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Sammanfattning 
Att miljöcertifiera byggnader har blivit en del av processen i arbetet mot hållbar utveckling i 

byggbranschen. Det finns olika typer av certifieringar vars omfattning och fokusområden 

varierar. 

Denna rapport syftar till att ge läsaren en inblick i hur tre av de, i Sverige, vanligaste 

miljöcertifieringssystemen är uppbyggda, deras omfattning och hur systemens krav ser ut. 

En jämförelse av de olika systemens krav har genomförts gällande kontors- och oinredda 

handelsbyggnader. För att lättare kunna jämföra systemen har nio egna huvudkategorier 

skapats som systemens respektive kriterier sorterats in under. En del i jämförelsen är ett 

försök till att utröna om det är enklare att uppnå en hög betygsnivå i något system gentemot 

de andra. 

Valen av certifieringssystem och byggnadstyper som behandlas i arbetet är grundade i svaren 

på ett frågeformulär som besvarats av representanter i de tre största byggföretagen i Sverige. 

De certifieringssystem som behandlas är två internationella system som används världen över 

(BREEAM och LEED) och ett svenskutvecklat system (Miljöbyggnad) som bara används 

nationellt. I jämförelsen går det att se relativt stora likheter i omfattning mellan de 

internationella systemen medan det svenska systemet har lägre omfattning. BREEAM och 

LEED tar hänsyn till såväl byggnaden som det kringliggande området ur ett långsiktigt 

perspektiv, Miljöbyggnad tar hänsyn enbart till själva byggnaden. En gemensam nämnare för 

de tre systemen är att ett stort fokus ligger på inomhusmiljö och människans trivsel. 

Av jämförelsen framgår att Miljöbyggnad är det system som bedöms vara enklast att erhålla 

högt betyg inom. Detta beror till stor del på att Miljöbyggnads omfattning är betydligt lägre 

än i övriga system. 

Nyckelord: miljöcertifiering, hållbart byggande, certifieringssystem, miljöklassning, miljö. 
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Abstract 
To certify buildings has become a part in the ambition to strive for sustainable development in 

the construction industry. Today, a number of certification programmes exist, with various 

extents and focus areas. 

The purpose of this report is to provide an understanding of the three most common 

certification programmes used in Sweden. 

A comparison regarding the certifications programmes requirements and categories of 

evaluation has been made. For this attempt 9 main categories of evaluation were created. The 

comparison treated office buildings and unfurnished commercial buildings. One part of the 

comparison consists of an attempt to determine whether it is easier to gain high ratings in a 

certain programme. 

The choice of certification programmes and the choice of building types to analyse are based 

on answers obtained through questionnaires. The questionnaires were answered by 

representatives of the three largest construction companies in Sweden. 

The certification programmes treated in this report is two programmes that are used 

worldwide (BREEAM and LEED), and one programme that is only used in Sweden 

(Miljöbyggnad). The extents of the two international systems are equal, while the Swedish 

system is not as extensive. BREEAM and LEED take into consideration both building and 

surrounding area, in a long-term perspective. Unlike BREEAM and LEED, Miljöbyggnad 

focuses solely on the building itself. All three systems have in common that they to a large 

part focuses on indoor environment and the well being of humans. 

The comparison shows that Miljöbyggnad is the certification programme in which it is easiest 

to gain a high level of certification. One major reason to this is that Miljöbyggnad has a lower 

extent than the other programmes. 

Keywords: certification programme, assessment method, sustainable development, 

environment, environmental classification. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen är en stor bidragande orsak till samhällets miljöproblem. Boverket tog 2009 

fram en rapport om bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan. Rapporten har sin grund i 

statistik som tagits fram av Statistiska Centralbyrån (SCB). Av denna statistik framgår bland 

annat att bygg- och fastighetssektorn bär ansvar för 20 % av samhällets totala utsläpp av 

växthusgaser, 28 % av energianvändningen och 12 % av kväveoxidutsläppen [1]. 

Miljöarbetet inom byggbranschen blir allt viktigare och många företag utvecklar en egen 

miljöpolicy som beskriver hur företaget ska jobba med miljö- och hållbarhetsfrågor. Det blir 

allt vanligare att företagen använder sig av olika system för miljöcertifiering. Dessa system 

kan ses som verktyg för arbetet mot en hållbar utveckling inom byggbranschen. 

En miljöcertifiering, eller hållbarhetscertifiering, är en tredjepartsbedömning av 

byggnadsverk, som behandlar ett antal representerade kategorier. Kategorierna kan till 

exempel vara av typen: vattenanvändning, energianvändning, inomhusmiljö osv. 

Det finns ett flertal system runt om i världen, en del är internationella men ofta är systemen 

landsspecifika och bara tillämpbara inom det aktuella landets gränser. I Sverige finns 

exempelvis Miljöbyggnad som bygger på Boverkets byggregler (BBR) och är helt anpassat 

efter svenska förhållanden, regler och praxis [2,3]. 

I Sverige finns en ideell förening vid namn Sweden Green Building Council (SGBC) som ägs 

av medlemmar ifrån bygg- och fastighetssektorn. SGBC:s främsta mål är att vidareutveckla 

den svenska byggbranschens arbets- och tankesätt inom grönt- och hållbart byggande. SGBC 

tillhandahåller utbildning och ger möjligheter till certifiering av objekt inom byggbranschen 

med olika certifieringssystem. SGBC är en del av ett globalt samarbete världen över 

underordnat World Green Building Council (WGBC) där totalt 50 % av världens totala 

byggverksamhet är medlemmar [2]. 

