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 SAMMANFATTNING 
  

 I 

SAMMANFATTNING 

Miljö- och hållbarhetsfrågor får ett allt större fokus i det svenska samhället och 
miljöcertifieringar och miljöanpassade hus har därför fått ett betydande genomslag i bygg- 
och fastighetssektorn. Ett problem är att det trots växande intresse saknas kunskap hos 
beställare och entreprenörer om merkostnaderna för att bygga en miljöcertifierad byggnad. På 
uppdrag av Akademiska Hus ska denna rapport svara på tre frågeställningar: vad skillnaderna 
mellan BBR och Miljöbyggnad Guld är, vad mervärdet av att välja Miljöbyggnad är samt 
vilken merkostnad som tillkommer för att bygga enligt Miljöbyggnad Guld jämfört med att 
bygga enligt enbart BBR. 

För att utreda de tre frågeställningarna och undersöka den procentuella kostnadsskillnaden 
utförs en fallstudie på Studenthuset vilket byggs på Linköpings Universitet och ska stå klart 
2019. Utredningen har genomförts med hjälp av intervjuer och litteraturstudier. Intervjuer har 
gjorts med representanter som har varit inblandade i projekteringen av Studenthuset för att få 
fram merkostnaderna med miljöbyggnad vid projektering, byggproduktion, certifiering och 
drift. En litteraturstudie har gjorts för att ta reda på skillnader på kraven mellan BBR och 
miljöbyggnad Guld, mervärdet av Miljöbyggnad samt priser för de kostnadsdrivande delarna i 
byggproduktionen. 

Resultaten för frågeställningarna visar att Miljöbyggnad Guld ställer mycket högre krav än 
BBR samt tar med fler aspekter i sin kravställning som inte nämns i BBR. Mervärdet delas 
upp i fyra delar; driftkostnader, hälsa, miljö och hållbarhet. Behovet av köpt energi minskar i 
Miljöbyggnad Guld på grund av det effektiva klimatskalet vilket sänker driftkostnaden med 
cirka 212 000 kronor per år. Miljöbyggnad lägger stort fokus på inomhusmiljön och brukarens 
välmående vilket ger ett bättre inomhusklimat en god hälsa. 

För fallstudie Studenthuset beräknas merkostnaden uppgå till 2,5 – 3,0 % av projektets totala 
budget. I denna kostnad ingår den merkostnad för projektering, byggproduktion samt 
certifiering som direkt kan kopplas till Miljöbyggnad nivå Guld. Den mest kostnadsdrivande 
effekten bedöms vara solcellerna och taket solcellerna är monterade på. Slutsatsen av studien 
är att Miljöbyggnad Guld är en relativt liten merkostnad men har ett stort mervärde i form av 
effekter som inte går att mäta i pengar. 
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ABSTRACT 

Environmental and sustainability questions are becoming increasingly important in 
Swedish society, environmental certifications and environmentally friendly houses 
have therefore had a significant impact in the construction and real estate sector. One 
problem is that, despite growing interest, there is a lack of knowledge from the 
customers and contractors about the additional costs for a environmentally certified 
building.  On behalf of Akademiska Hus, this report will answer three questions. What 
is the differences between BBR and Miljöbyggnad Guld which is a swedish 
environmental certificate for buildings, what are the added values of choosing 
Miljöbyggnad and what the additional cost for building with Miljöbyggnad Guld 
compared with BBR are.  

To investigate the three issues and investigate the cost differences this study is performed as a 
case study on Studenthuset, which is being built at Linköping University and will be 
completed in 2019. This has been done through interviews with consultants who have been 
involved with Studenthuset in order to obtain additional costs with Miljöbyggnad Guld for 
design drawings, production, certification and the management. A literature study has been 
made to find differences between the requirements of BBR and Miljöbyggnad Guld, the 
added values of Miljöbyggnad and prices for the components that will change in the 
production.  

The results for the questions show that Miljöbyggnad Guld places much higher demands than 
BBR, and includes more requirements not mentioned in BBR. The added values is divided 
into four parts, management costs, health, environment and sustainability.  The need for 
purchased energy is reduced in Miljöbyggnad Guld due to the effective facade, which reduces 
management costs by SEK 212 000 per year. Miljöbyggnad focus on the indoor environment 
and the well-being of the users of the building.  

Miljöbyggnad in case study Studenthuset is estimated to reach 2,5 – 3,0 % of the total cost of 
the project. This cost includes the additional costs of design drawings, construction 
production and certification that can be directly linked to Miljöbyggnad Guld. The greatest 
cost effect is estimated to be the solar cells and the roof that the solar cells are mounted on. 
The conclusion of the study is that Miljöbyggnad Guld is a relatively small additional cost but 
has a great added value in terms of effects that can not be measured in money. 
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Begreppsförklaring 

Atemp - Den totala arean som ska värmas till +10 oC 

BBR - Boverkets Byggregler  

BREEAM - Miljöcertifieringssystem från Storbritannien som bland annat bedömer 
projektledning, energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. 
Byggnaden certifieras enligt nivåerna Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding.  

ByggaBo-dialogen – Ett samarbete mellan företag, kommuner och regering för att utveckla 
en hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige.  

ByggaF - Består av flera dokument med mallar och redovisningshjälp för att standardisera 
fuktsäkerhetarbetet för en byggnad från projekteringsskedet till och med förvaltningsskedet. 

BVB (Byggvarubedömningen) - Bedömer och tillhandahåller information om varor och 
materials egenskaper och miljöprestanda. BVBs övergripande syfte är att fasa ut miljö- och 
hälsofarliga ämnen för att nå en giftfri miljö och hållbara leverantörsled, och därigenom 
främja en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn.  

DF (Dagsljusfaktorn) – Visar förhållandet mellan ljusstyrkan inomhus och utomhus en mulen 
dag. Den beror av glasarean, mätpunkt, golvarea, horisontavskärmning, fönsterglasets 
ljustransmission och rumsytors reflexionsförmåga.  

DVUT  (Dimensionerande vinterutetemperatur) - Beskriver lägsta utetemperatur som ett 
system är dimensionerat för. Beror på ort och byggnadens tidskonstant.  

KEMI – Kemikalieinspektionen, de arbetar med att minska riskerna för att människor och 
miljö skadas av kemikalier, med målet att förebygga skador.  

LEED - Miljöcertifieringssystem från USA som bedömer närmiljö, vattenanvändning, 
energianvändning, material och inomhusklimat. Dessa områden betygsätts med brons, silver, 
guld och platinum.  

PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) - Är den andelen människor som förväntas vara 
missnöjda och används för att värdera inneklimat. Om PPD < 10 % innebär det att färre än 10 
% i en grupp förväntas vara missnöjda. PPD bedöms med hjälp av datorsimulering.   

RBK (Rådet för ByggKompetens) – Utbildar kontrollanter som kvalitetssäkrat genomför 
fuktmätningar under byggskedet.  
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Sektionsfakta – Är ett hjälpmedel med byggdelar, à-priser och typrum som underlättar vid 
uppförandet av en kalkyl.  

SGBC Manual 2.2 - Metodik och bedömningskriterier för nybyggnad enligt Miljöbyggnad. 

Svanen - Miljöcertifieringssystem från Sverige som arbetar utan vinstsyfte på uppdrag åt 
regeringen. Krav ställs på byggprocess, material, energibehov och god inomhusmiljö. Miljön 
ska tas hänsyn till genom hela tillverkningsprocessen, från råvaror till färdig byggnad.  

Tidskonstant – Den tid det tar för byggnaden att minska 63 % av temperaturdifferansen 
inomhus. 

UE-kostnad – En kostnad för underentreprenören och dess arbete.  

Utfasningsämnen – Ämnen som är farliga för omgivningen, exempelvis cancerframkallande 
ämnen som bör undvikas och fasas ut från produkter i samhället.  

U-värde - Värmegenomgångskoefficient, mäter hur god isolering en hel byggnadsdel har. Ett 
lågt U-värde innebär att materialet eller komponenten har bättre isolationsförmåga.  

Varmhyra - Hyra inklusive vatten och värme. 

Vistelsezon - Är den zon i ett rum som utnyttjas. Zonen är begränsad till 0,1 meter från golv 
och 2,0 meter upp samt 0,6 meter från ytterväggar eller andra yttre begränsningar.
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1 INLEDNING 

Detta kapitel behandlar bakgrund till studien samt ett problem som anses finnas i 
byggbranschen. Vidare beskrivs studiens syfte och mål. Avslutningsvis nämns de 
frågeställningar studien avser besvara och de avgränsningar som gjorts.  

1.1 Bakgrund 

Sveriges miljöpolitik utgörs av 16 miljökvalitetsmål beslutade av riksdagen. Dessa 
miljökvalitetsmål beskriver vilket tillstånd i den svenska miljön som ska nås. Exempelvis 
begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och en god bebyggd miljö (Naturvårdsverket, 2016).  

Med anledning av miljökvalitetsmålen har fokus på miljön blivit mer relevant vid byggnation. 
Det gör att allt fler ställer höga krav på att det byggs långsiktigt, med så liten miljöpåverkan 
som möjligt samt med en god och hälsosam innemiljö där människor trivs och mår bra. Detta 
har lett till att miljöcertifieringar har blivit vanligare i Sverige för att kunna generera en god 
miljöprestanda och styrka att byggnaderna uppfyller de miljö och kvalitetskrav som ställs på 
byggnaden. (Svenskbyggtjänst, 2016).  

Bostads- och servicesektorn står för omkring 40 % av Sveriges totala energianvändning. 
Energianvändningen för lokaler har sjunkit sedan 1960 talet och i dagsläget är den 
genomsnittliga energianvändningen för varmvatten och uppvärmning runt 110 kWh/m2. 
(Energimyndigheten, 2016). En lägre energianvändning innebär i allmänhet en mindre 
miljöpåverkan. Energieffektivisering kan göras genom tekniska åtgärder eller genom 
beteendeförändringar som främjar hushållning av energi. (Naturvårdsverket, 2016). En 
fortsatt sänkning är relevant för att klara vissa av de 16 miljökvalitetsmålen. 
Miljöcertifieringar är en viktig del i arbetet med detta.  

1.2 Problemformulering 

Miljö- och hållbarhetsfrågor får ett allt större fokus i det svenska samhället och 
miljöcertifieringar och miljöanpassade hus har därför fått ett betydande genomslag i bygg- 
och fastighetssektorn. Ett problem är att det trots växande intresse saknas kunskap hos 
beställare och entreprenörer om merkostnaderna för att bygga en miljöcertifierad byggnad. 
Att inte veta hur stora kostnadsskillnaderna är kan bidra till att bygga miljöcertifierat väljs 
bort med anledning av att merkostnaden antas vara stor och mervärdet med en 
miljöcertifiering inte är känt.   

Miljöbyggnad är ett relativt nytt svenskt system för att certifiera byggnader. Det finns ett 
glapp i litteraturen om vad det kostar att bygga ett hus med denna certifiering eftersom det 
finns få studier som berör detta. Tre examensarbeten som liknar denna studie är Sandstedt 
(2015), Blomqvist & Unnbom (2014) och Brown, Malmqvist & Wintzell (2014) som alla tre 
tar upp kostnadsskillnader mellan BBR och Miljöbyggnad. BBR väljs även i denna studie  
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som grund för jämförelse med anledning av att kraven är allmänt kända och förhållandevis 
lätta att jämföra med Miljöbyggnad nivå Guld då denna miljöcertifiering bygger på BBRs 
krav. Denna studie ämnar att ge ett bredare underlag för kostnadsskillnaderna mellan BBR 
och Miljöbyggnad Guld samt att utreda vad mervärdet med Miljöbyggnad beror på.  

1.3 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att förtydliga skillnader i kraven mellan Miljöbyggnad Guld och 
BBR, och skapa en förståelse för vad de ställer för krav på byggnader vid nybyggnation. 
Detta för att tydliggöra den faktiska och kostnadsmässiga innebörden av att certifiera enligt 
Miljöbyggnad Guld. Men även för att skapa medvetenhet om vilka kostnader som förändras 
på grund av att de valt att certifiera enligt Miljöbyggnad Guld. 

Målet med examensarbetet är att komma fram till en procentuell kostnadsskillnad mellan 
BBR och Miljöbyggnad Guld vid nyproduktion av fallstudien Studenthuset, med hänsyn till 
kostnader för projektering, byggproduktion, certifiering och drift. Målet är även att belysa 
mervärdet med Miljöbyggnad.  

1.4 Frågeställningar 

1. Hur skiljer sig kraven för Miljöbyggnad nivå Guld från kraven i BBR vid 
nyproduktion? 

2. Vad är merkostnaden med att bygga enligt Miljöbyggnad Guld jämfört med BBR? 
3. Vad är mervärdet med att välja Miljöbyggnad Guld istället för BBR?  

