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Vägvisare i klassningsdjungeln
  Vad innebär egentligen miljöklassning?  

TE X T:  PER LILLIEHORN. FOTO :  HANS WRETLING, H IGAB

Under de senast 25 åren har det vuxit 
fram en hel djungel av olika miljö-

märknings- och miljöklassningssystem 
som används inom den svenska bygg- och 
fastighetssektorn. Systemen behandlar få 
eller många miljöaspekter och spänner 
från bedömning av enstaka byggvaror till 
klassning av hela byggnader och till och 
med stadsdelar. Den här artikeln fokuse-
rar på klassningssystemen (ibland kallade 
miljöcertifieringssystem) och framförallt 
då de system som dominerar den svenska 
marknaden - Miljöbyggnad, BREEAM 
och LEED.

Arbetet med miljöklassning har pågått 
drygt 20 år men det är först under de 
senaste fem åren som arbetet tagit fart 
i Sverige. Under de senaste två åren har 
klassningen, bland annat genom det 
svenska klassningssystemet ”Miljöbygg-
nad” och bildandet av Sweden Green 
Building Council (SGBC) tagit rejäl fart. 
Vi kan tala om ett tydligt genombrott 
och det mesta talar för att klassningen 
är här för att stanna. I Sverige har flera 
hundra byggnader certifierats och intres-
set ökar stadigt.

De system som används i Sverige är 

framförallt Miljöbyggnad, BREEAM och 
LEED. Dessutom finns energiklassnings-
systemet GreenBuilding. 

MILJÖBYGGNAD

Miljöbyggnad, ett svenskt system, utveck-
lades inom ramen för Bygga-bo-dialogen. 
I arbetet medverkade kommuner, byggfö-
retag, fastighetsbolag, konsulter, banker, 
försäkringsbolag och högskolor. Systemet 
sjösattes 2009 under namnet ”Miljöklas-
sad byggnad”, och övertogs 2011 av Swe-
den Green Building Council som gav sys-
temet namnet ”Miljöbyggnad”. 

PER LILLIEHORN
Arkitekt 

Lilliehorn Konsult AB

Idrottshögskolan i Göteborg är klassad som miljöbyggnad Guld.
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Miljöbyggnad baseras på svenska regler 
och svensk byggpraxis. Systemet är för-
hållandevis enkelt och har fått en snabb 
spridning framförallt i samband med 
nybyggnad. I början av 2013 var mer än 
500 byggnader registrerade/certifierade 
enligt Miljöbyggnad.

BREEAM

Ett brittiskt system BREEAM, var pion-
jären.  Systemet utvecklades av den brit-
tiska byggforskningen, BRE i början på 
1990-talet. BREEAM är det i särklass 
största systemet med över 200 000 cer-
tifierade byggnader. I flera länder har na-
tionella BREEAM-versioner tagits fram. 
I Sverige har bland annat NCC och Dili-
gentia tillämpat BREEAM och ett antal 
testprojekt har genomförts. En svensk 
variant av BREEAM färdigställdes under 
2013 och en svensk BREEAM-kommit-
té har tillsatts. Mer information finns på 
www.sgbc.se. 

BREEAM har också utvecklat ett 
verktyg för certifiering av stadsdelar, 
BREEAM Communities. I Malmö tes-
tas systemet med BREEAM Commu-
nities vid den fortsatta utbyggnaden av 
Västra Hamnen.

LEED 

LEED är ett amerikanskt system som 
härstammar från BREEAM men har be-
arbetats att passa amerikanska standarder 
och förhållanden. Den första versionen 
kom 1999. 

LEED är anpassat för alla typer av 
byggnader genom att olika versioner ut-
vecklats från grundversionen och kan an-
vändas i såväl projekterings- och driftsta-
diet samt för befintlig byggnad. Drygt 
8 000 byggnader är klassade. I Sverige 
har bland annat Skanska och Vasakronan 
tillämpat LEED. 

Även LEED har utvecklat en mo-
dell för certifiering av stadsdelar, LEED 
Neighborhood.

GREENBUILDING

GreenBuilding riktar sig till dem som vill 
effektivisera energianvändningen i loka-

ler. Kravet är att byggnaden ska sänka 
sin energianvändning med 25 procent 
eller uppvisa en energianvändning som 
är 25 procent lägre än nybyggnadskra-
ven i BBR. En GreenBuilding-certifierad 
lokalbyggnad får ett diplom och rätt att 
använda GreenBuilding-logotypen. Mer 
information finns på www.sgbc.se.

