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Förord 

E2B2 Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende är ett program där akademi 
och näringsliv samverkar för att utveckla ny kunskap, teknik, produkter och tjänster.  

I Sverige står bebyggelsen för cirka 35 procent av energianvändningen och det är en samhällsutmaning 
att åstadkomma verklig energieffektivisering så att vi ska kunna nå våra nationella mål inom klimat 
och miljö. I E2B2 bidrar vi till energieffektivisering inom byggande och boende på flera sätt. Vi säker-
ställer långsiktig kompetensförsörjning i form av kunniga människor. Vi bygger ny kunskap i form av 
nyskapande forskningsprojekt. Vi utvecklar teknik, produkter och tjänster och vi visar att de fungerar 
i verkligheten.  

I programmet samverkar över 200 byggentreprenörer, fastighetsbolag, materialleverantörer, install-
ationsleverantörer, energiföretag, teknikkonsulter, arkitekter etcetera med akademi, institut och 
andra experter. Tillsammans skapar vi nytta av den kunskap som tas fram i programmet.  

Miljöbyggnad 3.0, ny version av miljöcertifiering för byggnader är ett projekt som har genomförts inom 
programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Miljöbyggnad med områden, indika-
torer, metodiken och certifieringen har utvärderats i sak och djupgående reviderats för att flytta ut-
vecklingen mot hållbart och miljöriktigt byggande och förvaltning framåt.  

Miljöbyggnad är ett nationellt system för miljöcertifiering av byggnader inom energi, inomhusmiljö 
och material. Systemet bygger på evidensbaserade kriterier och används för att styra mot rätt miljö-
investeringar och skapa förutsättningar för bygg- och fastighetsbranschen att nå sina miljökvalitets-
mål. Systemet behöver dock utvecklas. Det här projektet har gjort en större översyn och tagit fram 
underlag för en ny version av systemet. 

Stockholm, 16 december 2017. 

 

Anne Grete Hestnes, 

 

Ordförande i E2B2 

Professor vid Tekniskt-Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim, Norge 

 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att E2B2 har tagit 
ställning till innehållet. 
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Författarens förord 

Projektet har letts av Åsa Wahlström CIT Energy Management och Catarina Warfvinge SGBC och har 
finansierats av Byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling, SBUF och Energimyn-
dighetens program E2B2. Projektet har genomförts i samarbete mellan bransch och akademi hos Swe-
den Green Building Council. Särskilt vill vi framhålla den nytta projektet har haft av att akademi och 
bransch kopplats ihop för att överföra forsknings- och utvecklingsresultat till praktik. Betygskriteri-
erna i manualerna i Miljöbyggnad 3.0 tillämpas där beslut om miljöriktigt byggande blir på riktigt, dvs 
vid ritbordet, på byggplatsen och förvaltningspersonal. Över 250 personer har bidragit till projektets 
utveckling genom medverkan med egen tid. De företag som deltagit aktivt i arbetsgrupperna visas med 
logga nedan. Vi är djupt tacksamma för allas engagemang i projektet.  

10 december 2017 

Åsa Wahlström och Catarina Warfvinge 
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Sammanfattning 

Miljöbyggnad är ett system frivilligt att använda för miljöcertifiering av byggnader. Byggnader bedöms 
inom energi, inomhusmiljö och material. Det används för bostäder och lokalbyggnader vid nyprodukt-
ion, vid ombyggnad och för befintliga byggnader. Miljöbyggnad har varit i drift för certifiering sedan 
2011 och blivit det mest använda systemet i Sverige för miljöcertifiering. Över 1000 byggnader hade 
certifierats med Miljöbyggnad i juni 2017.  

Under de år Miljöbyggnad varit i drift har nya forsknings- och utvecklingsresultat publicerats och po-
litiska beslut fattats som påverkar byggande och förvaltning. Det som 2006 bedömdes som ”bästa till-
gängliga teknik" har i mångt och mycket blivit standardlösningar. För att Miljöbyggnad fortsatt ska 
fungera som en effektiv referens för att bidra till miljökvalitetsmålen, dvs som branschen via ByggaBo-
dialogen avsåg, behövde systemet ses över och omprövas. 

I projektet har bransch och akademi samarbetat om hur forskningsresultat på bästa sätt ska kunna 
omsättas i praktik. Utvecklingsarbetet tog drygt två år, det har aktivt involverat över 250 experter i 
branschen och akademi och därutöver har det skett ett omfattande förankringsarbete. Miljöbyggnads 
områden, indikatorer, metodik och certifiering har utvärderades i sak och reviderats.  

Den reviderade versionen, kallad Miljöbyggnad 3.0 har fortsatt i en begränsad storlek för att på ett 
kostnadseffektivt sätt kunna ställa krav och verifiera de viktigaste miljöaspekterna för en byggnad. 
Kriterierna är objektiva, baserade på funktionskrav och av det slag att fastighetsägaren eller byggher-
ren har rådighet över dem.  

Det primära syftet med Miljöbyggnad är att ge byggherrar och fastighetsägare ett verktyg så att de kan 
bidra till att uppfylla nationella och internationella miljömål genom att många använder systemet. Mil-
jöbyggnad har traditionellt bestått av tre områden (energi, inomhusmiljö och material) och under ut-
vecklingsarbetet konstaterades att dessa tre områden inte ska utvidgas med fler. I Miljöbyggnad 3.0 är 
alla indikatorer förändrade eller förtydligade så att de stämmer överens med nya regler och bygg-
praxis idag. Flera kriterier har skärpts så att Miljöbyggnad är ännu mer pådrivande i hållbarhetsar-
betet.  

 

Nyckelord: Certifiering, energi, inomhusmiljö, material, verifiering 
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Summary 

To continue to be an effective guidance tool for the property and construction sectors and to meet the 
environmental quality objectives, the Swedish certification system Miljöbyggnad needed to be further 
developed. Over the years, new research results have been published and political decisions made that 
affect sustainable building and construction. What was rated as ‘best available technology’ five years 
ago has now become standard. In this project, industry and academia have collaborated to implement 
research findings into practice.  

Miljöbyggnad considers requirements of energy, indoor environment and material use. The criteria 
give high scores for low heating power need, low heating loads from the sun, energy efficiency, high 
share of renewable energy, good sound levels, low radon exposure, good ventilation performance, 
moisture safety, indoor comfort in winter and summer, good daylight, low risk of legionella, documen-
tation on material used, avoidance of hazardous substances and evaluation of the framework’s life cy-
cle effects on climate change.  

Compliance with the criteria in Miljöbyggnad improves the potential for sustainable building design. 
The criteria give special consideration to fitting in with the outdoor climate throughout Sweden as well 
as Swedish building regulations and practice in the property and construction sectors. The project to 
evaluate and improve the criteria in Miljöbyggnad has taken two years and involved over 250 people 
from research and industry. The criteria are scientific based and can be verified, and they all support 
meeting various environmental objectives. 