1.5 Avgränsningar  

På grund av en begränsad tidsram har vissa avgränsningar gjorts för att begränsa arbetets 
omfattning, dessa är: 

 Studien gäller endast nyproduktion av Studenthuset i Linköping.   Miljöbyggnad Guld har jämförts mot BBR. De två andra certifieringsnivåerna Silver 
och Brons har inte beaktats.  Studien har utgått från SGBC Manual 2.2.  Frågeställning 1 har besvarats med BBR 24 med anledning av att det är den nyaste och 
uppdaterade versionen och frågeställning 2 har utgått från BBR 21 med anledning av 
att Studenthuset projekterades med denna version.    Byggnadens utformning har inte ändrats, enbart materialval, konstruktionslösningar 
och arbetsprocessen skiljer sig mellan de olika alternativen.  För indikator 2 - värmeeffektbehov, har endast ej elvärmda byggnader beaktats och 
jämförts.   VVS tas inte med i byggproduktion med anledning av att det är för omfattande, 
tidskrävande och kostsamt att undersöka kostnader för VVS i byggproduktion.   
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2 METOD  

Metodkapitlet beskriver de olika metoder som använts i fallstudien och avslutas med 
kommentarer om studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.   

Detta examensarbete är en fallstudie utförd på Studenthuset som ska uppföras på Campus 
Valla i Linköping. Studien är utförd i bygghandlingsskedet med tillgång till entreprenörens 
byggkalkyl. Vidare har litteraturstudier i ämnet, intervjuer och beräkningar gjorts för att ta 
fram kostnader.  

2.1 Litteraturstudier  

Litteraturstudier har gjorts för att besvara fråga 1. Boverkets Byggregler samt Miljöbyggnads 
manualer för bedömningskriterier och metodik studerades för att precisera och sedan ställa 
upp kraven för de båda alternativen. Detta för att få en överblick över vad de har för likheter 
samt vad som skiljer dem åt vid nyproduktion. En anledning till vald insamlingsmetod är att 
frågeställningen är formulerad på så sätt att den är lätt att svara på genom att använda sig av 
de krav som finns för BBR och Miljöbyggnad Guld.  

2.2 Intervjuer  

Fem intervjuer har gjorts, en med projektledaren och fyra med olika konsulter som varit 
delaktiga i projektet för att utreda vilket jobb de har lagt ned på projekteringen och hur 
mycket deras arbete har kostat. De intervjuade konsulterna har varit en akustiker, 
energisamordnare, hållbarhetssamordnare och VVS-projektör. Syftet med intervjuerna var 
också att undersöka vad konsulterna tror att projekteringen hade kostat om de projekterat för 
att endast uppfylla BBRs krav samt vilka delar av projektet som då varit annorlunda. Dessa 
fyra konsulter valdes ut med anledning av att de ansågs vara de som påverkats mest av 
Miljöbyggnad. Intervjuerna var semistrukturerade med öppna svar för att kunna få ut så 
mycket information som möjligt från konsulterna. Se Bilaga 1. För att säkerställa att svaren 
blev korrekt refererade till, gjordes inspelningar av varje intervju. Efter varje intervjutillfälle 
analyserades och renskrevs intervjuerna. Denna metod valdes för att på effektivt sätt få ut 
viktiga siffror från nyckelpersoner i projektet.  

2.3 Beräkningar 

För att ta fram kostnader för projektering och byggnation enligt BBR har kostnadsberäkningar 
utförts. Val av andra material och produkter än de som valts för Miljöbyggnad Guld har gjorts 
för att anpassa byggnaden till BBRs krav på bland annat U-värden. Med hjälp av 
sektionsfakta som referenslitteratur har andra material och konstruktionslösningar valts. 
Befintlig data i form av en mängdkalkyl har använts för att beräkna kostnader för de val som 
gjorts med hjälp av sektionsfakta. Det ger de båda alternativen lika jämförelsebas vilket ger 
en mer rättvis jämförelse. 
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2.4 Validitet, Reliabilitet & Generaliserbarhet  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är viktiga aspekter att ta hänsyn till för att 
rapportens innehåll ska bli trovärdigt och tillförlitligt. Validitet innebär att det som mäts är det 
som avsetts att mätas, det vill säga att den teori och data som insamlats verkligen svarar på 
frågan. För att säkerställa att korrekt information samlats in har val av källor gjorts med 
noggrannhet för att undvika felaktigheter genom att välja rätt version och välja bort opålitliga 
källor. Gällande intervjuerna har stor vikt lagts vid att formulera intervjufrågorna på rätt sätt 
för att svaren ska besvara frågeställningarna.  

Reliabilitet säkerställer att studien går att upprepa vilket gör det viktigt att rätt information är 
insamlad på rätt sätt. Informationen som använts i denna studie är sekundär data från 
rapporter och manualer från olika organisationer. Eftersom det är svårt att veta hur denna 
information är insamlad och sammanställd minskar det reliabiliteten, dock är det offentlig 
information vilket gör att studien går att upprepa vid ett senare tillfälle. För att säkerställa att 
intervjuerna går att upprepa är intervjufrågorna bifogade i rapporten. Dock förlitar sig studien 
på uppriktigheten i de intervjuades svar. Har de svarat felaktigt påverkas studiens reliabilitet. 
Även beräkningarna kommer kunna utföras igen men det finns dock en risk för att tiden 
påverkar resultatet eftersom priser på material och arbetskraft förändras över tiden. För att öka 
reliabiliteten ytterligare och öka möjligheten att upprepa studien förklaras tillvägagångssättet 
så utförligt som möjligt. 

Generaliserbarhet innebär att resultatet från studien även gäller för andra studier av liknande 
karaktär. Fallstudien utgår från ett speciellt hus som har många övriga krav utöver 
Miljöbyggnad Guld vilket sänker generaliserbarheten. Resultatet från denna studie 
tillsammans med tidigare studier gör att generaliserbarheten ökar. Detta på grund av att olika 
fallstudier studeras vilket ger ett brett och generellt svar som kan appliceras på fler byggnader. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel tar upp den teori som ligger till grund för studien. De krav som ställs vid 
nybyggnation i Boverkets Byggregler och i Miljöbyggnad beskrivs ingående utifrån de femton 
indikatorer som finns i Miljöbyggnad. Slutligen beskrivs de fördelar som finns med att bygga 
enligt Miljöbyggnad Guld.  

3.1 Boverkets Byggregler  

"Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och 
vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och 
bostadsfinansiering" (Boverket, 2017). BBR är en av Boverkets många publikationer som 
används både vid ny- och ombyggnad. Det är en samling med föreskrifter och allmänna råd 
för att bland annat reglera tillgänglighet, bostadsutformning, hälsa och miljö, bullerskydd 
samt energihushållning enligt Boverket (2016). Kraven som ställs i BBR är de lägsta 
grundläggande kraven som ställs på en byggnad och måste uppfyllas för att byggnaden ska bli 
godkänd. De delar av BBR som berörs mest i denna studie är kapitel 6 i BBR som behandlar 
hygien, hälsa och miljö med föreskrifter och allmänna råd om luft och ventilationsstandard, 
ljus, termiskt klimat, fukt samt vatten och avlopp. Även kapitel 9 berörs i stor utsträckning då 
detta kapitel behandlar energihushållning i form av krav på byggnaders energianvändning 
(BFS 2016:13). 

3.2 Miljöcertifiering  

Att byggnader är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara blir allt viktigare, därför finns 
det ett flertal krav som ställs på byggnaders hållbarhet. Idag finns ett antal olika 
miljöcertifieringar som bidrar till en hållbar utveckling, de vanligaste i Sverige är BREEAM, 
LEED, Svanen och Miljöbyggnad (SGBC, 2016). Denna studie behandlar endast 
Miljöbyggnad. 

3.2.1 Miljöbyggnad  

Miljöklassad byggnad utvecklades av byggbranschen och högskolor inom ByggaBo-dialogen 
och systemet sattes i drift 2009. En annan organisation skapades för att ansvara för systemets 
utveckling, drift och marknadsföring. Sweden Green Building Council (SGBC) tog 2011 över 
systemet och dess manualer. I samband med det bytte Miljöklassad byggnad namn till 
Miljöbyggnad. Den senaste uppdateringen, Miljöbyggnad 2.2, har gjort det lättare att 
certifiera byggnader då den nödvändiga informationen har samlats i tre dokument vilka är 
metodik, bedömningskriterier för nyproducerade byggnader samt bedömningskriterier för 
befintliga byggnader (SGBC, 2014c).   

Miljöbyggnad kan användas för certifiering av nyproducerade och befintliga småhus, 
flerbostadshus samt lokalbyggnader med exempelvis kontor, skola, hotell, restaurang och 
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handel. Certifieringssystemet fokuserar på att effektivisera energianvändningen, förbättra 
inomhusmiljön samt minska användningen av byggvaror med farliga ämnen. För 
nyproducerade byggnader finns 15 indikatorer, dessa är uppdelade på 12 aspekter som i sin 
tur är indelade i 3 områden vilka är energi, innemiljö och material. Se Figur 1 nedan. 
Indikator 16, sanering av farliga ämnen, gäller för ombyggnation. 

 

 

Figur 1. Miljöbyggnads indikatorer, aspekter och områden. (SGBC, 2014c). 

 

En byggnad kan enligt Miljöbyggnad få betyget Brons, Silver och Guld, där Guld är det 
högsta betyget med högst krav. Sammanvägningen av varje indikators betyg görs med en 
aggregeringsmetod som är utformad så att en byggnad med brister inte ska kunna få högt 
betyg. Det lägsta områdesbetyget avgör byggnadens betyg för att varje områdes betyg ska ha 
samma tyngd. För att uppnå Guld krävs inte guld på alla indikatorer, vissa indikatorer kan ha 
betyget Silver och beroende på var de är placerade kan byggnaden ändå få betyget Guld. Om 
någon indikator har betyget Brons är det dock omöjligt att få betyget Guld på hela byggnaden.  
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Analys av indikatorbetyg och slutbetyg gör det möjligt att ta reda på vilka åtgärder som krävs 
för att byggnaden ska uppnå ett högre slutbetyg. En del av indikatorerna bedöms på rumsnivå 
medan de resterande bedöms på byggnadsnivå enligt Figur 2 nedan (SGBC, 2014c). 

 

Rumsnivå  Indikator Byggnadsnivå 

 1 Energianvändning ← 
 2 Värmeeffektbehov ← 

→ 3 Solvärmelast  
 4 Energislag ← 

→ 5 Ljudmiljö  
 6 Radon ← 
 7 Ventilationsstandard ← 
 8 Kvävedioxid ← 
 9 Fuktsäkerhet ← 

→ 10 Termiskt klimat vinter  
→ 11 Termiskt klimat sommar  
→ 12 Dagsljus  
 13 Legionella ← 
 14 Dokumentation av farliga ämnen ← 
 15 Utfasning av farliga ämnen ← 

 

Figur 2. Bedömningsnivåer (SGBC, 2014c). 
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Vid bedömning av rum behöver inte alla rum bedömas och betygsättas på grund av att det 
skulle vara för tids- och kostandskrävande. Byggnadens mest kritiska delar är de som 
påverkar betyget på byggnaden och därför väljs ett eller flera representativa våningsplan. 
Därefter bedöms och betygsätts de 20 % sämsta vistelserummen på varje representativt 
våningsplan (SGBC, 2014c).  

För att vissa indikatorer ska uppnå Guld krävs att brukarna svarar på en enkätundersökning 
samt att 80 % av de svarande brukarna anser att inomhusmiljön är acceptabel, bra eller 
mycket bra. Enkätundersökningen görs för att ta reda på om byggnadens faktiska funktioner 
och brukarnas upplevelse överensstämmer med de krav beställaren ställt på den färdiga 
byggnaden (SGBC, 2014c).   

Certifiering 

Certifiering av Miljöbyggnad sker i fem steg enligt Figur 3 (SGBC, 2014c).  

 

Figur 3. Certifieringsprocessen för Miljöbyggnad (SGBC, 2014c). 

 

1. En registrering av byggnaden som ska certifieras görs hos SGBC. Vilken 
manualversion och vilka förtydliganden ansökan ska uppfylla avgörs av vilket datum 
registreringen görs.    

2. En certifieringsansökan skickas till SGBC för granskning.  
3. Oberoende granskare bedömer ansökan under sekretess.  
4. En preliminär certifiering utfärdas utifrån granskarens utlåtande om byggnaden.  
5. Certifieringsresultatet verifieras tidigast efter ett år och senast efter två år.  