SGBC har kunskap i och information om fyra utvalda miljöcertifieringssystem: 

Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED. De fyra systemen är unika och skiljer 

sig åt i bedömningssätt och angreppssätt. Vilket certifieringssystem som är bäst tillämpbart 

beror av vilken typ av byggnad som skall certifieras och vilka mål, krav och möjligheter 

beställaren samt byggherren har för sin tilltänkta slutprodukt [2]. 
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1.2 Syfte 
Syftet med den här rapporten är att ge en inblick i hur de olika certifieringssystemen är 

uppbyggda och vilka bedömningskriterier de innehåller. En undersökning där de olika 

systemens krav gällande kontors- och oinredda handelsbyggnader jämförs utförs, som bland 

annat utreder huruvida det är enklare att nå en hög betygsnivå i något av systemen. 

1.3 Avgränsning 
Detta arbete behandlar miljöcertifieringssystem för byggnader och då specifikt handels- och 

kontorsbyggnader. De certifieringssystem som behandlas är det brittiska BREEAM, det 

amerikanska LEED och det svenska Miljöbyggnad. Dessa system är de mest aktuella och 

använda systemen för miljöcertifiering i Sverige idag. EU-initiativet GreenBuilding är också 

ett system som är relativt utbrett och som tas upp i detta arbete. Dock läggs inget större fokus 

på detta system då det enbart behandlar energianvändning. 

 

De olika certifieringssystemen har olika sätt att bedöma och poängsätta en byggnad; i LEED 

och BREEAM kan extrapoäng erhållas för områdena Innovation och Regional hänsyn. Dessa 

tilläggspoäng är ofta beroende av hur ett specifikt projekt ser ut och hanteras, och då poängen 

kan ses som poäng utöver grundpoängen i systemen kommer dessa ”bonuspoäng” inte att 

behandlas i detta arbete. 
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2 Metod 

2.1 Beskrivning 

Det huvudsakliga arbetet med den här rapporten har bestått i att utföra en litteraturstudie där 

syftet har varit att få en djupgående inblick i de olika certifieringssystemen. För att få en 

bakgrund till vilka system som idag används skickades frågeformulär, via mejl, till personer 

som arbetar på de tre största byggföretagen i Sverige; Skanska, NCC och Peab. Med 

förankring i de erhållna svaren valdes tre certifieringssystem ut; LEED, BREEAM och 

Miljöbyggnad. 

I litteraturstudien har respektive systems manual studerats. Som hjälp till förståelsen av 

systemens uppbyggnad, krav och bedömningssätt har även manualer, guider och liknande 

litteratur från tredjepartsutgivare studerats. 

Med bakgrund i litteraturstudien har en jämförande studie genomförts. För att kunna jämföra 

systemen skapades 9 egna huvudkategorier för bedömning, som till största delen bygger på de 

i systemen befintliga bedömningsområdena, dock med vissa justeringar. I de systemspecifika 

huvudkategorierna finns ett antal underkategorier, kallat indikatorer i Miljöbyggnad och 

BREEAM, som bedöms och betygssätts separat. Dessa underkategorier/indikatorer har 

placerats in under de egna huvudkategorierna. Med grund i svaren i frågeformulären har två 

byggnadstyper valts ut för denna bedömning; kontorsbyggnader och oinredda 

handelsbyggnader. 

Som en del i den jämförande studien har ett försök gjorts att undersöka huruvida det i något 

av systemen är ”enklare” att erhålla ett högre betyg, eller nå en högre certifieringsnivå, än i de 

övriga systemen. För olika byggnadstyper finns olika anpassade utgåvor av 

certifieringssystemen. För Kontorsbyggnader valdes LEED New Construction, BREEAM-SE 

inriktat mot Kontor och Miljöbyggnads manual 2.1 för nyproducerade byggnader. För 

Handelsbyggnader valdes LEED Core & Shell, BREEAM-SE inriktat mot oinredda 

handelsbyggnader och Miljöbyggnads manual 2.1 för nyproducerade handelsbyggnader. 

Som verktyg för bedömning och jämförelse har en tabell för varje byggnadstyp utformats. I 

varje huvudkategori har 1-3 poäng delats ut, där 3 poäng delats ut till det system inom vilket 

det bedömts vara enklast att erhålla högt betyg. Varje poäng har bara kunnat delas ut en gång 

per huvudkategori, vilket innebär att systemen inte kunnat erhålla samma poäng i någon 

huvudkategori. Om något av systemen inte behandlar området för en huvudkategori så har 3 
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poäng tilldelats. Vid läsning av resultatet bör detta poängteras då system som har lägre 

omfattningsgrad har lättare att erhålla många poäng. 

Det system som efter sammanställning av poäng har erhållit flest poäng är således det system, 

som enligt vårt valda bedömningssystem, det är enklast att erhålla högt betyg inom. 

2.2 Validitet/reliabilitet 
Instruktioner och föreskrifter för varje certifieringssystem har hämtats ur respektive 

arbetsmanual från systemens officiella hemsida. 

För att få bevis på hur de certifieringssystem som tas upp i arbetet används i Sverige, så har 

kontakt tagits med de tre största byggföretagen i Sverige. Personer inom företagen har 

kontaktats som arbetar med den typ av frågeställningar som arbetet behandlar. Personerna 

som besvarat frågeformulären är personer inom företagen som vi blivit hänvisade till. De 

svarande personernas befattningar är: ”Utvecklingsledare miljö” (Skanska), ”Teknisk 

specialist” (NCC) och ”Miljöchef” (Peab). 