OLIKA CERTIFIERINGS- 

OCH MILJÖMÄRKNINGSSYSTEM

Det finns ett stort antal certifierings- och 

märkningssystem som berör bygg- och 
fastighetssektorn.  

 Figuren ovan visar hur de olika märk-
ningssystemen förhåller sig till varandra 
och var de placerar sig i ett diagram som 
beskriver om systemet behandlar få eller 
många miljöaspekter och om man han-
terar enstaka byggvaror eller hela bygg-
nader och stadsdelar. 

De system vi studerar här – Miljö-
byggnad, BREEAM och LEED – finns 
i figurens övre högra hörn och hanterar 

Certifierade och registrerade byggnader i Sverige

Olika miljömärkningssystem. Källa: Tove Malmqvist, KTH.
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många miljöaspekter på fastighetsnivå. Vi tar också upp ener-
giklassningssystemet GreenBuilding. 

VARFÖR SKA VI MILJÖKLASSA?

Motivet att certifiera är framförallt att systemen ger oss verk-
tyg att styra mot bättre, ”hållbara” byggnader! De framtida 
driftskostnaderna bör bli lägre och riskerna för dålig innemiljö 
och framtida saneringar minskar. Certifieringen påverkar he-
la byggprocessen – från tidiga skeden fram till avveckling och 
rivning. Andra motiv kan vara att företaget vill profilera sig på 
miljöområdet.

HUR DÅ?

Certifiering innebär att på ett systematiskt sätt, enligt en för-
utbestämd metod och med transparenta kriterier, bedöma ett 
antal aspekter på en fastighets miljöpåverkan. Resultatet sam-
manvägs till ett betyg. Som nämnts används i stort sett tre 
miljöklassningssystem av betydelse, det svenska systemet Mil-
jöbyggnad och två internationella, det brittiska BREEAM och 
det amerikanska LEED. BREEAM finns också i en svensk ver-
sion. För klassning av energiprestanda finns också EU-systemet 
GreenBuilding.

Systemen är relativt likartat uppbyggda men Miljöbyggnad 
arbetar inte med poäng utan med ett system som gör att bygg-
naden måste få ett bra betyg på alla miljöaspekter för att få ett 
bra helhetsbetyg. I BREEAM och LEED är miljöaspekterna 
indelade i kriterier som ger poäng. Poängen per område viktas 
och räknas samman till en totalsumma som avgör vilket betyg 
man når. Vissa obligatoriska krav ska vara uppfyllda för att nå 
ett högre betyg. Miljöbyggnad tar inte upp lika många miljö-
aspekter som LEED och BREEAM. LEED och BREEAM är 
internationellt kommunicerbara och har större fokus på till 
exempel lokalisering, byggproduktion, förvaltning och inno-
vation. Alla systemen förutsätter regelbundna omklassningar. 
Processen är ungefär likartad i alla tre systemen men en klass-
ning i BREEAM och LEED är en tredjepartscertifiering.

VIKTIGA FRÅGOR ATT TA STÄLLNING TILL

Beslutet att investera i ett klassningssystem innebär ett stort 
och långsiktigt åtagande. Det kan därför vara klokt att gå fram 
stegvis. Syftet avgör valet av system. Viktiga frågor som företa-
get måste ta ställning till är
1. Vilket är syftet med klassningen? Förbättring av miljö-

prestanda eller miljöprofilering?
2. Har vi ett nationellt eller internationellt perspektiv? 
3. Vill vi kunna jämföra med företag i andra länder?
4. Vill vi göra våra fastigheter attraktiva på en internationell 

fastighetsmarknad?

 Idrottshögskolan är en byggnad med låg energianvändning utan in-
byggda miljö- och hälsoskadliga ämnen samt utan fuktproblematik. Detta 
ger även förutsättningar för en god innemiljö för brukarna.
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5. Vilket arbetssätt passar den egna or-
ganisationen? Vilka aspekter är vik-
tiga för oss?

6. Vilken ambitionsnivå har företaget? 
”Guld”? ”Silver”? ”Brons”? 

7. Är ambitionsnivån lika hög när det 
gäller alla aspekterna? ”Silver” som hel-
het och ”Guld” när det gäller energi?