Ansökan ska bland annat innehålla administrativa uppgifter om fastighet och projektägare, 
beskrivning av byggnadens utformning och verksamheter i byggnaden, samt betyg för varje 
indikator och underlag som bevisar detta (SGBC, 2014c). 
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Senast två år efter att byggnaden tagits i bruk ska certifieringen verifieras för att kontrollera 
att byggnaden verkligen uppfyller de ställda kraven och att byggnaden stämmer överens med 
den preliminära certifieringen. Verifieringen görs bland annat genom mätningar av 
energianvändningen. Certifieringen gäller i 10 år från och med att den preliminära 
certifieringen gjorts. Efter det måste byggnaden omcertifieras (SGBC, 2014c). 

3.3 Skillnader mellan BBR och Miljöbyggnad Guld  

3.3.1 Energianvändning  

BBR  

BBR ställer krav på byggnadens specifika energianvändning vilket innebär energiförbrukning 
exklusive energi för hushållsändamål, belysning samt elektriska apparater. Sverige delas in i 
fyra klimatzoner och energikravet skiljer sig åt beroende på byggnadens geografiska 
lokalisering i Sverige. Kravet beror också på huruvida byggnaden är uppvärmd med el eller 
använder sig av ett annat uppvärmningssätt. Ett tillägg på energikravet får göras på grund av 
hygieniska skäl då uteluftsflödet överstiger 0,35 l/s,m2. Denna får dock högst tillgodoräknas 
till 1,0 1/s,m2 som visas i Tabell 1.  

De fyra klimatzonerna är: 
Klimatzon 1: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 
Klimatzon 2: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 
Klimatzon 3: Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, 
Västmanlands, Stockholm, Uppsala, Gotlands och Västra Götalands län förutom kommunerna 
Öckerö, Partille, Mölndal, Härryda och Göteborg som tillhör klimatzon 4. 
Klimatzon 4: Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län. 

Tabell 1. Maximal tillåten energianvändning för BBR inom klimatzonerna för lokaler där 
Atemp > 50 m2.  

Klimatzon Specifika energianvändning 
kWh/m2 

Tillägg 
kWh/m2 

1 105 110(qmedel0.35) 

2 90 90(qmedel0.35) 

3 70 70(qmedel0.35) 

4 65 70(qmedel0.35) 
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Där qmedel är det genomsnittliga uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen. 

Beräkningar ska redovisas och mätningar bör utföras under en 12 månaders period (BFS 
2016:13).  

Miljöbyggnad Guld  

Den specifika energianvändningen plus tillägget får inte överstiga 65 % av motsvarande BBR 
krav i dess klimatzon (SGBC, 2014a).  

3.3.2 Värmeeffektbehov  

BBR 

Inga konkreta krav ställs från BBR angående värmeeffektbehovet. 

Miljöbyggnad Guld 

Värmeeffektbehovet, mätt i W/m2, Atemp får ej överstiga värdena i Tabell 2. Dessa siffror tas 
fram genom simuleringar eller beräkningar där hänsyn tas till energiförluster från 
transmission, luftläckage, ventilation samt köldbryggor vid DVUT per Atemp.  
 

Tabell 2. Maximala tillåtna värmeeffektbehovet för Miljöbyggnad Guld.  

Klimatzon Värmeeffektbehov (W/m2) 

1 <34 

2 <29 

3 <25 

 

Manualen för Miljöbyggnad 2.2 använder sig av den gamla modellen för klimatzoner där 
klimatzon 1 motsvarar norra Sverige, klimatzon 2 mitten av Sverige och klimatzon 3 södra 
Sverige (SGBC, 2014a). 

3.3.3 Solvärmelast  

BBR 

Inga konkreta krav ställs från BBR angående solvärmelast. 
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Miljöbyggnad Guld 

Miljöbyggnad ställer krav på solvärmetillskottet till byggnaden för att minska behovet av 
komfortkyla eller motverka för höga temperaturer inomhus. Solvärmetillskottet mäts endast i 
vistelserum som får direkt solljus och får ha ett maxvärde på 32 W/m2 golv för 
lokalbyggnader (SGBC, 2014a). 

3.3.4 Energislag  

BBR 

Inga konkreta krav ställs från BBR angående energislag. 

Miljöbyggnad Guld  

Miljöbyggnad ställer krav på vilka källor byggnaden använder för energiförbrukning. 
Energikällorna delas in i fyra olika miljökategorier, enligt följande: 

 Miljökategori 1:  Sol, vind och vattenkraft samt spillvärme från industrier som annars 
skulle gått förlorad.  Miljökategori 2:  Biobränsle samt kraftvärmeverk.  Miljökategori 3:  Icke miljögodkända pannor, det vill säga pannor som ej testats eller 
har undermålig rökgasrening.    Miljökategori 4:  Kol, olja, torv, naturgas och kärnkraft. 

Kravet för energislag kan uppnås på två sätt, antingen genom att minst 20 % av energin 
kommer från miljökategori 1 och max 20 % från vardera miljökategori 3 och 4. Andra sättet 
att uppnå kraven är att ha minst 50 % av energin kommer från miljökategori 2 och max 20 % 
från vardera miljökategori 3 och 4 (SGBC, 2014a). 

3.3.5 Ljudmiljö  

BBR 

Ljudmiljön i byggnader ska vara god, därför ställer BBR genom SS 25268 akustiska krav 
utifrån fem parametrar (BFS 2016:13). Dessa är ljud från installationer inomhus, 
luftljudsisolering, stegljudsisolering, ljud utifrån samt efterklangstid. Parametrarna 
klassificeras i ljudklasser från D till A. Ljudklass D är låg ljudstandard och ska endast väljas 
när ljudklass C inte är möjligt av tekniska eller ekonomiska skäl. Minimikraven i BBR 
motsvaras av Ljudklass C. Ljudklass B motsvarar ungefär 50 % bättre ljudförhållanden än 
BBRs krav och används där en god ljudmiljö erfordras, till exempel i bibliotek. Ljudklass A 
är den bästa ljudklassen och motsvarar ungefär dubbelt så bra ljudförhållanden i relation till 
ljudklass C (Svensk betong, u.å.).  
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Miljöbyggnad Guld 

Miljöbyggnad tar endast hänsyn till fyra parametrar vilka är ljud från installationer inomhus, 
luftljudsisolering, stegljudsisolering samt ljud utifrån. Efterklangstiden behandlas inte 
eftersom den till stor del beror på vad brukarna av fastigheten har för inredning menar 
Miljöbyggnad. För guld krävs att alla fyra parametrarna når minst ljudklass B samt ett 
godkänt enkätresultat (SGBC, 2014a). 

3.3.6 Radon  

BBR 

BBR ställer krav på max 200 Bq/m3 i inomhusluften, uträknat som ett medelvärde över ett år 
(BFS 2016:13). 

Miljöbyggnad Guld  

Det högsta uppmätta värdet i vistelsezonen får inte överstiga 50 Bq/m3 enligt Miljöbyggnad 
(SGBC, 2014a). 

3.3.7 Ventilationsstandard  

BBR   

Enligt BBR (BFS 2016:13) ska det lägsta uteluftsflödet vara 0,35 l/s,m2 golvarea. När ett rum 
används ska det kunna ha kontinuerlig luftväxling. I rum där människor vistas mer än 
tillfälligt ska byggnader och installationer vara utformade på så sätt att de ger förutsättningar 
för god luftkvalitet. Det innebär att luften måste vara fri från föroreningar i en koncentration 
som medför negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt.  

Miljöbyggnad Guld 

Enligt Miljöbyggnad Guld (SGBC, 2014a) ska uteluftsflödet vara större än 7 l/s,person med 
tillägg på 0,35 l/s,m2 golvarea. Guld innebär också att det ska vara automatiskt behovsstyrt av 
ventilationsflöde i vistelserum med varierande belastning. För att uppnå guld krävs även ett 
godkänt enkätresultat. 

3.3.8 Kvävedioxid  

BBR 

Inneluften får inte innehålla föroreningar i en koncentration som kan medföra dålig lukt eller 
hälsoproblem enligt BBR. Utöver det finns inget mätbart krav (BFS 2016:13). 
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Miljöbyggnad Guld 

Inomhusluften får max innehålla 20 µg/m3 kvävedioxid och mätning ska ske när byggnaden 
är i drift. Om byggnaden är placerad utanför tätort och avståndet till kraftigt trafikerad väg 
(>10 000 fordon/dygn) överstiger 250 meter kan Guld erhållas på indikatorn utan att 
verifierande mätning av halterna i inomhusluften genomförs (SGBC, 2014a). 

3.3.9 Fuktsäkerhet  

BBR 

Byggnader ska utformas för att förhindra skador, lukt eller mikrobiell växt orsakade av fukt 
vilket görs genom att kontrollera att fukttillståndet inte överskrider de högsta tillåtna 
fukttillstånden för material och produkter som ingår i byggnadsdelen. För att minska risken 
för skador, lukt eller mikrobiell växt på grund av fukt kan fuktsäkerhetsprojektering göras 
genom att kontrollera byggnadsdelarnas fukttillstånd och byggnadens fuktsäkerhet. Enligt 
BBR (BFS 2016:13) ska, vid projektering och utförande, hänsyn tas till materialval, skarvar 
och anslutningsdetaljer för att undvika att det högsta tillåtna fukttillståndet överskrids då fukt 
tränger in i material eller skarvar.   

Miljöbyggnad Guld  

För att uppnå Miljöbyggnad Guld krävs att kraven i BBR uppfylls samt att byggnaden är 
fuktsäkerhetsprojekterad och utförd enligt ByggaF. Det krävs även att våtrum utförs enligt 
aktuella branschregler och att fuktmätningar görs enligt RBK samt att en diplomerad 
fuktsakkunnig och en fuktsäkerhetsansvarig utses. Slutligen krävs ett godkänt enkätresultat 
där mindre än 10 % av brukarna har svarat att de upplever allergi-, hälso- eller mögelbesvär 
på grund av byggnaden (SGBC, 2014a). 

3.3.10 Termiskt klimat vinter  

BBR  

BBR skiljer inte på Termiskt klimat vinter och sommar utan har slagit ihop dem till punkten 
termiskt klimat.  

BBR (BFS 2016:13) säger att byggnader ska utformas så att tillfredsställande termiskt klimat 
erhålls. Det innebär att termisk komfort i vistelsezonen ska uppnås samt att ett lämpligt klimat 
kan bevaras i övriga utrymmen i byggnaden med hänsyn till byggnadens planerade 
användning. För att uppnå termisk komfort i vistelsezonen bör byggnader vid DVUT 
utformas så att den lägsta operativa temperaturen är 18 oC och att yttemperaturen på golvet 
under vistelsezonen beräknas bli 16 oC som lägst. Lufthastigheten i vistelsezonen ska inte 
överstiga 0,15 m/s under uppvärmningssäsongen och lufthastigheten från ventilationssystemet 
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får inte överstiga 0,25 m/s resterande tid av året. Värmeinstallationer utformas för att uppnå 
det värmeeffektbehov som erfordras för att bevara den termiska komforten.  

Miljöbyggnad Guld  

För att uppnå Guld krävs att lokalen uppnår termiskt klimat motsvarande PPD < 10 % och ett 
godkänt enkätresultat.   

Med hjälp av datorsimulering beräknas hur stor andel av brukarna som kan förväntas bli 
missnöjda med det dimensionerade inneklimatet. Värden för DVUT, rummets aktuella 
utformning, värmning, ventilation och internlaster används för att utföra simuleringen 
(SGBC, 2014a). 

3.3.11 Termiskt klimat sommar  

BBR  

Se Termiskt klimat vinter ovan.  

Miljöbyggnad Guld    

För att uppnå Guld krävs att lokalen uppnår termiskt klimat motsvarande PPD < 10 % och ett 
godkänt enkätresultat. Termiskt klimat sommartid bedöms med hjälp av en datorsimulering 
som jämförs med krav från PPD. 

Med hjälp av datorsimulering beräknas hur stor andel av brukarna som kan förväntas bli 
missnöjda med det dimensionerade inneklimatet. Simuleringen ska genomföras vid den 
tidpunkt under året då tillförd kyla är som störst (SGBC, 2014a). 

3.3.12 Dagsljus  

BBR 

I rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas stadigvarande ska, enligt BBR (BFS 
2016:13), god tillgång till direkt dagsljus vara möjlig och utrymmen ska därför utformas 
därefter, om det är rimligt med hänsyn till rummets planerade användning. Allmänt råd är att 
DF ska vara ungefär 1 % och rummets fönsterglasarea ska vara 10 % av golvarean. Tillgång 
till indirekt dagsljus, det vill säga dagsljus som kommer in i utrymmen genom invändiga 
glaspartier, är tillräckligt för gemensamma ytor där brukarna inte vistas stadigvarande.  