2.3 Metodkritik 
Eftersom ingen av oss har engelska som modersmål så kan det finnas brister i våra tolkningar 

av LEED:s underkategorier. LEED har bara amerikanska utgåvor vilket gör att de följer och 

hänvisar till amerikanska krav, detta kan ses som problematiskt då det är svårt att göra en 

översättning till svenska förutsättningar. 

Med tanke på systemens skillnader i angreppssätt och uppbyggnad blir jämförelsen med 

tillhörande bedömning och poängsättning oundvikligen subjektiv. För att få en mer objektiv 

bedömning hade jämförelser kopplade till verkliga projekt behövts göras, något som det inte 

funnits tid eller möjlighet för i detta arbete. 

De personer som svarat på vårt frågeformulär har inte haft samma befattningsgrad, vilket 

leder till att svarens relevans gentemot varandra kan ifrågasättas. Personerna som svarat på 

frågeformulären är dock personer som vi har blivit hänvisade till och borde på så sätt vara 

lämpade att svara på frågorna.  
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3 Beskrivning av systemen 
 
De två största certifieringssystemen internationellt är BREEAM och LEED, som 

ursprungligen kommer från Storbritannien respektive USA. Någon utgåva av LEED anpassad 

för Sverige finns idag inte medan en svensk anpassning av BREEAM (BREEAM-SE) har 

arbetats fram under ledning av SGBC och släpptes den 24 april 2013 [2]. 

3.1 BREEAM 
BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) utvecklas och administreras av den 

brittiska organisationen Building Research Establishment (BRE). BREEAM är det äldsta 

systemet som behandlas i den här rapporten och är även det certifieringssystem som har flest 

antal certifierade byggnader, över 200 000, världen över [2,3,4]. 

 

Sedan den första utgåvan av BREEAM kom 1990 har ett antal omarbetningar genomförts. 

BREEAM har olika utgåvor ett flertal typer av byggnader och även för stadsdelar[4]. Den 

svenska utgåvan BREEAM-SE bygger på BREEAM Commercial och kan användas för att 

certifiera kontors-, industri- och handelsbyggnader [5]. 

3.1.1 Uppbyggnad/bedömning 
BREEAM:s bedömningssystem består av tio huvudkategorier med olika vikt angivet i 

procent.  
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Tabell 1. BREEAM:s kategorier och viktning [5]. 

 

 

De första nio kategoriernas sammanlagda vikter ger 100 procent, den tionde kategorin 

Innovation kan ge 10 extra procent. 

Varje kategori är uppbyggd av underkategorier som bedöms med delpoäng. Varje 

underkategori har ett bestämt antal maxpoäng som beror av vilken typ av byggnad man 

certifierar. När alla underkategorier poängsatts adderas alla delpoäng i den aktuella kategorin. 

Summan av delpoängen divideras sedan med det maximala antalet poäng i kategorin. Kvoten 

som erhålls multipliceras sedan med huvudkategorins vikt. Huvudkategoriernas resultat 

adderas slutligen till en total procentsats. Denna procentsats är det resultat som bestämmer 

vilken nivå certifieringen hamnar på. 

I BREEAM kan en byggnad bli certifierad i fem nivåer; Pass, Good, Very good, Excellent 

och Outstanding (se Tabell 2). Det finns dock krav som måste uppfyllas för att en byggnad 

över huvud taget ska få en certifiering eller för att byggnaden ska bli certifierad enligt den 

nivå som dess poäng har nått. De olika certifieringsnivåerna har alltså vissa krav på 

underkategorier som måste belönas med ett visst antal poäng för att nivån skall nås. Dessa 

krav kan skilja sig åt beroende på vilken typ av byggnad som ska certifieras [5]. 
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Tabell 2. Certifieringsnivåer i BREEAM [5]. 

Outstanding ≥ 85% 

Excellent ≥ 70% 

Very good ≥ 55% 

Good ≥ 45% 

Pass ≥ 30% 

 
3.2 LEED 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är ett amerikanskt 

certifieringssystem som administreras av U.S. Green Building Council (USGBC). Första 

versionen av systemet utkom 1999. Likt för de andra systemen som behandlas i den här 

rapporten finns olika utgåvor av LEED som utifrån LEED:s grundprinciper är anpassade för 

olika typer av projekt, till exempel nyproduktion, oinredda byggnader och interiör. I LEED 

finns dock fler specifikt anpassade utgåvor än i de övriga systemen som behandlas i det här 

arbetet. Till exempel finns i LEED även utgåvor skolbyggnader, sjukvårdsbyggnader med 

mera [2,6]. 

LEED är det system som har tillämpats på flest olika platser i världen men har dock inte lika 

många certifierade byggnader som BREEAM. 2012 fanns det cirka 34 000 kommersiella 

byggnader certifierade [2]. 

3.2.1 Uppbyggnad/bedömning 
I LEED bedöms byggnaden utifrån sju huvudkategorier. Vidare finns möjlighet till 

extrapoäng för innovation, regionalt hänsynstagande och hjälp till utveckling av 

certifieringssystemet [2,3,6]. 

Huvudkategorierna är (fritt översatt): 

• Hållbara byggarbetsplatser (Sustainable sites) 

• Vatteneffektivitet (Water efficiency) 

• Energi & atmosfär (Energy & atmosphere) 

• Material & resurser (Materials & resources) 

• Inomhusmiljö (Indoor environmental quality) 

• Innovation (Innovation) 

• Regional hänsyn (Regional priority) 
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Inom varje område finns ett antal underkategorier genom vilka delpoäng kan erhållas. Antalet 

delpoäng per område beror på vilket av de olika LEED-systemen som används, det vill säga 

vilken typ av byggnad som skall certifieras. 