 

Keywords: Certification scheme, Energy, Indoor environment, Material use, Verification 
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1 Inledning och bakgrund 
Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem för byggnader. Det bedömer en byggnad 
med sexton indikatorer fördelade på tre områden; energi, inomhusmiljö och material. 
Miljöprestanda avgör om betyget blir brons, silver eller guld efter särskild aggregerings-
metod. Brons motsvarar myndighetskrav eller byggpraxis och guld är bästa tillgängliga 
teknik. Det används för bostäder och lokalbyggnader vid nyproduktion, ombyggnad och 
för bedömning av befintliga byggnader. Tanken är att systemet ska vara enkelt, kost-
nadseffektivt och trovärdigt för att vara lockande för fastighetsägare till den stora voly-
men av ordinära byggnader för att ge effekt på miljömålen på nationell nivå.  

Med certifiering menas att byggnadens miljöprestanda bedöms av tredjepart, dvs obe-
roende av projektorganisationen eller förvaltningen. Sökande av certifikat ska styrka att 
respektive indikatorers betygskriterier är uppfyllt. Under certifieringsprocessen för 
Miljöbyggnad granskas alla handlingar av specialister. Vid nyproduktion kontrolleras 
energiberäkningar, radonmätning i mark, beräknad dagsljusnivå, komfortberäkningar, 
ambitionen att välja miljömärkt energi, loggbok för material, risk för legionellasprid-
ning, hantering av fuktsäkerhetsfrågor i projektet med mera. Motsvarande kontroller 
sker vid ombyggnad och i befintlig byggnad men då ska det verkliga utförandet eller 
mätningar visa att betygskriteriet är uppfyllt. Den oberoende specialisten granskar upp-
mätt energianvändning, uppmätt effektsignatur, radonhalt i huset, uppmätt kvävediox-
idhalt med mera.  

Unikt för Miljöbyggnad jämfört med andra certifieringssystem är verifieringsmomentet. 
Nyproducerade byggnader ska visa att den färdiga byggnaden efter två års drift uppfyll-
ler betygskriterierna. Detta sker med den så kallade verifieringen när utförandet jäm-
förs mot betyget enligt projekteringshandlingarna. Verifieringen är ett sätt att höja kva-
litetsnivån på arbetet som utförs under projektering, byggande och förvaltningens två 
första år. 

Miljöbyggnad är en mindre anpassning av Miljöklassad byggnad som togs fram inom 
ByggaBo-dialogen (ett samarbete mellan bygg- och fastighetssektor, myndigheter och 
akademi med Boverket som huvudman) med start år 2004 och rapportering 20081. Av-
sikten var att ta fram ett verktyg för bygg- och fastighetsbranschen för att prioritera åt-
gärder med direkt koppling till de svenska miljökvalitetsmålen, och då särskilt ”God be-
byggd miljö”. I det tidigare utvecklingsarbetet ingick en kartläggning av miljöcertifie-
ringssystem som konstaterade att det var nödvändigt att ta fram ett svenskt system2.   

                                                                 

1 Glaumann, M., Malmqvist, T., Svenfelt, Å., Carlson, P-O., Erlandsson, M., Andersson, J., Wintzell, H., Finnveden, G., 
Lindholm, T., Malmström, T-G., Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, Boverket (2008) 
2 Sundkvist, Å., Eriksson, O., Glaumann, M., Bergman, S., Finnveden, G., Stenbeck, S., Wintzell, H., Miljöklassning av 
byggnader - Inventering av metoder och intressenters behov, Avdelningen för miljöstrategisk analys, KTH (2006) 



 

 

 

MILJÖBYGGN AD 3.0 ,  NY VERS AV MILJÖCERTIFIERING AV BYGGN ADER 

Sweden Green Building Council, SGBC övertog manualerna för miljöklassning från före-
ningen Miljöklassad byggnad 20113 4. Utan att ändra på innehåll i sak bearbetades ma-
nualer och instruktioner. Hjälpmedel som anvisningar för redovisning, stöddokument, 
beräkningsverktyg, betygsverktyg med mera togs fram för att systemet skulle fungera i 
stordrift och för certifiering med tredjepartsgranskning istället för klassning. Allt 
material har sedan dess varit fritt tillgängligt för nedladdning och används av långt fler 
än SGBC:s medlemmar och till mer än att certifiera. Till exempel använder högskolor och 
universitet certifieringsmaterialet vid byggnadsrelaterade utbildningar. Även fastig-
hetsägare och byggherrar som inte avser att certifiera använder materialet för att veta 
vilka miljöåtgärder som anses vara mest miljöeffektiva. Även beräkningsverktygen an-
vänds. Miljöbyggnads utveckling anses därför som en angelägenhet för hela bygg- och 
fastighetssektorn inklusive akademin. 

Miljöbyggnad har blivit populärt, sedan det togs i drift som certifieringssystem och till 
detta projekt avslutades har fler än tusen byggnader certifieras, se figur 1. Miljöbyggnad 
används av fastighetsbolag och fastighetsutvecklare när principbeslut fattas om vilken 
hållbarhetsnivå som deras byggnader ska nå. Efterfrågan på certifierade byggnader 
drivs av hyresgäster, köpare och av fastighetsägarna själva som har högre ambition än 
myndigheter och politiker.  

Fastighetsägare litar på att systemet styr mot rätt miljöinvesteringar, de uppskattar den 
granskning som sker av t ex beräkningar och systemet är förhållandevis enkelt att im-
plementera i den ordinarie bygg- och förvaltningsprocessen. Verifieringen, dvs efter-
kontrollen i färdig byggnad efter två års drift är uppskattad eftersom det då kontrolleras 
att byggherren har fått de funktioner som beställts. Detta konstaterades i den förstudie5 
som genomfördas inför beslut om uppdatering av systemet.  

