   
        
        
        
  Solvärmelasttal   
  

A fönster 
A 
fasad Kvot G-värde Sollast W/m2   

637,04 347,36 1,834 0,16 800 234,7   
 

Varmvatten 
ut 

Kallvatten 
ut medel tut 

    52,2 17 34,6 

    

       Avloppsförlust 

ρ*c v, schablon ƞ tut tin Atemp A 

4170 0,19 0 34,6 6,3 5930 3,781128 

 

Tappvarmvatten 
Mätplats Efter 10s Efter 2min Kallvatten 

WC plan 1 51,5 55 <18 
WC plan 3 41,7 52,2 <18 
WC plan 4 47 52,3 <18 
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Transmissionsfaktor 
Plan 1 

Rum Antal 
Bredd 
fönster 

höjd 
fönster 

Bredd 
golv 

Djup 
golv Ug TF Klass 

Kontor Nordöst 4 1,1 1,8 10,6 6 1,1 0,14 B 
Plan 2 

Kontorsland. nordväst 18 1,1 1,8 45,4 6 1,1 0,14 B 
Kontorsland. Nordöst 18 1,1 1,8 46 6 1,1 0,14 B 
kontorland. söder, höger 1 18,4 3 18,4 5,4 1,1 0,61 D 
kontorland. söder, 
vänster 1 13,6 3 13,6 6 1,1 0,55 D 
kontorland. söder, cirkel 18 0,9 3 13,6 10 1,1 0,79 D 
kontorland. sydväst 4 1,1 1,8 10 5 1,1 0,35 C 

Plan 3 
Kontorsland. nordväst 19 1,1 1,8 45,4 6 1,1 0,15 B 
Kontorsland. Nordöst 18 1,1 1,8 46 6 1,1 0,14 B 
kontorland. söder, höger 1 18,4 3 18,4 5,4 1,1 0,61 D 
kontorland. söder, 
vänster 1 13,6 3 13,6 6 1,1 0,55 D 
kontorland. söder, cirkel 18 0,9 3 13,6 10 1,1 0,79 D 
kontorland. sydväst 4 1,1 1,8 10 5 1,1 0,35 C 

 

Solvärmefaktor 

Plan 1 

Rum Antal 
Bredd 
fönster 

höjd 
fönster 

Bredd 
golv 

Djup 
golv g SVF Klass 

Kontor Nordöst 4 1,1 1,8 10,6 6 0,16 0,016 B 

Plan 2 
Kontorsland. nordväst 18 1,1 1,8 45,4 6 0,16 0,017 B 

Kontorsland. Nordöst 18 1,1 1,8 46 6 0,16 0,017 B 

kontorland. söder, höger 1 18,4 3 18,4 5,4 0,16 0,071 D 
kontorland. söder, 
vänster 1 13,6 3 13,6 6 0,16 0,064 D 

kontorland. söder, cirkel 18 0,9 3 13,6 10 0,16 0,046 C 

kontorland. sydväst 4 1,1 1,8 10 5 0,16 0,020 B 

Plan 3 
Kontorsland. nordväst 19 1,1 1,8 45,4 6 0,16 0,018 B 

Kontorsland. Nordöst 18 1,1 1,8 46 6 0,16 0,017 B 

kontorland. söder, höger 1 18,4 3 18,4 5,4 0,16 0,071 D 
kontorland. söder, 
vänster 1 13,6 3 13,6 6 0,16 0,064 D 

kontorland. söder, cirkel 18 0,9 3 13,6 10 0,16 0,046 C 

kontorland. sydväst 4 1,1 1,8 10 5 0,16 0,020 B 
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Dagsljusfaktor 

Plan 1 

Rum Antal 
Bredd 
fönster 

höjd 
fönster 

Bredd 
golv 

Djup 
golv SVF Klass 

Kontor Nordöst 4 1,1 1,8 10,6 6 10,0 B 

Plan 2 
Kontorsland. nordväst 18 1,1 1,8 45,4 6 10,5 B 

Kontorsland. Nordöst 18 1,1 1,8 46 6 10,3 B 

kontorland. söder, höger 1 18,4 3 18,4 5,4 44,4 B 

kontorland. söder, vänster 1 13,6 3 13,6 6 40,0 B 

kontorland. söder, cirkel 18 0,9 3 13,6 10 28,6 B 

kontorland. sydväst 4 1,1 1,8 10 5 12,7 B 

Plan 3 
Kontorsland. nordväst 19 1,1 1,8 45,4 6 11,0 B 

Kontorsland. Nordöst 18 1,1 1,8 46 6 10,3 B 

kontorland. söder, höger 1 18,4 3 18,4 5,4 44,4 B 

kontorland. söder, vänster 1 13,6 3 13,6 6 40,0 B 

kontorland. söder, cirkel 18 0,9 3 13,6 10 28,6 B 

kontorland. sydväst 4 1,1 1,8 10 5 12,7 B 

 