De första fem huvudkategorierna kan totalt ge 100 poäng, de sista två huvudkategorierna kan 

ge tilläggspoäng. Även i LEED finns krav för att byggnaden över huvud taget ska bli 

certifierad. Till skillnad från BREEAM, där kraven innebär att vissa indikatorer måste 

tilldelas poäng, så finns det i LEED underkategorier inom varje huvudkategori (bortsett från 

Innovation och Regional hänsyn) som måste uppfyllas men utan att poäng erhålls för att så 

sker [3,6]. 

Inom LEED finns fyra certifieringsnivåer; Certified, Silver, Gold och Platinum (se Tabell 3). 

För att uppnå den lägsta nivån krävs minst 40 poäng [6]. 

Tabell 3. Certifieringsnivåer i LEED [6]. 

Platinum ≥80 p 

Gold 60 - 79 p 

Silver 50 - 59 p 

Certified 40 - 49 p 

 

3.3 Miljöbyggnad 
Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som är baserat på svenska byggregler och 

normer. Utvecklingen av systemet startades 2005 genom ”Bygga bo-dialogen” och 2010 blev 

de första byggnaderna certifierade [9]. Idag är 49 byggnader certifierade enligt Miljöbyggnad 

och sedan 2011 är det Sweden Green Building Council som hanterar Miljöbyggnad [2]. 

3.3.1 Uppbyggnad/bedömning 
Miljöbyggnad kan användas för certifiering av bostäder och lokaler, och kan sägas vara 

uppdelat i tre fokusområden; Energi, Inomhusmiljö och Material [5]. Totalt finns i systemet 

15 så kallade indikatorer indelade i 11 olika aspekter. Aspekterna är i sin tur indelade i de tre 

fokusområdena. 

Med Miljöbyggnad kan en byggnad certifieras i fyra nivåer; Klassad, Brons, Silver och Guld. 

Klassningen Brons motsvarar kraven i BBR [3]. 
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De 15 indikatorerna är (inom parentes aspekt-område):  

• Energianvändning (Energianvändning-Energi) 

• Värmeeffektbehov (Effektbehov-Energi) 

• Solvärmelast (Effektbehov-Energi) 

• Andel av energislag (Energislag-Energi) 

• Ljudmiljö (Ljudkvalitet-Innemiljö) 

• Radon (Luftkvalitet-Innemiljö) 

• Ventilationsstandard (Luftkvalitet-Innemiljö) 

• Kvävedioxid (Luftkvalitet-Innemiljö) 

• Fuktsäkerhet (Fukt-Innemiljö) 

• Termiskt klimat vinter (Termiskt klimat-Innemiljö) 

• Termiskt klimat sommar (Termiskt klimat-Innemiljö) 

• Dagsljus (Dagsljus-Innemiljö) 

• Legionella (Legionella-Innemiljö) 

• Dokumentation av byggvaror (Dokumentation-Material) 

• Utfasning av farliga ämnen (Utfasning-Material) 

 

Varje indikator bedöms och klassas separat. Det sämsta indikatorbetyget inom varje aspekt 

ger sedan aktuellt aspektbetyg. Om aspekterna inom ett område har olika betygsnivåer där den 

högre nivån överstiger 50 procent av det sammanlagda får området det betyg som är en nivå 

över det lägsta aspektbetyget inom området. Om det högre betyget inte överstiger 50 procent 

av det totala avgörs områdesbetyget av det lägsta aspektbetyget. Byggnadens slutliga 

certifieringsnivå avgörs i sista steget av det lägsta av de tre områdesbetygen [8]. 
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I Tabell 4 nedan visas ett exempel som illustrerar hur Miljöbyggnads betygssystem är 

uppbyggt och hur betygen vägs samman. 

Tabell 4. Miljöbyggnads betygsverktyg som illustrerar uppbyggnad och sammanvägning av betyg [9]. 

 

 

3.4 GreenBuilding 
GreenBuilding togs 2004 fram genom ett initiativ från EU för att påskynda 

energieffektiviseringen inom bygg- och fastighetsbranschen. I oktober 2007 fanns det över 

250 lokalbyggnader certifierade enligt systemet. Systemet riktar in sig mot företag, 

fastighetsägare och förvaltare [2]. 

GreenBuilding behandlar bara byggnadens energianvändning och innehåller endast ett 

egentligt krav. Kravet är att en ny byggnad ska visa en energianvändning som ligger 25 % 

under motsvarande krav i BBR. För befintliga byggnader är kravet att energianvändningen 

ska minskas med 25 %. Vidare ska energiberäkningar redovisas, det ska finnas ett 

energiledningssystem för byggnaden, en plan för återrapportering, ett skriftligt åtagande från 

sökande företags ledning och det ska finnas en kontaktperson för GreenBuilding [10]. 

  



11 
 

4 Egna huvudkategorier 
9 egna huvudkategorier har skapats och certifieringssystemens underkategorier/indikatorer 

har delats in under de egna huvudkategorierna. Underkategorierna/indikatorerna har hämtats 

ur respektive systems manual för de studerade byggnadstyperna; kontorsbyggnader och 

oinredda handelsbyggnader. Som hjälpmedel för att bättre förstå systemens kriterier har även 

tredjepartsutgivna guider och manualer använts [3,11,12,13,14] 

De huvudkategorier som skapats är:  

Transport  – Här finns de underkategorier/indikatorer som behandlar transportfrågor. I detta 

ingår aspekter gällande kollektivtrafik, parkeringskapacitet, leveranser, alternativa 

transportsätt med mera. 

Energi – Här finns de underkategorier/indikatorer som behandlar energianvändning inklusive 

belysning, hissar med mera. 