Miljöbyggnad Guld  

För att uppnå Miljöbyggnad Guld ska DF vara större än 1,2 % vilket ska visas med 
datorsimulering. Det krävs även ett godkänt enkätresultat (SGBC, 2014a). 
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3.3.13 Legionella  

BBR 

För att minska spridningen av legionellabakterier ställer BBR krav på att temperaturen i 
tappvarmvattenledningarna aldrig ska gå under 50 oC samt ger som allmänt råd att 
stillastående tappvarmvatten i till exempel beredare ej ska understiga 60 oC (BFS 2016:13). 

Miljöbyggnad Guld 

Miljöbyggnad ställer ytterligare krav på minimum temperaturer och även mätningar på 
utgående varmvatten. Rörledning till flera duschplatser där temperaturen på vattnet är max 38 
oC får ej vara längre än 5 meter. Handdukstorkar och andra värmare får inte vara kopplade till 
varmvattensystemet.  Inga proppade ledningar får förekomma i systemet. Kall och 
varmvattenledningarna ska inte vara i kontakt med varandra för att förhindra 
värmeöverföringar. Termometrar ska vara monterade på utgående varmvatten (SGBC, 
2014a). 

3.3.14 Dokumentation av byggvaror  

BBR 

BBR ställer inga konkreta krav angående dokumentation av byggvaror och 
inbyggnadsmaterial.  

Miljöbyggnad Guld 

För att uppnå Guld ska byggvaror och inbyggnadsmaterial dokumenteras i en digital 
byggnadsrelaterad loggbok som administreras på företagsnivå hos fastighetsägaren. 
Loggboken ska innehålla information om byggvaror i grundkonstruktion, stomme, 
ytterväggar, innerväggar och yttertak. Information om deras ungefärliga placering och mängd 
i byggnaden samt uppgifter om typ av byggvara, varunamn, tillverkare, innehållsdeklaration 
och årtal för dess upprättande ska finnas med i loggboken. Det är enbart byggvaror som 
monteras fast inne eller i direkt anslutning till byggnaden som redovisas i loggboken. Material 
som tillhör installationstekniska- eller elsystem samt beslag, skruvar och liknande behöver 
inte redovisas (SGBC, 2014a). 

3.3.15 Utfasning av farliga ämnen  

BBR 

Inget mätbart krav finns i BBR. Dock får byggnaders material inte ge upphov till föroreningar 
som kan påverka människors hälsa negativt enligt BBR (BFS 2016:13). 
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Miljöbyggnad Guld 

Miljöbyggnad Guld tillåter inte användning av ämnen med farliga egenskaper som definieras 
som farliga ämnen i KEMI. Alla byggvaror som dokumenteras i loggboken ska bedömas i 
någon materialdatabas (BVB, BASTA eller SundaHus), om materialen som ska användas inte 
finns bedömda måste de skickas in för bedömning (SGBC, 2014a). 

3.4 Miljöbyggnads mervärde  

Miljöbyggnad ger en helhetsbild över vad som förväntas av en byggnad. Det blir enkelt att 
kommunicera till allmänheten vad byggnaden står för och vilka krav den uppfyller vilket ökar 
mervärdet (Jernelius, 2011). Miljöbyggnad är utformat för den svenska marknaden med fokus 
på Sveriges lagstiftningar och krav i byggbranschen vilket förenklar appliceringsprocessen i 
förhållande till andra internationella miljöcertifieringar.  

Med Miljöbyggnads kravställning fås en anpassad och förhållandevis enkel arbetsprocess för 
att arbeta med miljö och hållbarhet och på så sätt enklare kunna arbeta in och uppfylla den 
kravställningen.  

Den minskade energianvändningen som krävs på grund av Miljöbyggnad Guld ger en klar 
ekonomisk besparing jämfört med BBR. Utöver detta kan mervärdet delas upp i tre olika 
kategorier, vilka är hälsa, miljö och hållbarhet (SGBC, 2014b).  

Miljö 

Vid certifieringen av en miljöbyggnad granskas byggnaden av en tredje part, vilket ger en bra 
trovärdighet för företagets miljö- och kvalitetsarbete (Jernelius, 2011).  

Indikator 15 i Miljöbyggnad nivå Guld, utfasning av farliga ämnen, begränsar användningen 
av utfasningsämnen vid byggnation. På lång sikt bidrar det till att sådana särskilt farliga 
ämnen fasas ut vid byggnation av nya fastigheter. 

Indikator 4, energislag, ställer miljökrav på den energin som förbrukas i byggnaden. Detta gör 
att energin som används måste helt eller delvis komma från förnyelsebara källor.  

Hälsa 

Bättre hälsa för de som arbetar och befinner sig i byggnaden är en aspekt med stort fokus 
inom systemet Miljöbyggnad. Att brukarna av byggnaden trivs är viktigt vilket tydligt 
framgår i Miljöbyggnad och dess kravställning, där elva av femton indikatorer direkt kan 
kopplas till hälsa och välbefinnande. Dessa är solvärmelast, termiskt klimat vinter och 
termiskt klimat sommar som reglerar värmen samt kylan i byggnaden. Krav för kyla är något 
som helt saknas i BBR. Ljudmiljö, vilket har ett mycket högre krav i Miljöbyggnad nivå guld  
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än i BBR för att stadigvarande brukare ska kunna arbeta i lugn och ro. Radon, som kan orsaka 
lungcancer vid en för hög koncentration under en lång tid (Boverket, 2014) har Miljöbyggnad 
strikta krav kring vilket ökar mervärdet.  

Miljöbyggnad ställer även krav gällande halten kvävedioxid i inomhusluften för att säkerställa 
god luftkvalitet inomhus och legionella för att ytterligare minska spridningen av sjukdomar. 
Halten kvävedioxid i luften indikerar även förekomst av andra luftföroreningar vilket ger en 
bra hänvisning till den allmänna luftkvaliteten. Ventilationen i en miljöbyggnad måste vara 
behovsstyrd vilket ökar komforten i ett rum då ventilationen anpassar sig till antal personer i 
rummet. Detta i kontrast till kraven från BBR där ett rum dimensionerat för 50 personer alltid 
tillför luft för 50 personer även om det bara är 10 personer i rummet. Indikatorn för dagsljus 
ser till att mer naturligt dagsljus släpps in i byggnaden vilket är viktigt för människors hälsa 
och produktivitet (Wymelenberg, 2014). 

Hållbarhet 

Miljöbyggnad främjar hållbart byggande. Ungefär 66 % av en BBR byggnads klimatpåverkan 
sker under drifttiden (Liljenström, Malmqvist & Erlandsson, m.fl., 2015), vilket gör 
miljöprestandan viktig. Detta visas genom att en byggnad endast kan behålla sin certifiering i 
10 år innan den behöver omcertifieras (SGBC, 2016). Det innebär att byggnaden måste 
byggas hållbart för att kunna omcertifieras. Hållbarhetsaspekten förtydligas även med 
indikator 14, dokumentation av byggvaror, som kräver att materialet i alla byggnadsdelar 
dokumenteras med mängd och placering. Detta förenklar saneringsarbeten och eventuella 
utbyten av material vilket ger ett ekonomiskt mervärde då utredningar vid eventuell 
demontering av byggnaden inte är behövligt enligt Appelgren1. Dokumenteringen ska även 
innehålla byggvarudeklarationer.  

 

                                                 

 

 

 

 

1 Herman Appelgren, Hållbarhetssamordnare, WSP, intervju 13 april 2017. 
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4 FALLSTUDIE STUDENTHUSET 

I detta kapitel beskrivs fallstudien, företaget där studien utförts samt byggnaden studien 
utförts på. Vidare behandlas intervjusvar vilka delats upp i områdena projektering, 
byggproduktion och certifiering. Svaren ligger till grund för beräkningar av kostnader. 
Avslutningsvis nämns kostnadsbesparingar vid drift.   

4.1 Studenthuset  

På Linköpings Universitet, Campus Valla, ska Akademiska Hus uppföra en ny byggnad 
kallad Studenthuset, se Figur 4. Studenthuset Campus Valla (White, 2015 ) med byggstart 
juni 2017. Bygget har en budget på 444 100 000 kronor (Akademiska Hus, 2017c). 
Studenthuset ska bli 7 våningar högt och stå mitt på campus med Linköpings universitet som 
hyresgäst. Målet med Studenthuset är att skapa en mötesplats för studenterna där de kan få 
service och information. Arbetsplatser för studenthälsan, antagnings- och examensservice, 
restaurang, omkring 900 studieplatser samt ett unikt bibliotek på plan tre till och med plan sex 
är exempel på vad som kommer finnas i byggnaden (Akademiska Hus, 2017a). 

 

Figur 4. Studenthuset Campus Valla (White, 2015 ) 
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Tanken är att Studenthuset ska statuera exempel på ett hållbart byggande. Byggnaden ska med 
anledning av det certifieras med Miljöbyggnad nivå Guld. För att ytterligare kommunicera 
konceptet hållbart byggande har det varit en viktig strävan att Studenthuset ska utstråla 
hållbarhet, genom att exempelvis visualisera hållbara lösningar. Det har bland annat bidragit 
till att materialvalen, exempelvis valet att använda sig av trä som ytskikt i huset, haft en 
betydande roll. Valet att ha många, synliga solpaneler på taket grundar sig först och främst i 
Miljöbyggnad Guld men även i att hållbarheten ska synliggöras (Appelgren & Erjeby, 2017). 
Byggnaden ska stå färdigt för inflyttning sommaren 2019. 

Akademiska Hus, som är byggherre för Studenthuset, är ett statligt ägt fastighetsbolag som 
arbetar med att förvalta, äga och utveckla fastigheter för Sveriges universitet och högskolor 
(Akademiska Hus, 2017b).  

Eftersom bolaget är statligt ägt har företaget ett stort ansvar för att vara branschledande vad 
gäller hållbarhet (Akademiska Hus, 2017b). Ledord som långsiktighet och hållbarhet har 
därför blivit viktiga för Akademiska Hus. Akademiska Hus har utformat strikta tekniska krav 
vilka har sammanfattats i en teknikplattform. Dessa krav reglerar bland annat 
grundkonstruktioner, mark, rumsbildande byggdelar, invändiga ytskikt, huskompletteringar 
och VVS-system. Utöver plattformen har de bland annat sedan 2012 valt att certifiera alla 
sina nybyggda fastigheter med minst Miljöbyggnad Silver. (Akademiska Hus, 2017b) 

4.2 Projektering  

En stor mängd merprojektering har behövts för att nå Miljöbyggnad Guld. För att uppnå 
kraven i Miljöbyggnads indikatorer krävs en högre grad av dokumentation, bättre och 
noggrannare beräkningar och innovativa/tekniska lösningar. Detta kapitel behandlar de 
kostnadsdrivande effekterna för projekteringen av VVS, arkitekt, akustiker, 
energisamordnare, hållbarhetssamordnare samt projektledning för Studenthuset som är de 
aspekter som påverkas av Miljöbyggnad Guld.  

4.2.1 Projektledare  

Projektledningen har skötts av Anders Berg på Akademiska Hus vilket innebär att han själv 
har varit ansvarig för hela projektet från början. Arbetet har inneburit att lägga upp strategin 
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för projektet för att uppnå Miljöbyggnad Guld tillsammans med universitetet. Utöver det har 
en miljökonsult, Herman Appelgren, utsetts för att tillsammans med andra konsulter hjälpa till 
att nå Miljöbyggnad Guld. Berg är ytterst ansvarig för hela projektet inklusive Miljöbyggnad.  

Det är enligt Berg2 endast en liten del av projektledarens tid som lagts på enbart 
Miljöbyggnad Guld vilket medfört en merkostnad på 150 000 kronor. Den tid som lagts har 
inneburit workshops och möten med universitetet och konsulter för att komma fram till 
anpassade lösningar för projektet med avsikt att uppnå de ställda kraven.  

4.2.2 Hållbarhetssamordnare  

Hållbarhetssamordnaren har varit ansvarig för miljösamordningen, hållbarhetsfrågorna samt 
certifieringen av Studenthuset och har utförts av Herman Appelgren, miljö- och 
hållbarhetskonsult på WSP. Hållbarhetsamordnaren har påverkats av alla Miljöbyggnads 
indikatorer. 

Herman Appelgren3 menar att den största delen av tiden som lagts ner har varit för att 
samordna certifieringen av Studenthuset. Detta genom att sprida kunskap om Miljöbyggnad 
och vad som behöver göras för att nå målen samt vilka certifieringsdokument som behöver 
skickas in till SGBC. Efter preliminärcertifieringen ska byggnaden verifieras för att behålla 
sitt betyg, vilket betyder att kravverifierande information måste hämtas in för att få det 
godkänt. Merkostnaden till följd av ökad projektering och certifiering uppgår till 170 000 
kronor och merkostnaden till följd av verifiering uppgår till 100 000 kronor. 