8. Omfattas alla byggnader? Eller bara 
nybyggnadsprojekt och stora om-
byggnader?

9. I vilken takt ska klassningen intro-
duceras?

10. Hur ska klassningen integreras med 
den löpande förvaltningen?

11. Vill vi involvera brukarna? Hur ska 
det gå till?

BÖRJA MED ETT PILOTPROJEKT

Ett bra sätt att börja klassningsarbetet är 
att göra ett pilotprojekt, till exempel ett 
lagom stort nybyggnadsprojekt. Finns det 
pengar kan man testa två system parallellt. 
Sedan kan företaget välja system och en 
rimlig ambitionsnivå. Viktigt är också att 
integrera klassningen med förvaltningen. 
De underhållsåtgärder som görs i förvalt-
ningen kan användas för att höja byggna-
dernas miljöklass.

SYSTEMEN HAR OLIKA SYFTEN

Grovt förenklat skulle syftena med olika 
systemen kunna sägas vara 

 � om företaget vill ha ett system som 
hanterar väsentliga baskrav och är re-
lativt billigt, enkelt och lättillgängligt 
samt fungerar väl för sådana företag 
som i huvudsak agerar på en nationell 
arena så är Miljöbyggnad ett bra alter-
nativ.

 � om företaget vill ha ett system som 
styr mot topprestanda, som är till-
lämpligt på hela byggprocessen från 
tidiga skeden, projektering, byggan-
de, förvaltning och avveckling samt 
går att kommunicera internationell, 
men också är väl anpassat till svenska 
byggregler. Välj då den svenska ver-
sionen av BREEAM. Detta gäller 
även om man har ambitionen att 
göra fastigheterna attraktiva på en Genomgående trä i interiörer från Idrottshögskolan i Göteborg.





23AMA-nytt – AF 1/2013

internationell investeringsmarknad.
 � om företaget vill ha ett system som 

styr mot topprestanda och möjliggör 
”benchmarking” med fastighetsorga-
nisationer runt om i världen så bör 
man sannolikt välja LEED där kra-
ven i huvudsak tillämpas lika överallt. 
Detta är särskilt intressant om man 
har ambitionen att göra fastigheterna 
attraktiva på en internationell inves-
teringsmarknad.

I FLERTALET FALL 

RÄCKER MILJÖBYGGNAD LÅNGT!

Min bedömning är att för offentliga fast-
ighetsföretag i Sverige så kommer Miljö-

byggnad under överskådlig tid att vara det 
dominerande klassningssystemet. Klass-
ningen med Miljöbyggnad hanteras av 
Sweden Green Building Council (SGBC). 

Nya byggnader kan certifieras utifrån 
projekteringshandlingar. Certifikat är 
preliminärt tills verifiering är genomförd 
vilket ska ske inom två år efter byggna-
den tagits i bruk. En klassning i Miljö-
byggnad är giltig i maximalt tio år eller 
tills byggnaden förändras på ett sätt som 
försämrar klassningsresultatet. 

KLASSNINGEN ÄR 

OCKSÅ ETT SÄTT ATT KVALITETSSÄKRA

En väl genomförd klassning bör leda till 

 � Bra, ”hållbara”, byggnader
 � Nöjd företagsledning
 � Nöjd personal
 � Nöjda brukare, och i slutändan
 � Nöjda medborgare!

Beslutet att miljöcertifiera leder in före-
taget på en lång resa som inledningsvis 
ger högre projekterings- och byggkost-
nader men som också kan bidra till att 
vi uppnår bättre, ”hållbara” byggnader 
med låga drift- och underhållskostna-
der. Miljöklassningen kan också ses 
som ett bra sätt att kvalitetssäkra. Ett 
beslut som ställer krav på vilja och ut-
hållighet hos ledningen. Men vinsterna 
kan bli stora! 

Hur fungerar Miljöbyggnad?

Indikatorer Aspekter Områden Byggnad

1. Energianvändning Guld Energianvändning Guld

Energi Guld

Brons

2. Värmeeffektbehov Silver
Effektbehov Silver

3. Solvärmelast Silver

4. Andel av energislag Guld Energislag Guld

5. Ljudklass Brons Ljudkvalitet Brons

Innemiljö Brons

6. Radonhalt Brons

Luftkvalitet Brons7. Ventilationsstandard Guld

8. Kvävedioxid Guld

9. Fuktsäkerhet Brons Fukt Brons

10. Termiskt klimat vinter Silver
Termiskt klimat Silver

11. Termiskt klimat sommar Guld

12. Dagsljus Silver Dagsljus Silver

13. Legionella Brons Legionella Brons

14. Dokumentation av byggvaror Guld Dokumentation Guld
Material Guld

15. Utfasning aav farliga ämnen Silver Utfasning Silver

Sammanvägningsprinciper i Miljöbyggnad. Källa: Sweden Green Building Council.