                                                                 

3 Kumar, Y., Jansson, B., Glaumann, Hult, M., Green, J., Miljöklassad byggnad - Manual för ny/projekterad 
byggnad version 2.0 Intresseföreningen Miljöklassad byggnad, Boverket (2010). 
4 Kumar, Y., Jansson, B., Glaumann, Hult, M., Green, J., Miljöklassad byggnad - Manual för befintlig 
byggnad version 2.0 Intresseföreningen Miljöklassad byggnad, Boverket (2010) 
5 Wahlström, Å., Warfvinge, C., Miljöbyggnad PM om användarnas synpunkter 150914, Sweden Green 
Building Council (2015). 

https://www.sgbc.se/docman/miljobyggnad-2015/601-miljobyggnad-pm-om-anvandarnas-synpunkter-150914-publ
https://www.sgbc.se/docman/miljobyggnad-2015/601-miljobyggnad-pm-om-anvandarnas-synpunkter-150914-publ
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Figur 1 Utveckling av antalet certifierade byggnader i systemen Miljöbyggnad, GreenBuil-
ding, LEED och BREEAM. Källa: Sweden Green Building Council 

Det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad behöver utvecklas för att fortsätta fun-
gera som den effektiva referens för att bidra till miljökvalitetsmålen, dvs som branschen 
via ByggaBo-dialogen avsåg. Under de år Miljöbyggnad varit i drift har nya forsknings- 
och utvecklingsresultat publicerats och politiska beslut fattats som påverkar byggande 
och förvaltning. Betygskriterierna som för tio år sedan bedömdes som ”bästa tillgängliga 
teknik", dvs GULD i Miljöbyggnad har efter hand i mångt och mycket blivit standardlös-
ningar och de fastighetsägare som kommit längst i hållbarhetsarbetet behövde utma-
ningar för att komma vidare.  

Sedan kriterierna i Miljöklassad byggnad fastställdes i slutet av 00-talet har också fler 
miljöområden utvecklats som kunde tänkas vara mogna att ta plats i certifieringssyste-
met. I takt med krav på allt mer energisnålt byggande fanns till exempel anledning att 
studera byggnadens driftenergi i förhållande till den energi som är inbäddad i byggnads-
material, till exempel genom livscykelanalyser. Ett annat exempel som fördes på tal var 
begränsning av resursanvändning som avfall och vatten. De här typerna av problem 
kunde inte lösas inom driften av Miljöbyggnad utan behövde analyseras och revideras 
parallellt. Behovet av revidering och uppdatering behövde vägas mot att systemet inte 
fick bli så komplext att det blir ett hinder för användning. Tanken med Miljöbyggnad är 
att locka många fastighetsägare att genomföra få men nödvändiga miljöåtgärder hellre 
än att det genomförs många miljöåtgärder i ett fåtal hus. Det krävs omfattande analyser 
av forsknings- och utvecklingsresultat samt kommunikation med forskare och bransch 
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för att ta reda på om nya områden och indikatorer är mogna att implementeras i stor 
skala och hur de i så fall skulle definieras.  

I Miljöbyggnad har energiprestanda en avgörande betydelse för byggnadens miljöbetyg. 
Miljöbyggnad bidrar till stor verifierad energibesparing; ca 22 GWh årligen. Det baseras 
på att certifierade byggnader använder uppmätt ca 25 kWh/m2Atemp mindre energi än 
om de byggts enligt BBR. Under de senaste åren har stora förändringar skett både när 
det gäller regelverk och byggpraxis avseende energiprestanda vilket innebär att beho-
vet var stort att se över just de energiindikatorerna. En av energiindikatorerna bedömer 
miljöpåverkan från tillförd energi med syfte att påverka energileverantörer och fastig-
hetsägare att välja en större andel förnybara bränslen.  

Sammantaget fanns alltså ett stort behov av revidering och att kritiskt granska syste-
mets områden, indikatorer och betygsskalor och dess bidrag till miljökvalitetsmålen.  

1.1 Syfte 
Det övergripande syftet med projektet har varit att skapa bättre förutsättningar för 
bygg- och fastighetsbranschen att uppnå sina och Sveriges miljökvalitetsmål. Det direkta 
syftet är att revidera, uppdatera och vidareutveckla det svenska miljöcertifieringssyste-
met Miljöbyggnad till version 3.0. 
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2 Genomförande 
Arbetet startade med att inhämta erfarenheter och synpunkter på Miljöbyggnad 2 i sak 
och metodik från de som certifierat i eller använt systemet. Detta gjordes genom sex 
arbetsseminarier på sex olika orter över hela landet. På varje seminarium deltog offent-
liga och privata fastighetsägare, arkitekter, energibolag, entreprenörer, konsulter, 
materialtillverkare, politiker m.m. under en arbetsdag. Efter en inledande statusredo-
visning av Miljöbyggnad genomfördes gruppdiskussioner för att effektiv inhämta så 
många synpunkter och tankar som möjligt. Totalt deltog ca 160 personer.  

Resultatet från arbetsseminarierna6 användes i planeringen av utvecklingsarbetet Mil-
jöbyggnad 3.07. Här identifierades dels vilka ämnesområden som behövde analyseras i 
fortsatt arbete och dels ett antal grundläggande principer för Miljöbyggnad vilka avsåg 
att underlätta och styra det fortsatta utvecklingsarbetet.  

För att skapa hög tilltro till det reviderade certifieringssystemet var det nödvändigt att 
utnyttja den kunskap som finns i bygg- och fastighetsbranschen inklusive akademin. 
Även om det var nödvändigt var det utmanande att organisera ett så stort antal personer 
och få alla att känna sig hörda.  

Tio parallella arbetsgrupper formerades för de ämnesområden som skulle analyseras 
och värderas. Deras uppdrag var att ge förslag på vilka indikatorer som idag är relevanta 
för att bedöma en byggnads miljöprestanda. Sju arbetsgrupper arbetade med de områ-
den som finns i Miljöbyggnad sedan tidigare medan tre grupper analyserade nya områ-
den som skulle kunna komma att ingå i Miljöbyggnad.  

Arbetsgrupperna leddes av välmeriterade personer, varav flera med forskarbakgrund. I 
varje grupp deltog cirka tio experter från bransch och akademi. En av arbetsgrupperna 
fokuserade på den förändring av systemet som skulle bli nödvändig om nya indikatorer 
och ämnesområden skulle inkluderas. Arbetsgrupperna bestod av experter, deras sakin-
tresse balanserades av en samordningsgrupp med uppgift att se till helhet och balansera 
det uppdaterade Miljöbyggnadssystemet. Totalt deltog 110 experter aktivt i utveckl-
ingsarbetet fördelade på 12 grupper. Till varje arbetsgrupp knöts dessutom ämnesspe-
cifika remissgrupper på ytterligare sammantaget ca 120 personer. För mer djupgående 
analyser rådfrågades enskilda experter inom akademi och bransch som också tog fram 
utredningsunderlag, se figur 2. 

                                                                 

6 Wahlström, Å., Warfvinge, C., Miljöbyggnad PM om användarnas synpunkter 150914, Sweden Green Building 
Council (2015) 
7 Wahlström, Å., Warfvinge, C., Information till deltagare om projektets genomförande, Sweden Green Building 
Council (2015)  

https://www.sgbc.se/docman/miljobyggnad-2015/601-miljobyggnad-pm-om-anvandarnas-synpunkter-150914-publ
https://www.sgbc.se/docman/miljobyggnad-2015/601-miljobyggnad-pm-om-anvandarnas-synpunkter-150914-publ
https://www.sgbc.se/docman/miljobyggnad-2015/598-information-om-anmalan-vers-150902
https://www.sgbc.se/docman/miljobyggnad-2015/598-information-om-anmalan-vers-150902
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Figur 2 Projektorganisation för att få fram ett certifieringssystem som både fastighetsägare 
och specialister har förtroende för både i sak och tillämpning.  