Material & resurser  – Här finns de underkategorier/indikatorer som behandlar val av 

material och produkter, återanvändning med mera. 

Avfall - Här finns de underkategorier/indikatorer som behandlar avfallshantering, både under 

byggskedet och under byggnadens drift. 

Vatten – Här finns de underkategorier/indikatorer som behandlar förbrukning och hantering 

av dricks-, dag-, spill- och avloppsvatten. Här finns även krav som behandlar legionella. 

Inomhusmiljö  – Här finns de underkategorier/indikatorer som behandlar brukarnas 

arbetsmiljö inklusive radon. 

Föroreningar – Här finns de underkategorier/indikatorer som behandlar klimat- och 

miljöpåverkan, exempelvis utsläpp, ljusförorening och buller. 

Mark & miljö  – Här finns de underkategorier/indikatorer som behandlar påverkan av djur- 

och växtliv i närliggande område, sanering av förorenad mark och markanvändning med 

mera. 

Ledning & förvaltning  – Här finns de underkategorier/indikatorer behandlar ledning, 

idrifttagning med mera.   
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Det maximala antalet poäng som kan erhållas i underkategorin/indikatorn anges med fet text 

efter varje sammanfattning.  

Texten ”REQUIRED ” som finns efter vissa underkategorier i LEED innebär att 

underkategorin är ett krav för att över huvud taget erhålla certifiering, dessa underkategorier 

är inte poänggivande.  

Texten inom parentes direkt efter poängen i BREEAM visar vad 1 poäng är värd i procent 

med hänsyn till vikten av indikatorns ursprungliga kategori i BREEAM. För att få veta den 

högsta möjliga procentsatsen i en indikator ska alltså antalet möjliga poäng multipliceras med 

den inom parentes angivna procentsatsen. Efter vissa indikatorer i BREEAM finns ytterligare 

en parentes, denna visar om det finns krav på att ett visst antal poäng ska uppnås för att nå en 

viss certifieringsnivå. Nivåerna i BREEAM är: P (Pass), G (Good), VG (Very good), E 

(Excellent), O (Outstanding). 

1 % i BREEAM går att jämföra med 1 poäng i LEED, då den totala summan av 

poängen/procenten i båda systemen blir 100. 

4.1 Kontorsbyggnader 

4.1.1 Transport 
 
LEED New Construction 

• Poäng erhålls om avståndet maximalt är 400 meter till hållplats eller liknande som 
trafikeras av minst två bussar i linjetrafik med regelbundna avgångstider. 6p 
 

• De parkeringsplatser som ligger närmast huvudentrén ska reserveras åt miljöbilar. 
Alternativt ska miljöbilsägare erhålla minst 20 % rabatt på parkeringskort.  3p 
 

• 5 % av totalt antal parkeringsplatser ska vara tillägnade bilpooler. Alternativt anläggs 
inga nya parkeringsplatser. 2p 
 

• Cykelställ/förvaring ska finnas till minst 5 % av brukarna och vara belägna inom 183 
meter (200 yards). Det ska även finnas dusch- och omklädningsrum till 0,5 % av 
brukarna. 1p 
 

• Placering i närhet till bekvämligheter. Inom en radie av 800 meter skall minst 10 av de 
alternativ som anges i manualen finnas (ex. bank, restaurang, frisör, skola). 5p 
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BREEAM-SE 

• För 1 poäng: Det ska finnas en hållplats eller liknande inom 500 meter från 
byggnadens entré. Hållplatsen ska trafikeras med avgångar till lokalt tätortscentrum 
minst var 15:e minut under tiderna 07:00-09:00 och 17:00-19:00. 
För 2 poäng: Hållplatsen har avgångar minst var 30:e minut under tiderna 08:00-19:00 
till en större transportknutpunkt. 2p (0,89 %) 
 

• Avstånd till matbutik/matförsäljning samt postfacilitet (brevlåda) får vara maximalt 
500 meter. Minst två av följande alternativ ska finnas inom 1 kilometer: bankomat, 
förskola/skola, frisör, vårdcentral, apotek, kemtvätt. 1p (0,89 %) 
 

• För 1 poäng: Cykelparkering ska finnas till 10 % av byggnadens brukare om antal 
brukare är <500, 7 % vid 501-1000 brukare, 5 % vid >1000 brukare.  
För 2 poäng: minst två av följande alternativ ska erbjudas: duschar, omklädningsrum 
och klädskåp, torkutrymmen för våta kläder. 
Alternativa sätt att få poäng innefattar samråd med kommunen angående lokalt 
cykelvägnät i anslutning till byggnaden, förhandlingar med lokala bussbolag som 
resulterar i utökning av linjenätet, laddningsstationer för elbilar för minst 3 % av 
byggnadens totala bilparkeringskapacitet och/eller etablering av bilpool. 2p (0,89 %) 
 

• Det ska finnas säkra gång- och cykelvägar till byggnaden, i manualen framgår krav på 
cykel- och gångbanornas bredd, att de ska ge direkt åtkomst till cykelparkering, att 
belysningen följer Svensk Standard, att avstigningsområden ska vara placerade på ett 
sådant sätt att fotgängare inte behöver korsa vägar med biltrafik med mera. Sker 
åtkomst till byggnaden direkt från allmän väg/gångväg erhålls poäng automatiskt. 1p 
(0,89 %) 
 

• Förstudie/undersökning som behandlar framtida brukares resvanor och mönster ska 
genomföras. Resplan som bygger på resultaten från förstudien skall upprättas, i denna 
skall även ett åtgärdspaket inkluderas där åtgärder som syftar till att minimera bilresor 
ingår. 1p (0,89 %) 
 