 

  Effekt % Stickprov   
Mätpunkt 72 100 30 85   Kommentarer 

1 7 10 1,8 7,1     
2 6 10 1,8 7,1     
3 6,3 10 2,3 7,2     
4 7 11 2,4 7,3     
5 6 9 1,6 6     
6 6,3 8,3 1,9 6,5     
7 8,2 10,9 3 8,5     
8 7,7 9,7 3 8,2     
9 8,5 11,3 3,2 9     

Medelvärde 7 10,0 2,3 7,4 3,3   
m3/s 7,9 11,3 2,6 8,4 0,2   
l/s 7910,0 11325,1 2636,7 8399,7 231,0   

l/s, m2 1,33 1,91 0,44 1,42   

För  5930m2.. 
Krav 0,5. 
Klaras om 3 
m3/s.. 

l/s, person 46,5 66,6 15,5 49,4   
170 anställda, 
krav 7l/s, p 

     
Om 

3m2/s    
l/s, m2     0,51    
l/s, person     17,65    
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Bilaga C – Utförandelista 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utförandelista 

För miljöklassning 

2008-05-06 

Högskolan i Gävle 

Institutionen för teknik och byggd miljö 
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o Energianvändning 
• Köpt energi 

• Den energi som vid normalt brukande under ett 
normalår behöver levereras till en byggnad (oftast 
benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, 
tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer 
(pumpar, fläktar eller dylikt) och övrig fastighetsel 
[kWh/m2]. 

• Byggnaders energiprestanda, uttryckt i kWh/m2 och år, 
skall anges som, den normalårskorrigerande uppmätta 
energianvändningen i byggnaden, fördelad per Atemp 

exklusive eventuell area för varmgarage i byggnaden, 
om inte varmgaraget är en egen byggnad. 

• Atemp är dem golvarea i temperaturreglerade 
utrymmen som är avsedd tull att värmas till mer 
än 10°C och som är begränsade av 
klimatskärmens insida. 

o Energibehov 
• Värmeförlusttal 

• Transmissionsförluster  
• U värden för yttervägg, fönster, vindsbjälklag, 

dörrar, grund 
• Ytor för yttervägg, fönster, vindsbjälklag, 

dörrar, grund 
• Atemp  
• Rumshöjd inne 

• Ventilationsförluster 
• Värmeväxling 

• Avloppsförluster 
• Värmepump 

• Solvärmelasttal 
• Används endast om det förekommer installerad 

komfortkyla vars nominella kyleffekt, enligt SS-EN 
14511-2, är större än 12kW. 

• Afasad, Afönster för fasad med störst glasandel. 
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o Energislag 
• Atemp 
• Köpt fastighetsel (inkl för uppv.) 

• Energislag, miljömärkt? 
• Köpt verksamhetsel 

• Energislag, miljömärkt? 
• Energianvändning värme 

• Ange kWh för uppvärmningsslag. 
o Ljudmiljö 

• Bedömning alt. Ljudklassning 
• För A-klass krävs brukarenkät 
• Ljudklassning enligt SS 25267 eller SS 25268 kan 

användas. 
• Alt. Bedömning på plats enligt tabell s 57. 

o Luftkvalitet 
• Radonhalt 

• Mätning av radon sker enligt SSIs metodbeskrivning. 
Momentan mätning bör inte tillämpas. 

• Ventilation 
• I byggnader där luftflödesmätningar gjorts i samband 

med OVK kan dessa flödesuppgifter användas. 
• Alt. Kan mätningarna ske enligt Rapport T22: 

1998 eller ISO 16000-8. 
• För C-klass godkänd OVK. 
• För B-klass kontor krävs data för uteluftsflöde. 
• För A-klass krävs B- kriterier och brukarenkät. 

• Kväveoxid i inneluften 
• Automatiskt A-klass om; 

• Byggnaden är utanför tätbebyggd område 
och/eller som har längre än 250m till trafikled 
eller minst 10000 fordon/dygn. 

• Gasspis eller öppen låga saknas. 
• Annars krävs mätning av kväveoxid inomhus med 

passiv provtagare. 
• Hyrs ut av SP, IVL, Anozona m.fl. 
• Mätperiod 80 timmar för lokaler. 
• Minst ett utsatt vistelseutrymme ska mätas. 
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o Termiskt klimat 
• Termiskt klimat vinter 

• Inga mätningar eller beräkningar behöver göras om; 
• Ytterväggarnas värmeisolering, U-värde, är 

mindre än 0,3 W/m2K. 
• Värmekälla finns under fönster. 
• Fönstrens area är mindre än 25 % av golvarea i 

rummet. 
• Fönstrens U-värde är lägre än 2,0 W/m2K. 

• Listan ovan ger B-klass, men för A krävs även 
brukarenkät, om inte listan uppfylls gäller beräkning av 
transmissionsfaktor. 