Arbetsgruppernas resultat hanterades i en så kallad samordningsgrupp där de tolv 
gruppledarna och de två huvudprojektledarna ingick. De sistnämnda arbetade fram ett 
gemensamt förslag på först strukturer och sedan manualtexter. Resultatet redovisades 
för en referensgrupp med 20 fastighetsägare som gav synpunkter på bland annat till-
lämplighet och miljönytta i förhållande till kostnad för olika indikatorer inom det nya 
systemet. Detta arbete skedde från november 2015 och i juni 2016 publicerades ett re-
missförslag på strukturerna på ett nytt system. Denna första remiss8 presenterades un-
der augusti 2016 vid sju hearings runt om i landet. Sammanlagt lämnade 36 organisat-
ioner remissvar före remisstidens utgång den 30 augusti 2016.  

Samtliga synpunkter från seminarierna kommenterades9 och behandlades av ämnesex-
perter, gruppledare och av samordningsgruppen. Kompletterande fördjupade diskuss-
ioner fördes med vissa remissinstanser och ytterligare utredningar genomfördes. Resul-
terande manualtexter med betygskriterier och instruktioner gick därefter på remiss un-
der februari och mars 2017. Denna andra öppna remiss besvarades av 96 organisationer 
med 1 214 kommentarer som alla behandlades och kommenterades inför den slutgiltiga 
manualversionen. 

                                                                 

8 Wahlström, Å., Warfvinge, C., MB3 Hearing-version 160629, Sweden Green Building Council (2016). 
9 Wahlström, Å., Warfvinge, C., Sammanfattning av synpunkter på hearingversionen av Miljöbyggnad 3, Sweden 

Green Building Council (2016). 

https://www.sgbc.se/docman/projekt/mb3/735-mb3-hearing-version-160629
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Vissa av kommentarerna10 var av redaktionell karaktär, men flertalet var konstruktiva 
förslag och synpunkter på sakfrågor. Flest synpunkter fick metodikdelen. Därefter indi-
katorerna ”Ind 13 Dokumentation av byggvaror”, ”Ind 11 Dagsljus”, ”Ind 4 Andel förny-
bar energi” och ”Ind 14 Utfasning av farliga ämnen”.  

 

 

Figur 3 Antal remissvar fördelade på indikatorer. Remissförslaget på ”Metod” gav upphov 
till flest synpunkter. 
 
De två huvudprojektledarna säkerställde att de betygskriterier som slutligen föreslogs 
till varje indikator formulerades på saklig grund, var välmotiverade och dokumente-
rade för att tåla granskning. Alla kriterier skulle dessutom ha en tydlig koppling till de 
svenska miljömålen. I arbetet ingick också att säkerställa att kriterierna inte var påver-
kade av särintressen eller partsinlagor som styr mot en särskild produkt, metod eller 
lösning. Huvudprojektledarna ansvarade dessutom för att omformulera expertgrup-
pernas förslag till en enhetlig, begriplig och lättöverskådlig text.  

 

 

  

                                                                 

10 Wahlström, Å., Warfvinge, C., Sammanfattning av synpunkter på hearingversionen av Miljöbyggnad 3, Sweden 
Green Building Council (2016). 
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3 Vägledande principer för ut-
vecklingsarbetet 

Vid de sex arbetsseminarier i projektets startfas identifierades de grundläggande prin-
ciper som användarna av systemet prioriterade och som skulle vara vägledande i ut-
vecklingsarbetet. Sammanfattningsvis11 framkom önskemål om eller krav på Miljöbygg-
nad som redovisas i figur 4. 

 

• Bidra till svenska miljömålen och då särskilt ”God bebyggd miljö”. 
• Vara enkelt och kostnadseffektivt att använda. 
• Ha ett begränsat antal indikatorer. 
• Vara kopplade till svenska lagar och regler med BRONS för lagkrav. 
• Baseras på vetenskaplighet och vara objektiva. 
• Endast ställa krav på det fastighetsägare eller byggherre kan påverka. 
• Kvaliteten ska säkras med oberoende kontroller med verifiering alltså kontroll 

i färdig byggnad. 
• Baseras på handlingar som normalt ingår vid nyproduktion och förvaltning.  
• Inte acceptera kompensation, dvs en miljömässigt sämre indikator får inte kom-

penseras med en bättre inom något annat område. 
• Alla indikatorerna ska vara obligatoriska. 
• Kunna användas oavsett ägandeform, entreprenadform och processkede. 
• Kunna användas oberoende av storlek och erfarenhet hos entreprenör eller fas-

tighetsägare.  

  

Figur 4 Fastställda principer för Miljöbyggnad som var vägledande i stora och små beslut 
för alla som deltog i utvecklingsarbetet.  

Bygg- och ombyggnadsprojekt ställer stora krav på byggare, fastighetsägare och bygg-
herrar eftersom de är kostnadskrävande, sker under lång tid och ändå satta under tids-
press såväl under projekteringen som under byggfasen. Därav krävdes att kriterierna 
skulle vara tydliga, enkla och kostnadseffektiva att använda.  

Det är viktigt att kriterier är meningsfulla, ger verklig miljönytta och bidrar tydligt till 
våra miljömål. Kriterierna ska följa befintliga lagar, regler och förordningar. Detta för att 
undvika dubbelarbete för byggherrar och fastighetsägare som idag redovisar enligt 
myndighetskrav. Det finns också en risk att olika regelsystemen skulle stå i konflikt med 

                                                                 

11 Wahlström, Å., Warfvinge, C., Information till deltagare om projektets genomförande, Sweden 
Green Building Council (2015).  

https://www.sgbc.se/docman/miljobyggnad-2015/598-information-om-anmalan-vers-150902
https://www.sgbc.se/docman/miljobyggnad-2015/598-information-om-anmalan-vers-150902
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varandra. Det var också viktigt för användarna att fastighetsägaren kan lita på att myn-
digheternas krav uppfylls om Miljöbyggnad följs. Att frångå lagar, förordningar och fö-
reskrifter som plattform för Miljöbyggnad är inte rimligt eftersom det skulle fördyra 
projekten och sannolikt också leda till att fastighetsägare och byggherrar trappar ner 
sina miljöambitioner.  