• Det får finnas max en p-plats per tre brukare. (1p) 
Det får finnas max en p-plats per fyra brukare. 2p (0,89 %) 

 
Miljöbyggnad 

Transport behandlas ej i Miljöbyggnad. 
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4.1.2 Energi 
 
LEED New Construction 

• Projektet ska kunna uppvisa minskad energianvändning jämfört med 
schablonanvändning för liknande byggnad. 12 % minskning ger 1 poäng, därefter 1 
poäng för varje 2 % minskning. Energianvändningen beräknas enligt Appendix G i 
ANSI/ASHRAE/IESNA1 STANDARD 90.1-2007 eller en motsvarande standard för 
lokala förhållanden. 19p 
 

• Poäng erhålls om byggnaden till viss del är självförsörjande och använder förnybar 
energi (t.ex. solenergi och vindkraft). Högsta poäng ges om 13 % av den totala 
energikostnaden täcks av självförsörjande förnybar energi. Poängstegen ser ut som 
följer: 1 % ger 1 poäng, 3 % ger 2 poäng, därefter erhålls en poäng för varje ökning 
med 2 %. 7p 
 

• Ett minst 2-årigt kontrakt på förnybar energi ska tecknas, detta ska täcka minst 35 % 
av byggnadens elförbrukning. 2p 
 

• Simuleringar ska visa att byggnaden, jämfört med beräknad schablonanvändning 
enligt gällande/godkänd standard, har en förbättrad energianvändning med 10 %. 
REQUIRED 
 

• Projektet måste ange kontinuerlig energianvändning till USGBC under en 5-årsperiod. 
REQUIRED  

 

BREEAM-SE 

• Poäng erhålls genom förbättring av beräknad energianvändning. 1 % förbättring ger 1 
poäng, sedan stegvis uppåt, vid 100 % förbättring erhålls högsta poäng. Den 
procentuella förbättringen räknas ut med följande formel: 
 

 
�����������

�����
∙ 100	 = %	�ö��ä������.2  13p (0,76 %) (5p E, 9p O) 

 

• Undermätare av energianvändning för olika system i byggnaden ska installeras. 
Undermätare ska installeras för de system som finns i byggnaden (t.ex. varmvatten 
och belysning). 1p (0,76 %) (1p VG, 1p E, 1p O) 
 

                                                 
1 ASHRAE är en amerikansk energistandard. 
2 ”Current Standard Energy Performance Index” (CSEPI) är den högsta tillåtna specifika energianvändningen 
  enligt BBR. 
  ”Predicted Building Energy Performance Index” (PBEPI) är byggnadens specifika energianvändning baserad 
 på energiberäkning med godkänd programvara. 
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• Installera undermätare för enskilda hyresgäster. 1p (0,76 %) 
 

• Utomhusbelysning ska uppfylla angivna krav som beaktar ljusutbyte, 
färgåtergivningsindex och effekt. Utomhusbelysning ska styras via timer och regleras 
med dagsljussensor. 2p (0,76 %) 
 

• Byggnader med lager och liknande ska uppfylla angivna designåtgärder gällande 
lufttäthet. Byggnaden ska även tryckprovas. 1p (0,76 %) 
 

• För 1 poäng: Analys av framtida hisstrafik skall göras av projekteringsgruppen. 
Jämförelse mellan två olika hisstyper ska göras och den med lägst energianvändning 
ska väljas. 
För 2 poäng: Av angivna funktionsalternativ ska tre alternativ med störst potential att 
spara energi väljas. Funktionsalternativen behandlar stand-by-läge vid lågtrafik, 
drivmotorer med variabel hastighet, spännings- och frekvensstyrning, enhet för 
regenerering av energi som återförs till elnätet och energieffektiv belysning i 
hisskorgen. 2p (0,76 %) 
 

• Rulltrappor och rullband ska ha sensorsystem. 1p (0,76 %) 
 

• Energieffektiv inomhusbelysning ska användas. Belysningseffekt ska vara mindre 
eller lika med ”börvärden” i svenska normer, ”Ljus & Rum, 2012”. Lämpliga 
kontrollmöjligheter ska installeras. 2p (0,76 %) 

 

Miljöbyggnad 

• Byggnadens energianvändning ska vara max 65 % av kravet i BBR för högsta betyg 
GULD (90 % för eluppvärmda byggnader). För SILVER är kravet max 75 % (90 %), 
för BRONS ska kravet enligt BBR uppfyllas. 
 

• Värmeeffektbehov vid DVUT skall vara max 25 W/(m2 • Atemp) för att uppnå GULD 
(20 W/(m2 • Atemp) för eluppvärmda byggnader). För SILVER är kravet max 40 W/(m2 

• Atemp) (30 för eluppvärmda), för BRONS max 60 W/(m2 • Atemp) (40 för 
eluppvärmda). 
 