 

 

 

 
                                                 

 

 

 

 

2 Anders Berg, Projektledare, Akademiska Hus, intervju 4 maj 2017.   

3 Herman Appelgren, Hållbarhetssamordnare, WSP, intervju 13 april 2017.  
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4.2.3 Energisamordnare  

Energisamordningen har utförts av Fredrik Karlsson och Emilia Björe Dahl på Sweco. De har 
ansvarat för byggnadens energiprestanda och styrning av dess energianvändning, tagit fram 
energiberäkningar samt ställt upp mätprogram, funktionskrav och uppföljningsprogram för att 
nå energimålen och kontrollera att målen uppnåtts enligt Karlsson.4 Energisamordnarna har 
påverkats av Miljöbyggnads indikatorer energianvändning, värmeeffektbehov, energislag, 
solvärmelast, ventilationsstandard, termiskt klimat vinter och sommar samt dagsljus. 

Det höga energikravet från indikatorn om energianvändning har krävt flera noggranna 
beräkningar samt strikta produktval för att säkerhetsställa att kraven uppnås. För att minska 
värmeeffektbehovet i Studenthuset har utredningar behövs göras för att se till att byggnaden 
inte läcker för mycket värme. Placering av solskydd har utformats för att minska 
solvärmelasten och isolering på rör har undersökts för att försöka minska värmeförlusten från 
ventilationen. Den totala merkostnaden till följd av Miljöbyggnad Guld uppgår till 400 000 
kronor.  

4.2.4 VVS-handläggare  

VVS projektörerna har varit ansvariga för ventilation och rör, sprinkler, styrsystem, 
övervakning samt centraldammsugare i Studenthuset. Projekteringen handleddes av Björn 
Kleist, VVS projektör på Sweco. VVS har påverkats av Miljöbyggnads indikatorer 
ventilationsstandard, energianvändning, termiskt klimat vinter och sommar samt legionella. 

Enligt Björn Kleist5 har Miljöbyggnad Guld bidragit till fler möten för att diskutera lösningar 
anpassade för Miljöbyggnad. Det höga kravet på energianvändningen har gjort att 
noggrannare produktval behövts med anledning av att byggnaden måste vara energieffektiv. 
Ventilationsstandarden har krävt att ett behovsstyrt ventilationssystem projekterades för, med 
fler styrfunktioner, motoriserade spjäll samt större luftbehandlingsaggregat. Detta har även 
bidragit till en utökad projektering för att samordna utrymmet för de tekniska lösningarna. 

                                                 

 

 

 

 

4 Fredrik Karlsson, Energisamordnare, Sweco, intervju 31 mars 2017.  

5 Björn Kleist, VVS-samordnare, Sweco, intervju 29 mars 2017.  
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Indikatorn för termiskt klimat sommar gör att en merprojektering krävs för att klimatet inte 
ska upplevas som för varmt på sommaren. Den totala merkostnaden på grund av mer 
omfattande projektering uppgår till 300 000 kronor.  

4.2.5 Arkitekt  

Arkitekter för Studenthuset har varit White arkitekter AB. Arkitekterna påverkas av 
Miljöbyggnads fem indikatorer solvärmelast, ljudmiljö och dagsljus, enligt Högberg,6 samt 
dokumentation av byggvaror och utfasning av farliga ämnen.  

Solvärmelasten har dikterat storleken och placeringen på fönster för att minska värmen från 
solen. Ljudmiljökraven i Miljöbyggnad gör att mer ljudabsorbenter och ljudisolering måste 
installeras. Då dessa tar upp stor plats har arkitekten lagt ner mer tid på den estetiska 
utformningen och vart allt ska placeras. För att klara av dagsljuskraven har beräkningar och 
simuleringar varit tvungna att utföras för att säkerställa en god tillgång på dagsljus i 
byggnaden. Den totala merkostnaden på grund av mer arbete uppgår till 300 000 kronor.  

4.2.6 Akustik er  

Akustikprojekteringen för Studenthuset har handletts av akustikern David Johansson från 
WSP. Projekteringen för akustiken påverkas av Miljöbyggnads indikatorer ljudmiljö, 
dokumentation av byggvaror och utfasning av farliga ämnen. 

Enligt Johansson7 har en längre projekteringstid på 45 timmar krävts för att byggnaden ska 
uppnå ljudklass B som är kravet för ljudmiljö. Det är framförallt reducering av ljud mellan 
rum som varit tidsdrivande. Mer tid har krävts för att undersöka materialvalen i BVB så de 
inte innehåller utfasningsämnen samt för att redovisa akustikprojektering enligt 
Miljöbyggnads redovisningskrav. För akustikern gäller en konsultkostnad på 1000 kr/h.  

 

                                                 

 

 

 

 

6 Örjan Högberg, Arkitekt, White Arkitekter, telefonsamtal 4 april 2017.  

7 David Johansson, Akustiker, WSP, telefonintervju 30 mars 2017. 
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4.2.7 Övrigt  

Utöver de delar som nämnts ovan finns fler delar som påverkas i projekteringen av 
Studenthuset. En av de som påverkar mest är solcellskonsulten som inte är med i 
projekteringen för BBR eftersom inga solceller behövs. Med anledning av detta tas hela 
kostnaden för solcellskonsulten på 70 000 kronor bort för BBR (Akademiska Hus, 2017c).  

Enligt indikator 15 behöver varje byggvara i loggboken bedömas av en produktdatabas. 
Fallstudien använder sig av BVB för att bedöma att byggvaror klarar KEMIs krav. Detta 
kostar hela Akademiska Hus 80 000 kr per år för alla deras projekt enligt Helene Häger8. Då 
de har många projekt igång blir kostnadsandelen som ligger på Studenthuset obetydlig och 
studien utelämnar därför den kostnaden.   

4.3 Byggproduktion  

För att uppnå de krav som ställs i Miljöbyggnad Guld innebär det i många fall bland annat 
större väggtjocklek på innerväggar för att öka ljudisoleringen, bättre fönster för att minska 
solvärmelasten och bättre ventilationssystem för att förbättra ventilationsstandarden. Alla 
dessa åtgärder medför en merkostnad för Miljöbyggnad Guld, vilket kommer tas upp och 
beskrivas mer ingående i denna del av kapitlet. Nedan följer de produktionsdelar som de 
intervjuade ansåg vara kostnadsdrivande i produktionen av Studenthuset för Miljöbyggnad. 

För att beräkna nya U-värden på väggar och fönster används formlerna i Figur 5 nedan. Med 
hjälp av nya U-värden anpassade till BBRs krav kan tjockleken på isolering för BBR väljas.  

 

                                                 

 

 

 

 

8 Helene Häger, Miljösamordnare, Akademiska Hus, telefonsamtal 24 maj 2017.    
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Figur 5. Formler för U-värdeberäkning.  

 

4.3.1 Ytterväggar  

Enligt energiberäkningarna i Bilaga 2 för Studenthuset kan ytterväggens U-värde höjas för 
BBR-alternativet vilket innebär en minskning av isoleringen. Detta räknas ut med hjälp av U-
värdes formeln för väggen i 

Figur 6 vilket ger en minskning av isoleringen med 70 mm. Studenthusets totala 
ytterväggsarea exklusive öppningar för dörrar och fönster är 2654 m2. Då 70 mm isolering tas 
bort måste även 70 mm reglar som omger isoleringen tas bort. Reglarna är standard 45x70 
och det går ungefär 1,2 meter regel per m2 vägg. Totalt tas 3 185 meter regel bort från 
konstruktionen. Kostnaden för isolering och reglar är 93,15 kr/m2 (Wikells, 2016a). 
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Figur 6. Yttervägg Miljöbyggnad (Akademiska Hus, 2017d). 

 

4.3.2 Källarväggar  

Studenthusets källarväggar består av 300 mm betong och 100 mm styrofoam. För att klara 
kraven för BBR kan U-värdet ändras enligt Bilaga 2. Detta betyder att isoleringen helt kan tas 
bort från källarväggen enligt Emilia Björe Dahl9, energisamordnare på SWECO. Totalt tas 
510 m2 isolering vilket kostar 235,83 kr/m2 bort från källarväggarna (Wikells, 2016b).  

4.3.3 Innerväggar  

Innerväggarna i Studenthuset består i allmänhet av gips, isolering och reglar med varierande 
dimensioner och mängd för att de ska klara kraven för ljudmiljö i Miljöbyggnad Guld, vilket 
motsvarar ljudisoleringsklass 48-52 dB. Dessa väggar kostar 1 038,79 kr/m2 (Peab 2016).  

 
                                                 

 

 

 

 

9 Emilia Björe Dahl, Energisamordnare, Sweco, telefonsamtal 5 april 2017. 
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Enligt BBR ska en byggnad ha ljudklass C. Det innebär att innerväggar på plan 2-8 ska ha 
ljudisoleringsklass 44-48 dB för att uppnå kraven för Ljudklass C enligt Johansson.10 Det gör 
att en enklare och mindre isolerad vägg kan väljas, vilket medför en lägre kostnad för 
innerväggarna i Studenthuset vid produktion enligt BBR. En referensvägg som kostar 900,47 
kr/m2 (Wikells, 2016c) väljs vilket klarar ljudisoleringsklassen för BBR. Vad gäller 
innerväggarna på plan 1 ändras inte väggarnas utförande på grund av att det inte finns några 
akustikkrav för dessa.   

4.3.4 Invändiga dörrar och glaspartier  

För att Studenthuset ska uppfylla BBRs krav, alltså ljudklass C, ska invändiga dörrar ha 
ljudisoleringsklass 30-35 dB. Det innebär att invändiga dörrar kan bytas ut för att komma ned 
till BBRs krav, vilket medför en 15 % lägre materialkostnad för BBR-alternativet enligt 
Johansson11 på grund av att ersättningsdörrarna är enklare och har mindre isolerande förmåga. 
Dock har invändiga dörrar till toaletter idag ljudklass C vilket medför att dessa dörrar inte 
behöver bytas ut för att komma ner till BBRs krav och därmed kan kostnaden för just dessa 
dörrar inte reduceras.  

Även för invändiga glaspartier i Studenthuset gäller att de ska ha ljudklass C för att uppfylla 
BBRs krav. Det gör att de ska ha ljudisoleringsklass 30-35 dB. Enligt Johansson kan 
kostnaden för dessa därför reduceras med 15 %. Denna kostnad står som en UE-kostnad i 
kalkylen, därför görs en uppskattning att hela UE kostnaden för invändiga glaspartier 
reduceras med 15 %. 

4.3.5 Absorbenter i undertak  

För BBR-alternativet skulle antalet ljudabsorbenter i undertaket reduceras med 2 % menar 
Johansson.12 Det innebär att också alla kostnader för ljudabsorbenterna reduceras med 2 %. 
Anledningen till att mängden ljudabsorbenter minskar beror på att BBR inte ställer lika höga  

                                                 

 

 

 

 

10 David Johansson, Akustiker, WSP, telefonintervju 30 mars 2017.   

11 Ibid.  

12 Ibid.   
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krav på akustik vilket gör att det inte är lika viktigt att ha ljudabsorbenter som tar upp stora 
delar av allt ljud i Studenthusets lokaler. Den totala kostnaden för ljudabsorbenter i undertak 
är 3 030 000 kr (Peab, 2017).  

4.3.6 Utvändiga glaspartier och lanternin  

Utvändiga fönster har för Miljöbyggnad Guld höga krav på lågt U-värde och har för 
Studenthuset U-värdet 0,8 W/m2K. För BBR är kraven på U-värdet lägre vilket innebär att 
värdet skulle kunna vara 1,4 W/m2K för fönster och 1,6 W/m2K för glaslanterninen enligt 
Bilaga 2. Ett så pass högt U-värde är idag dock ovanligt och få fönster produceras med glas 
med detta värde enligt glaskonsulten Backlund.13 Därför har kostnadsberäkningar för BBR-
alternativet gjorts för glas med U-värdet 1,2 W/m2K. Ett högre U-värde på glasen i fönstren 
gör att kostnaderna reduceras på grund av att det är två glas istället för tre glas. Mängden glas 
som byts ut är 2 010 m2 fönsterglas och 265 m2 lanterninglas. Kostnaden för tre glas är 
2 428,8 kr/m2 och 1 738 kr/m2 för två glas (Wikells, 2016d). 