Grundidén bakom Miljöbyggnads klassningsprinciper är att man inte kan avstå från någon av aspekterna. Alla aspekter mås-
te få bra betyg för att klassningen som helhet ska få ett bra betyg. Hur de olika indikatorerna sammanvägs framgår av ned-
anstående figur.

Indikatorerna värderas och vägs samman till ett betyg för hela byggnaden. Det går att få Guld för hela byggnaden även om 
några indikatorer klassats Silver. För att få Guld krävs dessutom nöjda brukare, vilket visas genom en enkätundersökning. 
Sammanvägningen går till enligt tabellen nedan.

Från indikator till aspekt Lägsta indikatorbetyget ger aspektbetyget.

Från aspekt till område Lägsta aspektbetyg ger områdesbetyget såvida inte minst hälften av betygen är högre. 
Då blir områdesbetyget närmsta betyg över det lägsta aspektbetyget.

Från område till byggnad Lägsta områdesbetyg ger byggnadsbetyget.

Sammanvägningsprinciper i Miljöbyggnad

I det ovan presenterade exemplet har den aktuella byggnaden klassas ”Brons” därför att ett område, ”Innemiljö” klassats 
”Brons”. För att uppnå ”Guld” måste alla tre områdena klassas ”Guld”.
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BREEAM/LEED
De väsentliga skillnaderna mot Miljöbyggnad är att 

 � De tar upp fler kontrollpunkter (50 punkter mot Miljö-

byggnads 15)

 � De också tar upp transporter, mark och ekologi, vatten, 

föroreningar med mera

 � De belönar innovativa lösningar

 � De använder sig av poängsystem för värdera olika lös-

ningar. Varje delområde har ett maximalt antal poäng. 

Antalet poäng avgör betyget.

Den principiella skillnaden mellan kravnivåerna i de olika 
systemen framgår av figuren nedan

Svanen
Det finns också andra system, framförallt ”Svanen” som i Sverige används för ”klassning” av byggnader. Systemet an-
vänds bland annat av Skanska och Veidekke Sverige. Svanen har kriterier för småhus, lägenheter i flerbostadshus och 
barnstugor. Kriterierna är nordiska.

Jämförelse mellan de olika klassningssystemen
De olika systemen har olika struktur och omfattning. I tabellen nedan redovisar vi översiktligt hur de olika systemen är upp-
byggda.

Aspekt/System Greenbuilding Miljöbyggnad BREEAM LEED

Energi X X X X

Material X X X

Innemiljö X X X

Vatten X X

Förvaltning X X

Byggavfall X X

Infrastruktur och kommunikation X X

Ekologi och val av plats X X

Föroreningar X X

Process och innovation X X

Transporter, 
produktion (BP), 
Bruksskede (BR)

X-B X-BP, BR

Avfall (byggskede, bruksskede) X X

En jämförelse mellan de olika klassningssystemen. Källa: Sweden Green Building Council.

MILJÖKLASSNING OCH AMA

För att ställa krav på att entreprenören ska 
medverka till att en byggnad kan miljö-
klassas finns nu i AMA AF 12 en ny kod 
och rubrik, AFC/AFD.2221 Miljöcertifiering 

av byggnadsobjekt, som kan användas i 
de administrativa föreskrifterna. 

Arbetet med miljöcertifieringen på-
börjas redan under program- eller sys-

temskede genom att beskriva ett antal 
aktiviteter som ska genomföras för att 
uppställda kravnivåer ska uppnås. Det 
innebär att både projektörer och entre-
prenörer medverkar i certifieringsproces-
sen. För entreprenören innebär det i för-
sta hand att beskriva och dokumentera 
hur man uppfyller ställda krav.  Detta 
bör beskrivas med tydliga instruktioner 

samt omfattning och ansvar anges i för-
frågningsunderlaget. ■

läs mer:

Miljöklassning i praktiken. Miljöbygg-
nad, BREEAM, LEED och Green Buil-
ding i offentliga byggnader. UFOS. 
Författare: Per Lilliehorn. 