• Årlig energiförbrukning skall ha ursprung i följande källor (för GULD): 
>20 % från Miljökategori 1 (sol, vatten, vind, spillvärme) 
<20 % från Miljökategori 3 (ej miljögodkända pannor) 
<20 % från Miljökategori 4 (olja, pellets, kärnkraft) 
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4.1.3 Material 
 
LEED New Construction 

• Återanvändning av stomme, väggar, tak från befintlig byggnad. För högsta poäng ska 
95 % vara återanvänt . 55 % återanvänt ger 1 poäng. 3p 
 

• Återanvändning av befintlig inredning och interiör struktur, minst 50 %. 1p 
 

• Av den totala materialkostnaden ska 10 % täckas av återanvänt material. 1 poäng ges 
om det uppgår till 5 %. 2p 
 

• Användning av regionala material ska uppgå till 20 % av totala materialvärdet. 2p 
 

• Minst 2,5 % av det totala produkt- och materialvärdet ska innefattas av snabbt 
förnybara3 produkter och material. 1p 
 

• Användning av material och produkter med återvunnet innehåll. 1 poäng erhålls om 10 
% av den totala materialmängden är av återvunnet innehåll. För 2 poäng ska 20 % vara 
av återvunnet innehåll. 2p 
 

• Minst 50 % av allt trämaterial skall vara FSC-klassat4. 1p 
 

• VOC-emissioner från lim och tätningsmedel i byggnaden får ej överstiga gränsvärden 
angivna i en tabell i manualen. Gränsvärdena är uppdelade efter produktens 
användningsområde, t.ex. för bindemedel som används till vidhäftning av 
kakel/klinker är gränsvärdet 65 g/l. 1p 
 

• VOC-emissioner från färg och ytskikt i byggnaden ska uppfylla krav som anges i 
Green Seal Standard GS-11, Paints (1st Edition), Green Seal Standard GC-03, Anti-
Corrosive Paints (2nd Edition) och South Coast Air Quality Management District 
(SCAQMD) Rule 1113, Architectural Coatings. Exempelvis är gränsvärdet för blank 
och halvblank rostskyddsfärg 250 g/liter färg minus vatten [18]. 1p 
 

• Golvmaterial ska uppfylla ställda krav gällande bl.a. VOC-emissioner. Det finns ett 
flertal olika standarder och regler som kan användas, det räcker dock att uppfylla ett 
av de angivna alternativen. Ett exempel är att följa kravet för lim till mattor inomhus 
som får ha en maximal VOC-emission på 50 g/l. Om material som tegel och sten 
används kan poäng erhållas direkt, dock måste eventuellt vidhäftningsmaterial 
uppfylla krav på VOC-emissioner. 1p 
 

                                                 
3 Snabbt förnybara material innebär här jordbruksprodukter som skördas i 10-årscykler eller oftare. 
4 Forest Stewardship Council (FSC) är en organisation som verkar för ett hållbart skogsbruk. En FSC-märkning 
tar hänsyn till att virket är lagligt avverkat, mänskliga rättigheter, naturvärden, genmodifiering med mera [15]. 
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• Sammansatta trämaterial (t.ex. skivmaterial) får ej innehålla tillsatt formaldehyd. 1p 

 

BREEAM-SE 

• I byggnaden använda materials miljöpåverkan under hela dess livscykel ska bedömas 
och betygsättas enligt Green Guide [19]. Det erhållna betyget i Green Guide motsvaras 
av poäng i BREEAM, enligt en tabell i manualen. Bedömning sker med hjälp av 
assessors verktyg och Green Guide. Byggnadselement som av BREEAM anses 
relevanta att bedöma är ytterväggar, fönster, yttertak och bjälklag.  
Ett exempel är en prefabricerad sandwichvägg i betong med tegelfasad och inomhus 
ytskikt av målad gips. Detta element får betyget D i Green Guide vilket i BREEAM:s 
beräkningsverktyg motsvaras av 0,25 poäng, den sammanlagda poängen för 
byggnadselementen motsvaras sedan av en poäng för indikatorn, där 2 ger 1 poäng, 5 
ger 2 poäng, 8 ger 3 poäng och 10 ger 4 poäng. 4p (0,89 %) 
 

• Minst 80 % av alla hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus skall ha klass A eller A+ 
i Green Guide, där A+ är det högsta möjliga betyget. 1p (0,89 %) 
 

• Av byggnadens totala fasadarea ska minst 50 % bestå av återanvänd fasad. Av denna 
area ska minst 80 % av vikten vara material återanvänt från platsen för projektet. 1p 
(0,89 %)  
 

• Minst 80 % av, innan projektet, på platsen befintlig byggnadsstomme ska 
återanvändas, utan betydande förstärkningsåtgärder. 1p (0,89 %) 
 

• Material skall vara ansvarsfullt anskaffat. Bevis på att 80 % av materialen är 
ansvarsfullt anskaffade skall finnas. Gäller ”relevanta material” enligt manualen. 3p 
(0,89 %) 
 

• Isoleringsmaterial skall ha låg miljöpåverkan och vara ansvarsfullt anskaffat. 
Bedömning sker med hjälp av ett isoleringsindex, som räknas ut med verktyg i 
manualen, och Green Guide. 2p (0,89 %) 
 

• Utsatta byggnadsdelar ska skyddas, för att minimera behov av utbyte. Det kan 
exempelvis handla om förstärkningar där mycket trafik (gång/fordon/vagnar) finns. 
Skydd mot eller förhindring av påkörning av fasad är ett annat exempel. 1p (0,89 %) 
 

• Byggnadsdelar enligt Tabell A Byggnadsdelar i BSAB5 ska innehålla liten 
utsträckning av material med utfasningsegenskaper. Exempel på byggnadsdelar som 
behandlas i Tabell A är platsgjuten betong, murverk, prefabkonstruktioner med mera. 