Kriterier i Miljöbyggnad är fortsatt formulerade i tre betygsnivåer: BRONS, SILVER och 
GULD. BRONS motsvarar myndighetskrav, t ex i Boverkets byggregler BBR, Arbetsmil-
jöverkets och Folkhälsomyndighetens regler, byggpraxis eller kvantifiering av de 
svenska miljömålen. SILVER ger en tydligt högre miljöprestanda än BRONS. GULD mot-
svarar den bästa funktionen som kan erhållas med idag tillgänglig och kommersiell tek-
nik. Alternativt krävs ett gott och målinriktat samarbete mellan byggherre, projektörer 
och entreprenörer. GULD ska vara utmanade men fullt möjligt att nå eftersom Miljö-
byggnads huvudsyfte är att få många fastighetsägare att rejält vilja höja sina ambitioner. 
Genom att påverka många fastighetsägare att välja miljöriktig teknik blir bidraget större 
till miljömålen jämfört med några enstaka spjutspetsprojekt, vilka kan premieras på 
andra sätt. Under utvecklingsarbetet diskuterades om en nivå över GULD skulle införas. 
Men förslaget ströks på uppmaning av referensrådet (fastighetsägare) som inte ville ha 
ett alltför komplicerat system om det inte skapade relevant miljönytta.  

Alla kriterier baseras på vetenskaplig grund och är objektiva. För att inte systemet ska 
styra mot en särskild produkt, miljövärdering eller lösning uttrycks kriterierna som 
funktionskrav.  

Det ska också vara möjligt för byggherrar och fastighetsägaren att påverka byggnadens 
betyg. Kriterier som fastighetsägaren inte är rådig över ska undvikas.  

Eftersom det är meningslöst att ställa krav som inte går eller kommer att verifieras 
måste alla kriterier vara verifierbara och det till rimliga kostnader. Kvalitetssäkring med 
verifiering är viktigt för fastighetsägaren eftersom det på ett klart och tydligt sätt visar 
att den byggnad som levererats uppfyller de krav som ställdes vid beställning. För att 
underlätta och minimera extra kostnader ska de handlingar som begärs in för att verifi-
era kraven så långt som möjligt vara de handlingar som ändå används i den normala 
bygg- och förvaltningsprocessen.  

I Miljöbyggnads tre områden energi, inomhusmiljö och material finns flera indikatorer. 
Betygen för alla indikatorer inom ett område aggregeras till ett områdesbetyg som i sin 
tur aggregeras till ett byggnadsbetyg. Eftersom de kriterier som ställs ska vara menings-
fulla och bidra till att uppfylla olika miljömål så betraktas alla kriterier som viktiga och 
det ska därför inte vara möjligt att hoppa över någon indikator eller att kompensera ett 
dåligt betyg med ett bra betyg hos en annan indikator. Alla indikatorer i Miljöbyggnad 
måste därför uppnå betyget BRONS och aggregering av betyg från samtliga indikatorer 
sker på ett sådant sätt att sämsta betyget har betydelse för hela byggnadens betyg. En 
byggnad med betyget GULD kan därmed inte ha någon indikator som har betyget 
BRONS. Och samtliga områden måste var och en ha uppnått betyget GULD. 
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Miljöbyggnad är i grunden branschens egenframtagna verktyg för att driva på ambit-
ioner och kunskapsutveckling avseende miljöfrågor inom branschen och inom pro-
jekten. Miljöbyggnad ska därför kunna användas i princip för alla byggnader oavsett 
ägartyp, entreprenadform, kategori och skede (nyproduktion, befintliga och ombygg-
nad). Det ska vara möjligt att använda Miljöbyggnad för i princip alla oberoende av stor-
lek och erfarenhet hos aktörer eller fastighetsägare. Detta förutsätter att systemet är 
begränsat i storlek. En av de viktigaste principerna i det fortsatta utvecklingsarbetet var 
därför att systemet inte blev mer omfattande utan bara prioritera de allra viktigaste frå-
gorna.  
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4 Utvecklingsområden och expert-
grupper 

Arbetsseminarierna ledde i sammanfattning fram till att Miljöbyggnad skulle minst om-
fatta ämnesområdena energi, inomhusmiljö och material och att varje indikator, be-
tygskriterier och instruktioner skulle ses över. Man ville också att nya ämnesområden 
som skulle analyseras för att se om de skulle kunna inkluderas. Störst var intresset för 
följande:  

• ”Tomt och infrastruktur” med kriterier för dagvattenhantering, gröna ytor, biologisk 
mångfald, översvämning, vattenanvändning och anpassning till klimatförändringar,  

• ”Byggskede” med kriterier för avfall, transporter och energianvändning på byggar-
betsplatsen och  

• ”Förvaltning och brukande” med kriterier för idrifttagning, driftuppföljning och till 
exempel brukarengagemang med bilpool, cykelställ, laddstolpar, instruktionsbok, 
källsortering med mera.  

Expertkompetens organiserades12 för att genomföra utvecklingsarbetet. Följande 12 ar-
betsgrupper skapades och bemannades:  

• Energi nyproduktion 
• Energi befintlig byggnad 
• Termisk komfort och dagsljus 
• Ljud 
• Luftkvalitet 
• Fukt 
• Material 
• Tomt- och infrastruktur 
• Byggskede 
• Förvaltning och brukande 
• Basmetod 
• Metodtillägg 

Gruppen för metodtillägg har förutom övergripande struktur och antal indikatorer på 
systemet analyserat om en ny betygsnivå kan behövas för fler områden inklusive social 
hållbarhet. Därutöver analyserades möjligheten för att inkludera livscykelanalys av 
materialgruppen. 

                                                                 

12 Wahlström, Å., Warfvinge, C., Information till deltagare om projektets genomförande, Sweden Green Building 
Council (2015).  

https://www.sgbc.se/docman/miljobyggnad-2015/598-information-om-anmalan-vers-150902
https://www.sgbc.se/docman/miljobyggnad-2015/598-information-om-anmalan-vers-150902
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4.1 Analys av tomt och infrastruktur 
Expertgruppen för tomt och infrastruktur föreslog två indikatorer: Markförorening och 
grönytefaktor eller mångfunktionell utemiljö. Den sistnämnde avser att bedöma storlek, 
kvalitet och funktion av utemiljö och dess grönytor för att klimatförändringar ska han-
teras (nederbörd, vattenståndshöjning, värmeböljor), sociala värden och bidrag till bio-
logisk mångfald. Platser för kretslopp av näringsämnen och material samt miljövänliga 
transporter skulle ingå och tillgodoses.  

Gruppens analyser visade att det var möjligt att definiera indikatorer som uppfyllde de 
grundläggande kriterierna, se figur 4. Men området innebar också att avsteg skulle be-
höva göras från principen att endast byggnaden ska bedömas och sådant som fastighets-
ägaren direkt är rådig över och kan påverka. För att påverka indikatorbetygen inom 
detta område skulle det behövas samarbete mellan kommun och stadsplanerare i tidiga 
skeden av byggprocessen. Vidare har Miljöbyggnad som princip att alla indikatorer ska 
bedömas vilket blir svårt för byggnader som saknar tomt att uppfylla kriterierna. Indi-
katorerna är viktiga men det faktum att de inte uppfyllde alla de grundläggande princi-
perna för Miljöbyggnad gjorde att det inte ingår i Miljöbyggnad 3.0. Istället gavs en re-
kommendation om att indikatorerna ska beaktas i andra miljöcertifieringssystem, till 
exempel de för stadsdelar.  