4.3.7 Solceller och solcellstak  

Solcellerna placeras på taket på plan 8 för att minska mängden köpt energi, vilket ska hjälpa 
Studenthuset att klara energikraven i Miljöbyggnad. Taket på plan 8 är inte rektangulärt vilket 
medför att specialutformade triangulära solceller som passar takets form måste konstrueras. 
Då detta inte är nödvändigt vid byggnation med BBR görs bedömningen att alla solceller tas 
bort från taket. Solcellerna kostar totalt 3 000 000 kr (Akademiska Hus, 2017c). Solcellerna 
placeras på ett specialutformat tak bestående av TRP-plåt och en förzinkad bandplåt som 
fungerar som infästning av solcellerna enligt Figur 7 och kostar 2 254,74 kr/m2 (Wikells, 
2016e). Vid BBR-alternativet byts detta tak ut mot ett enklare tak av TRP-plåt med 220 mm 
isolering och papptäckning enligt Figur 8. Detta tak har ett pris på 1 006,24 kr/m2 (Wikells, 
2016f). Viktigt att notera är att eftersom solcellerna tas bort minskar byggnadens 
egenproduktion av energi vilket resulterar i att behovet av köpt energi ökar. 

 

                                                 

 

 

 

 

13 Johan Backlund, Glaskonsult, J Backlund Glaskonsult, telefonsamtal, 3 april 2017.  
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Figur 7. Solcellstak Miljöbyggnad (Akademiska Hus, 2017e). 

 

 

Figur 8. Tak vid BBR (Wikells, 2016 ). 

 

4.3.8 Terrassbjälklag  

På Studenthuset finns på plan tre en terrass som sträcker sig runt byggnaden på norra, östra 
och södra sidan. Terrassbjälklaget består av en 200 mm håldäcksplatta med 260 mm 
överliggande cellglas enligt Figur 9. För att komma upp till BBRs U-värde enligt bilaga 2 kan  
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cellglasets tjocklek minskas till 200 mm. En total mängd på 1087 m2 cellglas med tjockleken 
60 mm och kostnaden 510,4 kr/m2 (Wikells, 2016g) tas bort från byggnaden.  

  

 

Figur 9. Terrassbjälklag Miljöbyggnad (Akademiska Hus, 2017f). 

 

4.4 Certifiering  

Kostnader som ingår i certifieringen av Studenthuset är tiden hållbarhetssamordnaren lägger 
på att samordna dokumenten som krävs för certifieringen och verifieringen, den tid det tar för 
energisamordnaren att samla in årsförbrukningen av energi och värmebehovet i byggnaden 
och verifiera att de når kraven. SGBC tar ut en avgift för att administrera ansökan, kontrollera 
och granska redovisningshandlingarna för certifiering och verifiering samt utfärda certifikat. 
Denna avgift delas upp i en certifieringsavgift och en verifieringsavgift vilka är på cirka 53 
000 kr respektive 45 000 kr (SGBC, u.å.). Avgiften är beräknad för ett företag som inte är 
medlem i SGBC.  

För en byggnad utförd enligt BBRs krav krävs ingen certifiering. Det gör att alla kostnader 
som uppstår på grund av arbetet med certifiering och verifiering försvinner vid byggnation av 
Studenthuset enligt BBR. 
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4.5 Drift  

När byggnaden tas i bruk går produktionsskedet över i förvaltningsskedet vilket bland annat 
innebär drift och underhåll. I driften ingår tillsyn och skötsel av byggnaden, exempelvis att 
utföra besiktningar eller byta luftfilter. I underhåll ingår avhjälpande och förebyggande 
underhåll, exempelvis laga läckage i tak eller byte av ventilationsaggregat. I 
förvaltningsskedet ingår även kostnaden för att driva byggnaden i form av värme, vatten och 
ventilation. Miljöbyggnad Guld har ett hårdare krav på energianvändningen i byggnaden 
jämfört med kraven i BBR. Detta gör att energikostnaderna för BBR blir högre än för 
Miljöbyggnad.  

När byggnadens energianvändning studeras är det viktigt att skilja på brukarens (Linköpings 
Universitet) och hyresvärdens energikostnader. Brukaren betalar en varmhyra och står för 
byggnadens verksamhetsel. Energin som solcellerna producerar kan brukaren tillgodoräkna 
sig och kan användas för deras energiförbrukning. Energi som krävs för uppvärmning och 
fastighetsel ansvarar Akademiska Hus för, men kostnaden för detta ingår i hyresgästens hyra 
till fastighetsägaren.  

Bilaga 3 visar mängden energi som går åt för att värma upp huset till en komfortabel 
temperatur. För att värma upp byggnaden enligt BBR krävs 602 343 kWh/år och för 
Miljöbyggnad Guld 378 102 kWh/år. Miljöbyggnad Guld medför en energibesparing på 223 
130 kWh/år. Detta blir en ren kostnadsbesparing för Akademiska hus. Solcellerna som 
brukaren kan tillgodose sig för sin energiförbrukning producerar 6 kWh/m2 enligt Bilaga 2. 
Detta multiplicerat med Atemp ger brukaren en energibesparing på 88 392 kWh/år. 

Enligt Bilaga 4 kostar energin olika mycket beroende på årstid. Energiingenjör Martin 
Ekdahl14 menar att på Akademiska Hus förbrukas 60 % av energin i jan-feb, dec och 40 % i 
mar-apr, okt-nov. Under sommarmånaderna behöver inte byggnaden värmas upp vilket gör att 
kostnaderna för maj-sep blir 0 kr. Enligt Ekdahl sparar solcellerna 0,80 kr/kWh. 

                                                 

 

 

 

 

14 Martin Ekdahl, Energiingengör, Akademiska Hus, telefonsamtal 15 maj 2017.  
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5 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultatet för de tre frågeställningar studien har som avsikt att 
besvara. I första delen behandlas fråga ett, i andra delen fråga två och avslutningsvis 
behandlas fråga tre i sista delen.  

5.1 Hur skiljer sig kraven för Miljöbyggnad nivå Guld från kraven i BBR vid 
nyproduktion?  

Mellan BBR och Miljöbyggnad Guld finns många stora skillnader för de olika indikatorer 
som tas upp i Miljöbyggnad. De konkreta skillnaderna finns listade i Tabell 3 nedan.  
 
Tabell 3. Konkreta skillnader mellan Miljöbyggnad Guld och BBR.  

   Krav  

Indikator Miljöbyggnad Guld BBR 

1 Energianvändningen <65 % av BBR 70+70(qmedel x 0,35) 
kWh/m2 

2 Värmeeffektbehovet <29 W/m2 Krav saknas 

3 Solvärmelasten <32 W/m2 Krav saknas 

4 >20 % från Miljökategori 1 och <20% från 
miljökategori 3, 4 eller >50% från miljökategori 
2 och <20% från vardera miljökategori 3, 4. 

Krav saknas 

5 Ljudklass B Ljudklass C 

6 Radon <50 Bq/m3 Radon <200 Bq/m3 

7 VAV -system, flöde > 7 l/s per person plus 0,35 
l/s,m2 golvarea 

Konstant flöde >0,35 l/s,m2 
golvarea 

8 <20 µg/m3 Krav saknas 

  



Kostnadsskillnad mellan Miljöbyggnad Guld och BBR 

34 

 

9 Fuktsäkerhetsprojektering enligt ByggaF, 
diplomerad fuktsakkunnig utses, 
Godkänt enkätresultat  

Byggnader ska utformas för 
att förhindra fuktskador 

10 PPD <10% med datasimulering. Godkänt 
enkätresultat.  

Lägsta operativa temp på 
18 oC. Lufthastighet <0,15 
m/s i huset. 

11 PPD <10% med datasimulering. Godkänt 
enkätresultat.  

Lägsta operativa temp på 
18 oC. Lufthastighet <0,15 
m/s i huset. 

12 DF >1,2% med datasimulering. Godkänt 
enkätresultat 

God tillgång till direkt 
dagsljus ska finnas 

13 Mätningar på utgående varmvatten. <5 m 
rörlängd till fler duschplatser.  
Handdukstorkar och andra värmare får ej 
kopplas till varmvattensystemet. 
Inga outnyttjade ledningar får förekomma. 
Kall och varmvattenledningar får ej vara i 
kontakt med varandra.  

Tappvarmvatten >50 oC,  
Stillastående vatten >60 oC 

14 Dokumentation i digital loggbok med mängd, 
byggvara, varunamn, tillverkare, 
innehållsdeklaration och årtal samt placering av 
inbyggnadsmaterialet 

Krav saknas 

15 Inga utfasningsämnen får förekomma i 
byggnaden. 

Krav saknas 

 
Utöver de konkreta kravskillnaderna ska en redovisning över hur Miljöbyggnads indikatorer 
uppfylls skickas in för granskning till SGBC.  

5.2 Vad är merkostnaden med att bygga Miljöbyggnad Guld jämfört med 
BBR?   

Den totala merkostnaden för Miljöbyggnad Guld jämfört med BBR beror på flera olika 
kostnadsdrivande aspekter vilka berörts ovan. Procentsatsen för merkostnaden av 
miljöbyggnad utgår från en budget upprättad på bygghandlingsnivå där alla kostnader för 
projektet ingår. Denna inkluderar bland annat de inblandade företagens vinst- och 
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administrativa pålägg, bankens räntor, påslag för index samt en summa för oförutsedda 
kostnader. Den totala budgeten för Studenthuset ligger på 444 100 000 kronor.  

5.2.1 Projekteringskostnader  

Nedan följer Tabell 4 över de totala merkostnaderna som är kopplade till projekteringen av 
Miljöbyggnad Guld och den totala merkostnaden för projekteringen vid projektering enligt 
BBR. 

Tabell 4. Merkostnader för Miljöbyggnad Guld vid projektering för Studenthuset.  

Miljöbyggnad Guld  

Aktivitet Pris (kr) 

Projektledare  

Projektledning 150 000 

Summa 150 000 

Hållbarhetssamordnare  

Mätningar & Besiktningar 20 000 

Certifieringssamordning 150 000 

Summa 170 000 

Energisamordnare  

Programhandlingsskedet 80 000 

Systemhandlingsskedet 160 000 

Bygghandlingsskedet 160 000 

Summa 400 000 

VVS-handläggare  

Mötestid 40 000 

Produktval 30 000 

Automatisering av VVS 60 000 

Luftbehandlingsaggregat 60 000 

Finare inomhusklimat sommartid 50 000 

Utrymmessamordning 60 000 
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Summa 300 000 

Arkitekt  

Ljudmiljö 50 000 

Solvärmelast 50 000 

Dagsljus 200 000 

Summa 300 000 

Akustik er  

Ljud mellan rum 10 000 

Materialkontroll 25 000 

Redovisning miljöbyggnad 10 000 

Summa 45 000 

Övrigt  

Solcellskonsult 70 000 

Summa 70 000 

TOTAL SUMMA 1 435 000 

 

Aktiviteterna beskriver vad de intervjuade bedömer att deras merkostnader beror på. Vissa 
intervjuade kunde gå in mer i detalj på vad pengarna använts till medan andra enbart kunde ge 
ett mer övergripande svar. Den totala merkostnaden för projekteringen för Miljöbyggnad 
Guld uppskattas till cirka 1 435 000 kronor.  

5.2.2 Byggproduktionskostnader  

Nedan är Tabell 5 över de totala merkostnaderna för Miljöbyggnad Guld vid byggproduktion 
för Studenthuset.    
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Tabell 5. Merkostnader för Miljöbyggnad vid byggproduktion för Studenthuset. 

Byggproduktion 

Byggnadsdel/material Antal Pris MB 
Guld (kr) 

Pris BBR 
(kr) 

Skillnad 
(kr) 

Isolering yttervägg 2 654 m2 247 000 0 247 000 

Isolering källarväggar 510 m2 120 000 0 120 000 

Innerväggar (plan 2-8) 7 624 m2 7 920 000 6 865 000 1 055 000 

Invändiga dörrar 236 st 3 749 000 3 608 000 141 000 

Invändiga glaspartier 1 372 m2 6 804 000 5 783 000 1 021 000 

Ljudabsorbenter i undertak 6 060 m2 3 030 000 2 969 000 61 000 

Utvändiga glaspartier  2 010 m2 4 882 000 3 493 000 1 389 000  

Lanternin 265 m2 644 000 461 000 183 000 

Solceller 1 omg 3 000 000 0 3 000 000 

Solcellstak 2 210 m2 4 983 000 2 224 000 2 759 000 

Isolering terrassbjälklag 1 087 m2 555 000 0 555 000 

   Summa 10 531 000 

 

Posterna isolering i yttervägg och terrassbjälklag visar endast priset för den extra isolering 
som behövs i Miljöbyggnad Guld. Viktigt att notera är att den resterande isoleringen som 
finns i konstruktionerna för BBR fortfarande har ett pris trots att det inte redovisas här.  

Den totala merkostnaden i byggproduktionen för Miljöbyggnad nivå Guld uppgår till ungefär 
10 531 000 kronor. Här ingår de åtgärder som behövs för att klara målen i Miljöbyggnad Guld 
till exempel extra isolering, högre ljudklasskrav samt effektivare energianvändning. 

5.2.3 Certifieringskostnader  

Nedan följer Tabell 6 över de totala kostnaderna som är kopplade till certifieringen och 
verifieringen av Studenthuset i Miljöbyggnad Guld.    
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Tabell 6. Merkostnad för certifiering och verifiering av Studenthuset.   