• Fönsterarea, golvarea samt U- värde för 
fönstrets glasmitt. Finns fler fönster i rummet 
skall deras areor adderas. 

• Görs för det mest utsatta representativa rum dör 
människor vistas regelbundet. T ex. inte för 
sammanträdesrum, korridorer, våtrum. 

• Termiskt klimat sommar 
• Solvärmefaktor 

• Area för fönstrets glasdel och golvarea. 
� Görs för det mest utsatta representativa 

rum där människor vistas regelbundet. T 
ex. inte för sammanträdesrum, 
korridorer, våtrum. 

• För A-klass krävs även brukarenkät. 
• Dagsljus 

• Utförs i ett representativt rum med 
förhållandevis dålig dagsljusbelysning. 

• Dagsljusfaktor 
� I en punkt 0,8 m över golv och 1 m från 

mörkaste sidovägg och på halva 
rumsdjupet, enligt SS 914201. 

• För A-klass krävs en brukarenkät. 
o Fukt 

• Fuktproblem 
• Resultat av fuktbesiktning eller motsvarande. 

• För A och B klassning ska besiktningen utföras av 
besikningsförrättare som minst genomgått SBR:s, 
Anticimex eller motsvarande utbildning för 
jordabalksbesiktning. 
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• Besiktningsförrättaren ska vara godkänd av 
denna utbildningsanordnare eller certifierad av 
ackrediterat certifieringsföretag. 

• Alt. Kan det utföras av en certifierad 
miljöinventerare enligt CMF:s 
kravspecifikation. Åtminstone ska det 
identifieras om synliga fuktskador finns eller om 
det luktar mögel. 

• Besiktningsunderlaget får ej vara mer än 3 år 
gammalt. 

• För A-klass krävs även brukarenkät. 
o Vatten 

• Tappvarmvatten temperatur 
• Mät temperatur längst bort från varmvattenberedaren 

samt ytterligare ett tappställe per 200m2. 
• Görs på flera tappställen skall det vara god 

spridning på dessa. 
• Avläs temp efter 10 sekunder, samt efter 2 

minuter baserat på en mätning morgon och 
kväll. 

� Det lägsta värdet vid det två tidpunkterna 
används. 

• Mätning skall inte ske efter tappställen som är 
maxbegränsade, utan då strax före 
nedshuntning. 

o Förekomst 
• Förekomst av särkilt farliga ämnen 

• Inventering ska ske av en miljöinventerare med 
kunskap om farliga ämnen i byggnader. Inventeraren 
bör vara certifierad enligt CMF kravspecifikation. 

• Nyuppförda byggnader behöver endast inventera 
bromerade flamskyddsmedel om dokumentation 
inte finns.  

• För C-klass krävs att lagstiftning uppfylls. 
• För B-klass tillkommer att freoner och PCB inte 

påträffas vid inventering eller om så, att de har sanerats. 
• För A-klass tillkommer att asbest, kadmium, bly, 

kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel 
klassificerade som utfasningsämnen inte har påträffats 
eller om så, att de sanerats. 
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o Dokumentation  
• Dokumentation av byggvaror och kemiska ämnen 

• För B-klass krävs en byggnadsrelaterad loggbok med 
information om byggvaror. 

• Den ska omfatta alla byggvaror som förts in och 
monterats fast i byggnaden vid ny- om- och 
tillbyggnad samt vid periodiskt underhåll eller 
andra större underhållsåtgärden. 

• Den ska innehålla följande; 
� Typ av byggvara 
� Varunamn 
� Tillverkare 
� Årtal 
� Mängd 
� Placering i byggnad 
� Finns innehållsdeklaration av kemikalier? 

• För A-klass krävs även innehållsdeklaration av 
ingående kemikalier i byggnadselementen hissar, golv, 
ytter- och innerväggar, fönster, dörr, yttertak, 
mellanbjälklag inkl. ytskikt. 

o Utfasning 
• Dokumentation av särskilt farliga ämnen som inte har byggts 

in. 
• För att byggnadselementet ska anses vara fritt får inte halten 

överstiga angivna haltgränser för gällande byggvara. 
• Kriterierna omfattar byggnadskomponenterna hissar, golv, 

ytter- och innerväggar, fönster, dörr, yttertak och 
mellanbjälklag inkl. ytskikt. 

• Ett sätt att dokumentera är att använda byggvarudeklarationer, 
BVD3. 
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Bilaga D – Mätpunkter vid tilluftsfläkten 

I figuren nedan visas de mätpunkter som luftflödet mättes vid i avsnitt 6.6 ventilation 
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Bilaga E – Ritningshandlingar 

Bilagan innehåller de ritningar som använts vid beräkningarna. Plan tre och två är 

identiska, varvid en separat ritning för plan två inte inkluderas då resultatet från plan tre 

har kopierats till det för plan två. 

 



 123

 



 124

 



 125

 



 126

 



 127

 



 128

 



 129

 