4.2 Analys av byggskede 
I expertgruppen för byggskedet arbetade man fram ett tjugotal indikatorer som alla an-
sågs vara relevanta och intressanta. Av dessa uppfyllde tre Miljöbyggnads grundläg-
gande principer. Övriga var tvungna att strykas eftersom de inte uppfyllde kriterierna i 
figur 4, t ex kunde de inte formuleras som betygskrav, verifieras eller baseras på doku-
ment som normalt tas fram under byggprocessen eller förvaltningsskedet.  

De indikatorer som uppfyllde alla kraven var hantering och minimering av avfall, ener-
gianvändning på byggplatsen och val av fordons- och maskinbränsle. Urvalet baserades 
på det faktum att byggsektorn står för mer än tio miljoner ton avfall varje år (Andersson 
och Rönnbacke, 2014) och möjlighet att öka antalet fraktioner på byggplatsen. En stor 
del av en byggnads energirelaterad miljöpåverkan uppstår under byggskedet jämfört 
med driftskedet (IVA, 2014).  

Det finns också stora potentialer att energibespara eller att använda en större andel för-
nybar energi i byggbodar (Heincke, 2014). Fordon på byggarbetsplatsen står för 3 % av 
klimatutsläppet från byggprocessen (IVA; 2014) och kan i större utsträckning bytas ut 
till fordon med mer miljövänliga bränslen som RME, HVO eller el.  

Om området byggskedet skulle vara obligatoriskt i Miljöbyggnad skulle ett flertal nya 
byggnader förmodligen inte kunna certifieras. Beslut om certifiering av nyproduktion 
fattas ibland så sent att det är försent att påverka byggskedet. Området byggskedet in-
nebär också till viss del avsteg från principen att endast det fastighetsägaren direkt är 
rådig över och kan påverka ska bedömas eftersom ett visst samarbete krävs med entre-
prenören. Gruppen konstaterade att det finns ett stort behov av att sprida kunskap om 
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att miljöfrågor är viktiga även i byggskedet men att byggskedet behöver ett särskilt mil-
jöbyggnadssystem för att komma till sin fulla rätt och därmed inte ingå i det ordinarie 
Miljöbyggnad.  

4.3 Analys av förvaltning 
Expertgruppen för förvaltning prioriterade två indikatorer som viktigare än andra och 
som uppfyllde principerna enligt figur 4; hantering av avfall under byggnadens drift och 
egenkontroll enligt Miljöbalken.  

Att ställa krav på att minska avfallsmängden eller öka sorteringen av avfall strider mot 
Miljöbyggnads grundläggande princip att endast det fastighetsägaren direkt är rådig 
över och kan påverka ska bedömas eftersom det är hyresgästerna som kan påverka 
detta. Däremot kan fastighetsägaren vara ansvarig för att möjliggöra källsortering. Efter 
en grundläggande utredning konstateras att enligt svensk lag är förpackningsindustrin 
ansvarig för att restmaterial återvinns och att det finns lämpliga återvinningsanlägg-
ningar tillsammans med kommunerna. Indikatorn för avfallssortering ströks eftersom 
det skulle flytta kostnadsansvaret från förpackningsindustrin till fastighetsägarna och i 
förlängningen hyresgästerna.  

En god förvaltning är inte bara viktigt för att upprätthålla prestandan på en Miljöbygg-
nad utan också ett lagkrav. Enligt miljöbalken ska en verksamhetsutövare fortlöpande 
planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenhet för 
människors hälsa eller skada på miljön. Fastighetsägaren skyldigheter med egenkon-
troll enligt Miljöbalken sammanfaller med de flesta av indikatorerna i Miljöbyggnad.  

Det bedömdes som mer lämpligt att komplettera de ordinarie indikatorerna med rutiner 
för förvaltning än att ta fram nya och egna indikatorer. Därmed har flera av Miljöbygg-
nads indikatorer kompletterats med krav på förvaltningsrutiner. Detta ansågs dock inte 
vara fullt tillräckligt som kvalitetssäkring och i Miljöbyggnad 3.0 införs krav på att fas-
tighetsägaren ska återrapportera byggnadens miljöprestanda uttryckt i indikatorbetyg 
vart femte år för att få behålla certifieringen. 

4.4 Social hållbarhet 
Gruppen metodtillägg fördjupade sig i frågeställningen social hållbarhet i Miljöbyggnad 
genom samarbete med Helena Ranängen, forskare inom miljöledning med fokus på CSR 
vid Luleå Universitet. Det visade sig vara svårt att konkretisera verifierbar social håll-
barhet inom bygg- och fastighetsbranschen, dels vilka delar som skulle ingå dels var 
systemgränsen som skulle dras mot omvärlden.  

Närmast till hands låg att analysera materialtillverkning och material med avseende på 
social hållbarhet. Det finns inga tillämpbara verktyg som uppfyllde kraven för bedöm-
ning av social hållbarhet för byggmaterial och det kommer sannolikt att dröja innan de 
finns på marknaden och uppfyller kraven på mätbarhet och verifierbarhet. Det konsta-
terades att det är för tidigt att skapa indikatorer på social hållbarhet.  
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Vidare analyserades sammanhållen stad, samspel och mötesplatser, gröna miljöer, ett 
fungerande vardagsliv, trygghet, kulturarv och sysselsättning.  

Sammanfattningsvis konstaterades att kunskapsläget inte är moget för att definiera in-
dikatorer som uppfyller Miljöbyggnads grundläggande principer enligt figur 4. Frågan 
om social hållbarhet hänvisas till andra miljöcertifieringssystem till exempel CityLab 
som används för stadsdelar. 

4.5 Utveckling av området energi 
Även om en byggnad försörjs med förnybar energi med liten miljöpåverkan är hög ener-
gianvändning alltid negativ eftersom samma energimängd skulle räcka till fler byggna-
der och det finns en risk att den förnybara energin inte är tillgänglig under byggnadens 
hela livslängd. Eftersom flera aspekter behöver beaktas vid uppförande av en energief-
fektiv byggnad följer Miljöbyggnad arbetsordningen enligt den så kallade energitriang-
eln det vill säga  

1) minimera värmeeffektbehovet vintertid  
2) minimera kyleffektbehovet sommartid 
3) minimera energibehovet 
4) använda energi med förnybart ursprung.  