Certifiering och verifiering  

Aktivitet  Pris (kr) 

Certifieringsavgift SGBC (Icke medlem)  53 000 

Verifieringssamordning Hållbarhetssamordnare 100 000 

Verifieringsavgift SGBC (Icke medlem) 45 000 

Verifiering Energisamordnare 10 000 

Summa 208 000 

 

Den totala certifieringskostnaden för Miljöbyggnad Guld uppgår till cirka 208 000 kronor. 
Denna summa skulle helt kunna tas bort vid byggnation med BBR vilket skulle reducera 
kostnaden till 0 kronor.  

5.2.4 Drift  

Nedan följer Tabell 7 med totala kostnaden för energianvändningen vid drift av Studenthuset 
för Miljöbyggnad och BBR. 

Tabell 7. Totala kostnader för energianvändning för Studenthuset. 

Drift/år 
BBR Miljöbyggnad 

Aktivitet Pris Aktivitet Pris 
Uppvärmning 381 000 Uppvärmning 240 000 

 
 
Solceller  -71 000 

Summa 381 000 Summa 169 000  
 

Energianvändningen är beräknat under ett år. Byggnaden tillgodoser solcellernas 
energiproduktion vilket blir en besparing för Studenthuset som anges som en negativ summa i 
tabellen. Driften för Miljöbyggnad Guld kostar ungefär 212 000 kronor mindre per år än för 
BBR.  
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5.2.5 Total merkostnad 

Projekteringskostnader + produktionskostnader + certifieringskostnader = total merkostnad 

1 435 000 + 10 531 000  + 208 000 = 12 174 000 kronor 

Total merkostnad/total kostnad = merkostnad i procent 

12 174 000 / 444 100 000 = 0,0274 = 2,74 % 

5.3 Vad är mervärdet med att välja Miljöbyggnad Guld istället för BBR?  

Mervärdet för Miljöbyggnad Guld delas upp i miljö, hälsa och hållbarhet.  

Miljö 

 Begränsning av farliga ämnen 

Hälsa  

 God akustisk inomhusmiljö  God tillgång till dagsljus  God luftkvalitet inomhus  Bättre ventilationsstandard vilket ger högre inomhuskomfort  Minskad risk för sjukdomar på grund av kraven för legionella, radon och fuktsäkerhet 

Hållbarhet 

 Hög hållbarhetsprofil för byggherren och brukarna av byggnaden med anledning av 
tredjepartsgranskning   Förenklad demontering och ombyggnation med hjälp av dokumentation av byggvaror 

Utöver dessa punkter finns andra mervärden så som minskade driftkostnader på grund av 
minskat behov av köpt energi, nöjdare medarbetare och mindre andel sjuk personal bland 
brukarna samt förenklad arbetsprocess på grund av Miljöbyggnads kravställning.  
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6 DISKUSSION 

Detta kapitel diskuterar de resultat som studien kommit fram till. 

Miljöbyggnad Guld och BBR skiljer sig åt i stor utsträckning eftersom BBR har lägre krav för 
exempelvis energianvändning och dagsljus. Miljöbyggnad Guld ställer utöver det krav på fler 
parametrar gällande energi, innemiljö och material. Värmeeffektbehov, solvärmelast och 
energislag är exempel på indikatorer som inte tas upp i BBR men som har mycket att göra 
med byggnadens energianvändning. BBRs låga krav är i dagsläget lätta att uppnå med de 
förutsättningar som finns i och med energieffektiva och miljövänliga material. Medan krav 
för Miljöbyggnad Guld kan vara höga och svårare att uppnå exempelvis gällande dagsljus och 
solvärmelast eftersom de motverkar varandra. Å andra sidan är det viktiga indikatorer som 
påverkar inomhusmiljön i stor utsträckning, vilket är en stor del av Miljöbyggnad och därför 
viktiga att ta hänsyn till. Att det är stor skillnad på de båda alternativen är kanske inte så 
konstigt med tanke på att BBR inte är någon miljöcertifiering utan endast de lägsta kraven 
som ska uppfyllas vid byggnation i Sverige. Hade BBR haft högre krav hade det troligtvis 
varit svårare och dyrare att bygga för att nå de grundläggande kraven.  

För att svaret på frågeställning 1 skulle bli så aktuellt som möjligt valdes att använda BBR 24, 
vilket är den senaste versionen av BBR i skrivande stund. Vid projektering av studenthuset 
användes BBR 21. Det som skulle skilja sig för denna studie är att energikravet är hårdare i 
BBR 24. Dock enligt Bilaga 2 har alla U-värden beräknats med hänsyn till BBR 21.  

Merkostnaden för Miljöbyggnad Guld har i detta projekt påverkats mest av solcellerna på 
grund av att det är en så pass stor mängd solceller och eftersom de inte hade varit med på en 
byggnad utförd enligt BBR. Den speciella utformningen av taket solcellerna är placerade på 
har också bidragit till ökad kostnad då specialutformade solceller behövdes för att passa 
takformen. Det är en fördel med att ha solceller eftersom de producerar egen energi som ska 
användas för byggnadens egen energianvändning, vilket leder till ytterligare en positiv effekt 
då driftkostnaderna för energianvändningen minskar. Solcellstaket är konstruerat för att hålla 
fast solcellerna. Detta har medfört att taket är mycket dyrare än vad ett vanligt tak skulle vara 
och blir därför kostnadsdrivande. Då solcellerna inte behöver finnas med vid BBR kan taket 
bytas mot en enklare konstruktion. Det leder till att skillnaden i pris mellan taken blir stor 
vilket kan vara missvisande om byggnaden i denna studie skulle jämföras med andra 
byggnader.  

Byggnadens speciella utseende och utförande kan också ha varit en större kostnadsdrivande 
effekt då Studenthuset ska utstråla hållbarhet. Detta har påverkat val av fasadmaterial och inre 
ytskikt, fönsterstorlekar samt utformning av entrén som inte nödvändigtvis behöver kopplas 
till Miljöbyggnad men som i stor grad har varit kostnadsdrivande. På grund av dessa 
specialanpassade lösningar är det svårt att veta vad som valts med anledning av Miljöbyggnad 
Guld och vilka som valts för att uppfylla Linköpings universitets och Akademiska Hus krav. 
Med anledning av byggnadens speciella utförande kan denna studie därför vara svår att 
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jämföra med andra. På grund av det speciella utförandet och extra krav från byggherre och 
brukare har den totala kostnaden för projektet ökat. Om Studenthuset endast hade haft krav på 
Miljöbyggnad utöver BBR och inga extra krav från beställare eller byggherre skulle de totala 
kostnaderna vara mindre och den totala procentuella merkostnaden för enbart Miljöbyggnad 
Guld skulle därför bli högre.  

Kravet för dagsljus och solvärmelast säger emot varandras krav genom att dagsljus vill släppa 
in så mycket ljus som möjligt medan solvärmelast vill sänka mängden solvärme som når 
rummen. Detta medför att mer tid och material krävs för att kompensera för att de båda 
indikatorerna ska bidra till att byggnaden når Guld vilket ger en merkostnad. 

VVS systemet som inte kunde tas med i studien bedöms vara en större merkostnad för 
Miljöbyggnad Guld. Ventilation med konstant flöde som det nuvarande systemet skulle bytas 
ut till vid byggnation med BBR är sällan använt vilket gör att riktpriser för detta saknas. Det 
gjordes även en bedömning att det skulle vara för kostsamt att få ett företag att ta fram 
prisskillnaderna.  

Trots flera viktiga faktorer som ökar mervärdet på Studenthuset kan merkostnaden för 
Miljöbyggnad Guld vara avskräckande och bidra till valet att inte bygga miljöcertifierat. Det 
kan bero på att byggbranschen allt som oftast vill pressa priser och bygga så billigt som 
möjligt. Det kan visserligen vara fördelaktigt att bygga billigt för att fler ska ha råd att bygga 
och bo billigt men å andra sidan kan det påverka kvaliteten på arbetet samt byggnadens 
kvalitet och livslängd. Det i sin tur kan bidra till fler renoveringar om bygget inte håller en 
hög standard vilket på lång sikt ökar kostnaderna. Att bygga enligt Miljöbyggnad Guld kan då 
vara ekonomiskt fördelaktigt eftersom byggnaden oftast har längre livslängd samt högre 
komfort på inomhusmiljön. Merkostnaden för Miljöbyggnad Guld för Studenthuset är endast 
2,74 % vilket inte utgör någon stor del av byggets totala kostnad. Visserligen beror den på hur 
stor den totala kostnaden är och kan i slutändan bli en väsentlig summa. Den verkliga 
procentsatsen kan variera från detta på grund av avgränsningar, materialval och avrundningar. 
Om VVS var med i byggproduktionen skulle merkostnaden troligtvis vara högre, om ett 
enklare hus skulle konstrueras utan extra krav från annat än Miljöbyggnad skulle kostnaden 
troligtvis vara lägre. Därför bedöms att ett intervall på 2,5 - 3,0 % är en rimlig merkostnad för 
Miljöbyggnad Guld.  

Det finns mycket som talar för att byggnader ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. En 
lägre energianvändning är en fördel och är en viktig del för att uppnå Sveriges 
miljökvalitetsmål och hushållning av ändliga resurser. Även målen giftfri miljö och en god 
bebyggd miljö berörs i stor utsträckning av Miljöbyggnad. En av de viktigaste fördelarna med 
att välja Miljöbyggnad Guld är att stort fokus ligger på brukarnas hälsa genom att hänsyn 
bland annat tas till dagsljus, termiskt klimat och ventilationsstandard. Att hänsyn tas till dessa 
faktorer gör att brukarna mår bättre i lokalerna vilket leder till att de trivs bättre, arbetar bättre 
och håller sig friskare och därmed kräver färre sjukdagar. Detta är något hyresgästen  
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värdesätter och spelar roll när det bestäms vilken typ av byggnad som ska byggas. Men det är 
även ett mervärde för byggherren då de får attraktiva byggnader att hyra ut eller sälja. 

De lägre driftkostnaderna med anledning av Miljöbyggnad Guld kan anses vara en av de 
största mätbara fördelarna och vara anledningen till att certifieringen väljs vid nyproduktion 
eftersom kostnadsbesparingen är så pass stor i driftskedet.  

Hållbarheten hos en byggnad med Miljöbyggnad Guld är ytterligare en viktig fördel eftersom 
byggnaden i stor utsträckning har god miljöprestanda med bland annat låg energianvändning 
och mindre förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen och material. Vid en framtida rivning 
finns således en mindre risk att stöta på hälsofarliga ämnen. Vissa ämnen som varit godkända 
vid produktion kan bli icke godkända i BVB senare. Detta medför att vid rivning finns 
kunskap om var dessa ämnen och material är placerade eftersom det är krav på dokumentation 
av mängd och placering av materialet. Eftersom detta är känt kan åtgärder vidtas vid 
demontering för att undvika att någon utsätts för hälsofarliga ämnen. Visserligen är det en 
merkostnad i produktionsskedet då dokumentationen tar tid och därmed kostar men i ett 
långsiktigt perspektiv finns en vinning i det eftersom dokumentationen underlättar vid 
demontering. 
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7 SLUTSATSER 

Kapitlet behandlar de slutsatser som kan dras utifrån resultatet och diskussionen. 
Avslutningsvis berörs rekommendationer, metodkritik och förslag till fortsatt utveckling.  

Hur skiljer sig kraven för Miljöbyggnad nivå Guld från kraven i BBR vid 
nyproduktion? 

Skillnaderna mellan Miljöbyggnad Guld och BBR är stora för de flesta indikatorer, framför 
allt faktorerna värmeeffektbehov, solvärmelast och energislag vilka inte beaktas i BBR. Se 
konkreta skillnader i Tabell 3 i resultatet ovan.  

Vad är merkostnaden med att bygga Miljöbyggnad Guld jämfört med BBR? 

Merkostnaden för Miljöbyggnad Guld för Studenthuset är mellan 2,5 - 3,0 % av den totala 
budgeterade kostnaden. Denna merkostnad beror på olika kostnadsdrivande aspekter 
framförallt delar av byggproduktion så som solceller, solcellstak samt mängden isolering i 
ytter- och innerväggar. Detta gör att byggproduktion utgör den största delen av merkostnaden 
i denna studie. Projektörernas längre projekteringstid på grund av Miljöbyggnad Guld samt 
certifiering och verifiering, som inte utförs i BBR, bidrar till en mindre del av merkostnaden.  

Vad är mervärdet med att välja Miljöbyggnad Guld istället för BBR?  