I Miljöbyggnads första indikator premieras ett lågt värmeeffektbehov vintertid. Klimat-
skalet ska vara lufttätt, välisolerat och ha få och små köldbryggor. Dessutom ska det fin-
nas ett effektivt system för värmeåtervinning ur ventilationsluften. I den andra indika-
torn, solvärmelast, premieras passiva åtgärder som begränsar solvärmetillskott under 
sommaren. Byggnader premieras som har genomtänkt fönsterstorlek, fönsteroriente-
ring, solskydd i glaset, solavskärmning som minskar behovet av kyleffekt eller behov av 
fönstervädring pga. för hög innetemperatur. 

I Miljöbyggnads tredje indikator energianvändning, premieras byggnader med genom-
tänkta val av installationer och val av komponenter så att byggnadens energibehov kan 
förses effektivt med en låg energianvändning.  

I Miljöbyggnads fjärde indikator, andel förnybar energi, premieras byggnader där fas-
tighetsägare och brukare valt energi med förnybart ursprung.  

Expertgrupperna analyserade om någon av dessa indikatorer skulle exkluderas med 
motiveringen att övriga alltid skulle vara styrande vid projektering av en byggnad. Detta 
förkastades dock eftersom det i sig skulle kunna få negativa konsekvenser för de indi-
katorer som utesluts. Miljöbyggnad baserar därför fortsatt energioptimeringen på dessa 
fyra indikatorer som tillsammans avgör betyget för området energi. För en tydligare ba-
lans skärptes betygskravet i indikatorn för värmeeffektbehov och solvärmelast för lo-
kalbyggnader. 

Betyget på indikatorn för energianvändning relaterar direkt till definitioner och nivåer 
i Boverkets byggregler som under 2017 har förändrats från att ställa krav på köpt energi 
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med faktisk brukarbeteende till att ställa krav på primärenergi och ett normalt brukar-
beteende. Betygsgränserna har förändrats något för att motsvara detta nya sätt att ställa 
krav. För verifiering kräver Miljöbyggnad dock fortsatt krav på redovisning av köpt 
energi för faktiskt brukarbeteende.  

Omfattande analyser genomfördes för att undersöka om resurseffektivitet, primär-
energi eller koldioxidutsläpp skulle kunna användas för miljöbedömning i den fjärde in-
dikatorn. Man konstaterade att begreppet ”andel förnybar energi” bäst sammanfattar 
både resursuttag, emissioner och påverkan på klimatförändringar.  

I Miljöbyggnad sorteras energi in i tre miljökategorier för bedömning. En miljökategori 
inkluderar förnybart flödande energi (sol, vind och vatten), dvs. energi som orsakar 
inget eller minimalt resursuttag. I denna kategori ingår också spillvärme eftersom den 
är viktig att nyttja. Med spillvärme menas värme som inte kan undvikas, som outnyttjad 
skulle gå förlorad och som inte kan utnyttjas i den egna processen eller produkten. Nästa 
miljökategori kallas förnybar fondenergi (biobränslen och avfall med organiskt ur-
sprung). Den orsakar ett uttag av en ändlig resurs och bruk av mark som skulle kunna 
användas till andra ändamål. Biobränsleeldning för också med sig ett visst resursuttag i 
samband med transport av bränslet och askhantering. Till sista miljökategorin hör ej 
förnybar energi det vil säga naturgas, olja, torv, kol, kärnkraft (uran), avfall med fossilt 
ursprung men också energi med okänt ursprung. 

När det gäller energibäraren el värderas den enligt Energimarknadsinspektionen upp-
gifter om nordiska elsystemets residual och enligt systemet för ursprungsmärkning. 
Därmed ansluter Miljöbyggnad till EU:s och nationella metoder för att styra till förny-
bara energikällor. Om många väljer förnybar energi så är den ökade efterfrågan pådri-
vande för att energiproduktionen ska ställas om till att baseras på förnybar energi. 

Energibäraren fjärrvärme bedöms efter ursprunget i det lokala nätets bränslemix. Till 
förnybara bränslen räknas sol, vind, vatten, biomassa, biomassa i avfall och spillvärme. 
Bränslen i fjärrvärmenätet som har fossilt ursprung (kol, olja, torv, naturgas, fossildel i 
avfall mm) eller kärnkraft tillhör en egen miljökategori. Allokerad fjärrvärme accepteras 
av det lokala nätets bränsle. Denna metod att kategorisera bränsle i fjärrvärmenät följer 
gängse regler för utsläppsrapportering och miljövärdering.  

Fastighetsägare är drivande för att öka tillgången på miljöriktiga produkter och leveran-
törer genom att vid inköp ställa miljökrav. På samma sätt som man ställer krav på in-
köpta byggnadsmaterials innehåll av utfasningsämne ställer man krav på den energi 
som köps. Energislaget spelar en stor roll i fastighetsägarnas hållbarhetsredovisning där 
energi värderas enligt internationella standarder.  

För att driva på fastighetsägares investeringar i lokalt producerad förnybar energi, till 
exempel solceller och solfångare har ett nytt krav införts. För indikatorbetyget GULD 
krävs att fem procent av den energi som används i byggnaden är lokalt genererad alter-
nativt att lika mycket spillvärme i närheten tas tillvara från det bostadsområde eller den 
stadsdel som byggnaden tillhör. 
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4.6 Utveckling av området inomhusmiljö 
Boverkets analys av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö visar att målet inte kommer 
att nås med de styrmedel och åtgärder som finns idag. Indikatorerna i Miljöbyggnad är 
därmed fortsatt aktuella; ljudmiljö, fuktsäkerhet, termiskt klimat, dagsljus och legion-
ella. Undantaget är indikatorn för kvävedioxid som uteslöts på grund av svårighet för 
fastighetsägaren att påverka med åtgärder i byggnaden eller förvaltningen. Fastighets-
ägaren och byggherren kan oftast inte påverka byggnadens placering i förhållande till 
halten i uteluften. Flera av indikatorerna behövde dock förändras och förtydligas. 

Indikatorn för radon har, förutom mindre förtydliganden, kompletterats med krav på 
högsta tillåtna nivå av gammastrålning orsakad av inbyggda byggnadsmaterial. Kravet 
finns redan i byggreglerna men efterlevs sällan vilket skapat problem med höga radon-
halter orsakade av inbyggda okontrollerade byggnadsmaterial.  

Indikatorn för ventilation har formulerats om till funktionskrav på luftkvalitet istället 
för särskilda teknikval för att följa Miljöbyggnads grundläggande principer. Här krävs 
numera kontroll av beräknat eller mätt koldioxidhalt beroende på betyg för att visa att 
luftkvalitet inte enbart beror på ventilationsflödets storlek. Indikatorn för termiskt kli-
mat vinter har tidigare baserats på krav i BBR men skärps nu för att stämma överens 
med Arbetsmiljöverkets och Folkhälsomyndighetens gränser.  

I den tidigare versionen av Miljöbyggnad krävdes för GULD att en brukarenkät genom-
fördes som en del av verifieringen av inomhusmiljö i den färdiga byggnaden. Kravet har 
visat sig vara hämmande för försöken att uppnå GULD eftersom fastighetsägare är 
osäkra på vad enkäten verkligen mäter. Godkänt resultat från brukarenkät krävdes för 
ljudmiljö, luftkvalitet, termiskt klimat, dagsljus och fukt. I MB3 kan fastighetsägaren 
välja mellan brukarenkät eller mätning för ljud, luftkvalitet och termiskt klimat. För in-
dikatorerna fukt och dagsljus har kravet på brukarenkät tagits bort på grund av problem 
med att tolka svaren.  

4.7 Utveckling av området material 
Expertgruppen inom området material analyserade vilka förändringar av indikatorerna 
som var rimliga att avgöra. Utvecklingen av antal tillverkare som redovisar innehållet i 
sina byggnadsmaterials har gått snabbt de senaste åren så det fanns utrymme för en 
skärpning av kraven i Miljöbyggnad.   

I den tidigare versionen av Miljöbyggnad finns krav på en loggbok med dokumentation 
av inbyggda byggvaror. Analys av kraven på loggboken ansågs att dessa kunde både 
skärpas och utökas. I den tidigare versionen behövde endast byggvaror redovisas, i den 
nya versionen ställs nu också krav på att loggboken också ska innehålla relevanta in-
stallationsprodukter som rörsystem, apparater med kanalsystem och isolering av in-
stallationer.  
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Kravet på att minska farliga ämnen i byggvaror kunde också skärpas. Expertgruppen 
menade att branschen var mogen att bedöma innehållet av kandidatämnen, hormonstö-
rande ämnen, prioriterade riskminskningsämnen och emissioner av flyktiga organiska 
ämnen.  

Expertgruppen konstaterade också att nyproducerade byggnader har allt bättre energi-
prestanda varvid miljöpåverkan från driften av byggande minskar jämfört med miljöpå-
verkan från tillverkning av byggnadsmaterial vad avser utvinning, produktion och 
transport. En ny indikator för bedömning av byggnadsmaterial med avseende på koldi-
oxidemissioner har införts. En begränsad livscykelanalys ska genomföras som omfattar 
tillverkning och transport av material i stomme och grundkonstruktion. Tanken är att 
Miljöbyggnad på så sätt ska sprida kunskap om beräkning av klimatpåverkan, att öka 
efterfrågan och tillgången på miljöproduktdeklarationer (dvs. EPD:er) för byggnads-
material och till viss del premiera åtgärder som minskar stommens och grundens kli-
matpåverkan. Indikatorn är i första versionen av Miljöbyggnad 3.0 i huvudsak informe-
rande men avsikten är att inom några år skärpa till indikatorn till att bli styrande. 
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5 Diskussion och slutsatser 
Certifieringssystemet Miljöbyggnad har genomgått en grundläggande översyn både på 
system- och detaljnivå och resultatet har blivit Miljöbyggnad 3.0. Det har tagits fram i 
samarbete med över 250 aktörer från akademi, bygg- och fastighetsbranschen och har 
förankrats i branschen genom två öppna remisser.  

Det kan konstateras att Miljöbyggnad fortsatt är bygg- och fastighetsbranschens system 
för att genom certifiering genomföra och visa miljöprestanda. Systemet är motiverat ef-
tersom det fortfarande är långt kvar innan byggnaderna uppnår de svenska miljökvali-
tetsmålen, se vidare Boverket uppföljning av indikatorerna i ”God bebyggd miljö”. 

Miljöbyggnad 3.0 är detsamma som i tidigare versioner. Systemet är därmed fortsatt 
kostnadseffektivt för byggherrar och fastighetsägare att implementera och använda, dvs 
det följer de grundläggande principerna för utvecklingsarbetet. Kriterier är dessutom 
objektiva, baserade på funktionskrav och fastighetsägaren eller byggherren har rådig-
het över dem. Detta leder till att många använder systemet och det kan därmed bidra till 
att uppfylla det syfte som systemet i sitt ursprung togs fram för, nämligen att tydligt 
bidra till att uppfylla nationella och internationella miljömål.  

Alla indikatorer har förändrats och förtydligats så att de stämmer med vunna forsk-
ningsresultat, uppdaterade myndighetsregler och ändrad byggpraxis. Flera kriterier har 
skärpts för att Miljöbyggnad ska vara fortsatt pådrivande. En av de viktigaste skärpning-
arna är krav på förvaltningsrutiner. I det nya systemet ska fastighetsägaren rapportera 
byggnadens miljöstatus vart femte år efter verifieringen för att behålla certifikatet.  

Indikatorerna i energiområdet är omnumrerade för att förtydliga sambandet mellan åt-
gärder när byggnader projekteras; klimatskärm, installationers energiprestanda och an-
del energi med förnybart ursprung. Kraven på energianvändning har skärpts och for-
mulerats för att passa senare versioner av BBR. Kraven på klimatskärmen har skärpts 
för att sänka effektbehov för värmning och komfortkyla. Kriterierna för GULD har 
skärpts med krav på att fastighetsägaren ska investera i ny förnybar energi eller tillva-
rata spillvärme i närheten.  

Inom området innemiljö har indikatorn för kvävedioxid tagits bort och kraven har 
skärpts för termisk komfort vintertid. Indikatorn för ventilation baseras numera på 
funktionskrav och samtliga indikatorer har tydligare kravbeskrivningar. En möjlighet 
att ersätta enkäten med mätningar har införts.  

Inom materialområdet finns flera skärpningar. Fler byggnadsmaterial, även installat-
ioner ska deklareras och fler farliga ämnen ska fasas ut. En ny indikator har införts som 
bedömer stommens och grundens klimatpåverkan, huset ska inte bara ha liten miljöpå-
verkan när det är i drift, utan val av material som byggs in från början ska också beaktas. 
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Miljöbyggnad är traditionellt uppdelad på tre områden (energi, inomhusmiljö och 
material) och arbetet konstaterade att dessa tre områden inte ska utvidgas till fler. Ar-
betet visade att det finns behov av ett miljösystem även för byggskedet men att det inte 
kunde rymmas inom Miljöbyggnad för nyproduktion. 
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Runt 35 procent av all energi i Sverige används i 
bebyggelsen. I forskningsprogrammet E2B2 ar-
betar forskare och samhällsaktörer tillsammans 

för att ta fram kunskap och metoder för att effektivisera 
energianvändningen och utveckla byggandet och boendet i 
samhället. I den här rapporten kan du läsa om ett av pro-
jekten som ingår i programmet. 
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IQ Samhällsbyggnad och Energimyndigheten  
åren 2013–2017. Läs mer på www.E2B2.se. 
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