Miljöbyggnad Guld sänker driftkostnaden med 212 000 kronor per år med hjälp av lägre 
uppvärmningsbehov och mer egen produktion av energi från solceller. Miljöbyggnad Guld 
ger en stämpel på att byggnaden är noggrant planerad och håller en hög standard för 
inomhusmiljön. Miljöbyggnad ger även en trovärdighet för byggherrens miljö- och 
kvalitetsarbete i form av de höga kraven kopplade till hälsa men också den tredjeparts 
granskning av uppnådda krav som sker vid certifieringen. Dokumentationen och 
miljöbedömning av byggvaror möjliggör kunskap om vad alla byggdelar innehåller och 
förenklar därmed renoveringar och saneringar vilket ökar byggnadens hållbarhet. Även 
certifieringslängden ökar byggnadens hållbarhet då byggnaden måste behålla sin goda 
prestanda i 10 år för att kunna omcertifieras.   

Slutsatsen om Miljöbyggnads mervärde förutom sänkt driftkostnad är att Miljöbyggnad ger en 
bättre inomhusmiljö, ökad hållbarhet för byggnaden samt bättre hälsa för brukarna av 
byggnaden. 

Studiens slutsats visar att Miljöbyggnad Guld är en relativt liten merkostnad för projektet men 
ett stort mervärde finns i form av effekter som är viktiga men ej går att mäta i pengar. 
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7.1 Rekommendationer 

Om fler studier som liknar denna skulle utföras skulle det kunna ge ett bra och pålitligt 
underlag till vad den egentliga merkostnaden är för Miljöbyggnad Guld. Om fler sorters 
byggnader skulle studeras blir det ett bredare fallstudieresultat. 

7.2 Metodkritik 

För en studie som denna var intervjuer en bra metod för att effektivt införskaffa bra material 
och källor på informationen. Om informationsinsamling gjorts på något annat sätt skulle det 
vara mer tidskrävande och troligtvis skulle större avgränsningar behövas. Det negativa med 
denna metod är att studien till stor del utgår ifrån de intervjuades kunskaper och erfarenheter. 

Vid inhämtning av empirin har vissa siffror hämtas direkt från de intervjuades uppskattning 
om merkostnader. Detta bidrar till att den delen av studien i stor utsträckning förlitar sig på 
expertisen av den intervjuade och om denne skulle ha fel skulle priserna ändras. Med 
anledning av detta har urvalet av intervjuobjekt noggrant utförts med hjälp av handledare för 
att säkerhetsställa rätt kompetens om ämnet och att de kan göra rimliga antaganden om 
kostnader. Detta anses som godtagbart då tiden eller kunskapen för att själva göra 
antagandena inte funnits.   

Hade studien pågått under längre tid hade fler mindre aspekter och kostnader kunnat studeras 
och på så sätt få ett mer omfattande resultat.   

7.3 Förslag till fortsatt utveckling  

En fortsatt studie på Studenthuset skulle vara att göra livscykelkostnadsanalyser över 
byggnaden för att undersöka om den omfattande tekniska utrustningen i byggnaden påverkar 
driftkostnaderna under lång sikt.  

En annan fortsatt studie skulle vara att undersöka hur ett utbyte av ventilationssystem 
påverkar merkostnaderna och driftkostnaderna men även hur trivseln skulle ändras hos 
brukarna. 

Att undersöka hur storleken på byggnaden påverkar merkostnaden för Miljöbyggnad skulle 
kunna vara en annan fortsatt studie. 
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  Bilaga 1 

Intervjufrågor  
Björn Kleist, VVS-projektör   

- Vilken roll har du haft i projektet när det kommer till Miljöbyggnad? 
- Konsultkostnader, vilket arbete, hur många timmar? 
- Hur mycket tid skulle du lägga ner om du hade gjort enligt BBR? 
- Vilka installationer är annorlunda/dyrare pga Miljöbyggnad? vet du ungefär hur 

mycket dyrare? 
- Tid och kostnader för att sätta upp installationer? 
- Tror du det har påverkat någon annan konsult, det arbetet som du lagt ner på VVS 

projekteringen kopplat till Miljöbyggnad Guld? 
 
David Johansson, Akustiker 

- Vilken roll har du haft i projektet när det kommer till Miljöbyggnad? 
- Konsultkostnader, vilket arbete och hur många timmar har du lagt ner? 
- Hur mycket tid skulle du lägga ner om du hade gjort enligt BBR? 
- Vilka material är annorlunda/dyrare pga Miljöbyggnad, vet du ungefär hur mycket 

dyrare? 
- Tid och kostnader för att sätta upp materialen? 
- Tror du det har påverkat någon annan konsult, det arbetet som du lagt ner på 

akustikprojekteringen kopplat till Miljöbyggnad Guld? 
 
Fredrik Karlsson, Energisamordnare 

- Vilken roll ha du haft i projektet?  
- Vilka indikatorer i Miljöbyggnad har du påverkats av? 
- Vilket arbete har du lagt ner, hur många timmar har det tagit? Miljöbyggnad Guld, inte 

hållbarhetsprogrammet 
- Hur mycket tid skulle du lägga ner om du hade gjort enligt BBR? 
- Vilka materialval skulle vara annorlunda?  
- Tid och kostnader för att sätta upp material? 
- Tror du det har påverkat någon annan konsult, det arbetet som du lagt ner på 

energiprojekteringen kopplat till Miljöbyggnad Guld? 
 
Herman Appelgren, Hållbarhetssamordnare 

- Vilken roll har du haft i projektet? Vad har du gjort? 
- Vilken tid har du lagt ner för Miljöbyggnad Guld, hur mycket har det kostat? 
- Hur mycket tid hade du lagt ner om det var BBR? 
- Vad kostar certifieringen? En bedömning  

 
 
Anders Berg, Projektledare  

- Vilken roll har du haft i projektet när det kommer till miljöbyggnad? 
- Vilket arbete har du lagt ner på miljöbyggnad guld och vad kostar det? 



 
 
 
 

  Bilaga 1 

- I den totala kostnaden för projektet, vad ingår då som är viktigt att vi nämner, räntor 
osv?   

- Vad kostar abonnemanget för BVB? 
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Studenthuset Miljöbyggnad/BBR 

Kravvärden energianvändning för Studenthuset: 

Tabell 1. Kravvärden energi. 

 Miljöbyggnad Guld BBR 22 (och BBR 

24) 

BBR 21 

Energikrav <52 kWh/m2Atemp,år <70 kWh/m2Atemp,år <80 kWh/m2Atemp,år 

Kravvärden 

klimatskal 

<0,40 W/m2K (obs 

AH:s krav, ej 

Miljöbyggnad) 

<0,60 W/m2K <0,60 W/m2K 

 

Följande justeringar har gjorts i energimodellen för att öka energianvändningen. 

Tabell 2. Tabellen visar de U-värden som har justerats i modellen. 

 MB Guld BBR 

 U-värde 
[W/m2K] 

UA-värde 
[W/K] 

U-värde 
[W/m2K] 

UA-värde 
[W/K] 

Fönster (snitt) 0,8 1608 1,4 2814 

Lanternin 1,2 318 1,6 424 

Yttervägg (samtliga) 0,13 345 0,18 478 

Solcellstak  0,10 162 0,17 275 

Terassbjälklag  0,25 272 0,30 326 

Källarväggar 0,20 102 0,6 305 

Köldbryggor   760  1050 

Totalt (hela huset) 0,37 4000 0,57 6100 

 

Utöver detta har även samtliga rörliga solskydd tagits bort och vattenburen kyla lagts in i 
modellen för att kompensera för detta.  
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Resultatet presenteras i Tabell 3. I det försämrade huset ligger energianvändningen strax under 
kravvärdet i BBR 24.  

Tabell 3. Resultat energiberäkning. 

Parameter TOT, 
Bygghandling 
kWh/m2 Atemp, år  

TOT, BBR 

kWh/m2 Atemp, år 

Uppvärmning 

Kylning 

22 

8 

37 

10 

Varmvatten, inklusive 
ledningsförluster 

4 4 

Påslag för vädring 4 4 

Fastighetsel 14 14 

Avgår bidrag från solceller -6 - 

Summa fastighetsenergi 46 69 

Belysning verksamhet 13 13 

Utrustning verksamhet 9 9 

Tappvarmvatten storkök 5 5 

Summa total energi 73 96 

 

 



Bilaga 3

Energi påverkan Studenthuset
BBR Miljöbyggnad BBR Miljöbyggnad Besparing

Byggnadsdelar Byggnadsdelar

UA-värde W/K UA-värde W/K kWh/år kWh/år BBR mot Miljöb.

Fönster (snitt) 2814 1608 298284 170448 127836

Lanternin 424 318 44944 33708 11236

Yttervägg (samtliga) 478 345 50668 36570 14098

Solcellstak 275 162 29150 17172 11978

Terassbjälklag 326 272 34556 28832 5724

Källarväggar 305 102 32330 10812 21518

Köldbryggor 1050 760 111300 80560 30740

Total kyla 0 0 0

Fastighetsel 0 0 0

Totalt 5672 3567 601232 378102 223130

Gradtimmar 106000

Vi använder oss av 106000 gradtimmar vilket motsvarar ca 19,2°C i 

inomhus temperatur utan internt tillskott



Kontakta oss om järrvärme

Säljare: 013-20 80 00   Kundservice: 0771-25 26 27

jarrvarme@tekniskaverken.se   tekniskaverken.se

Fjärrvärmeprislista företag 2017 Företagskund 

Linköping  

Energipris  öre/kWh  jan-feb, dec mar-apr, okt-nov maj-sept

Företag  39,9  26,8   7,85 

Tillverkande industri*  37,5  26,2  7,85

Flödespris  kr/m3   3,50  3,50    –

Efektpris 5-50 51-250 251-1 000 1 001 och över

Efektpris, kr/år 1 200 + 900 x Ps** 4 700 + 835 x Ps** 20 950 + 774 x Ps** 115 000+ 679 x Ps**

* Tillverkande industri har lägre koldioxidskat, läs mer på www.skateverket.se

** Ps = efektsignatur (två års medelvärde under perioden 1 nov - 31 mars). Aktuell efektsignatur inns på din faktura och 

på Mina Sidor (tekniskaverken.se).

Prislistan gäller även för samfälligheter och bostadsrätsföreningar.

Priserna är exklusive moms. 

Din järrvärmekostnad består av tre delar. 

Du som kund kan påverka alla tre delarna 

genom dit sät at använda energi.

Energipriset 

Betalar du för varje kilowattimme fjärr-
värme som du använder. Priset varierar 
under året (3 nivåer), billigast är det på 
sommaren och dyrast på vintern. Det beror 
på att vi använder olika sorters bränsle när 
vi producerar fjärr värme. Ju kallare det är, 
desto dyrare bränslen måste vi använda. 

Flödespris

Är en kostnad för varje kubikmeter fjärr-
värmevatten som flödar genom värmeväx-
laren. Först värms vattnet upp för att sedan 
distribueras ut i nätet. Genom att ta vara på 
värmen från fjärrvärmevattnet så effektivt 
som möjligt, minskar du mängden vatten 
som du behöver och då sjunker kostnaden. 

Efektpriset 

Bestäms av hur mycket fjärrvärme vi som 
mest behöver leverera till din fastighet 
(vilket vi har antagit är när utetempera turen 
är -17,6 °C***). Ju större behov fastig  heten 
har, desto mer kräver den av fjärrvärmesys-
temet. Jämför med säkrings storlek för el. Ju 
mer el som behövs på en och samma gång 
desto större säkring behövs, vilket också 
medför en högre kostnad.  

Din fastighets effektbehov, så kallad 
effektsignatur, räknas om en gång om året 
utifrån värden för just din fastighet. Det in-
nebär att du minskar din effektkostnad om 
du minskar effektbehovet. Debiteringen 
baseras på ett medelvärde av de senaste två 
årens effektsignaturer.

Mina Sidor 

Hittar du på tekniskaverken.se. Där kan 
du se din användning, dina fakturor samt 
kostnadsprognos.

Johannes Sköld

johannes.skold@tekniskaverken.se

013-20 83 23

Jimmy Fornander

jimmy.fornander@tekniskaverken.se

013-20 91 08

Vi hjälper dig med frågor angående:

• Avtal och pris

• Oferter för nyanslutning

• Dimensionering av järrvärmecentraler

• Statistik och förbrukning

• Miljövärden

Navic energipartner erbjuder tjänster inom 

energiefektivisering och funktionsavtal för 

järrvärmecentraler. Läs mer på navic.se

*** -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande 

vinterutetemperatur i Linköping.

Olav Bergström

Olav.Bergstrom@tekniskaverken.se 

013-20 81 11 

Efektintervall, Ps (kW)

Gäller 1 januari 2017 – 31 december 2017

Deta är en ny version av järrvärmeprislistan som ersäter den tidigare utgivna prislistan för 2017.