                                                 
5 BSAB-systemet är ett informationssystem som används inom byggbranschen. I systemet finns ett antal olika 
tabeller, t.ex. tabeller över byggdelar och byggdelstyper [18]. 
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Ett accepterat system för bedömning ska användas. De tre accepterade systemen är 
BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus. 1p (0,89 %) 
 

• Mängden återvunnet och sekundärt fyllnadsmaterial ska uppgå till minst 25 % av den 
totala mängden fyllnadsmaterial som används till stomme, bjälklag/grundkonstruktion 
och ytor av bitumen (högkvalitativt fyllnadsmaterial). 1p (1,1 %) 
 

• Framtida brukare ska få vara med och bestämma/godkänna ytskikt på golv för att 
minska materialslöseri.  
1p (1,1 %) 
 

• Färg och lack som används ska uppfylla krav i EN ISO 11890-2:2006. Alla 
inomhusfärger ska vara resistenta mot svamp och alger. Minst fem av de sex 
produktkategorierna som anges i Tabell 11 i manualen ska uppfylla angivna standarder 
för halter av VOC. Exempel på standarder och kategorier som anges är EN 
14080:2005 (Limträ), SS-EN 234:1989 (Färdig tapet). 1p (0,88 %) 
 

Miljöbyggnad 

• Loggbok innehållande dokumentation av byggmaterial i byggnaden ska upprättas 
(BRONS). Är loggboken i digital form och administreras på företagsnivå hos 
fastighetsägaren erhålls SILVER. För GULD ska mängd och placering även anges. 
Loggboken ska innefatta byggnadsdelar enligt instruktion i manualen, exempelvis 
platsgjutna konstruktioner, murverk. 
 

• Utfasning av farliga ämnen. Materialen i loggboken stäms av mot Kemiinspektionens 
(KEMI) lista över farliga ämnen. För GULD får inga material innehållandes dessa 
ämnen finnas i byggnaden. 

 

4.1.4 Avfall 
 
LEED New Construction 

• En plan för återanvändning och återvinning av byggavfall ska upprättas och 
implementeras. Återanvänds och/eller återvinns 75 % av byggavfallet ges 2 poäng, 50 
% ger 1 poäng. 2p 
 

• Byggnaden skall tillhandahålla ett lättåtkomligt utrymme för uppsamling av 
återvinningsbara material. Utrymmet ska minst innefatta uppsamling av papper, 
wellpapp, glas, plast och metall. REQUIRED  
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BREEAM-SE 

• En avfallshanteringsplan ska upprättas. Ska en befintlig byggnad rivas, alternativt 
byggas om, ska en förstudie göras. (1 poäng) 
Mål för att minska mängden avfall ska formuleras, tre viktiga avfallskategorier (enligt 
checklista A15b i manualen) ska reduceras. (1 poäng) 
Sorteringsmöjligheter ska upprättas på byggarbetsplatsen, fyra viktiga 
avfallskategorier skall reduceras. (1 poäng) 
3p (1,1 %) 
 

• Utrymme för plats åt avfallshantering för brukarna under drift ska reserveras. I 
byggnader mindre än 5000 m2 ska minst 2 m2 per 1000 m2 nettogolvarea reserveras. I 
byggnader större än 5000 m2 är kravet att minst 10 m2 reserveras. 1p (1,1 % ) (1p E, 
1p O) 
 

• Utrymme för förvaring av organiska/komposterbara material ska reserveras. Utrymmet 
ska innefatta en vattenpost som ska kunna användas för rengöring av 
utrustning/behållare och omgivning. 1p (1,1 %) 
 

Miljöbyggnad 
Avfall behandlas ej i Miljöbyggnad. 

 

4.1.5 Vatten 
 
LEED New Construction 

• I projekt som placeras där ≤50 % av befintlig mark är ogenomtränglig ska en 
hanteringsplan för dagvatten upprättas. Planen ska syfta till att det maximala 
vattenflödet från platsen ej ska vara större än flödet innan projektets början.  
I projekt som placeras där ≥50 % av befintlig mark är ogenomtränglig ska en 
hanteringsplan för dagvatten upprättas. I detta fall ska planen resultera i 25 % 
minskning av volymen avrunnet dagvatten relaterat till volymen före projektets början. 
Den här underkategorin syftar till att reducera användning av ogenomträngliga ytor i 
projektet. 1p 
 

• För att skydda naturliga vattenflöden från föroreningar ska en hanteringsplan för 
dagvatten upprättas. Denna plan ska resultera i reducering av ogenomträngligt 
ytmaterial, främja förbättrad infiltration och omhändertagande av dagvatten på plats. 
1p 
 

• Användandet av dricksvatten för sanitära ändamål ska minskas med 50 %. Detta kan 
uppnås med snålspolning och liknande. Om dricksvatten ej används för sanitära 
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ändamål erhålls poäng. 2p 
 

• Användandet av dricksvatten vid bevattning ska minskas. Minskning med 50 % ger 2 
poäng. Om inget bevattningssystem finns alternativt om inget dricksvatten används 
vid bevattning ges maxpoäng. 4p 
 

• Byggnadens vattenanvändning ska minskas. Minskning med 40 % jämfört med 
beräknad schablonförbrukning ger maxpoäng. Minskning med 35 % ger 3 poäng, 30 
% ger 2 poäng. 4p 
 

• Använd strategier för vattenhantering som totalt förbrukar 20 % mindre vatten 
(bevattning borträknat) än aktuell schablonbyggnad som beräknas med en i manualen 
angiven tabell. REQUIRED 
 

• Projektet måste ange kontinuerlig vattenförbrukning till USGBC under en 5-årsperiod. 
REQUIRED  

 

BREEAM-SE 

• Minska dricksvattenförbrukning för sanitära ändamål. För maxpoäng får det förbrukas 
maximalt 1,5 m3 per person och år. För 2 poäng 1,5-4,4 m3 och för 1 poäng 4,5-5,5 m3 
per person och år. 3p (0,67 %) (VG 1p, E 1p, O 2p) 
 

• Vattentillförsel ska mätas med hjälp av installerad vattenmätare. Vattenmätaren skall 
kunna anslutas till styr- och övervakningssystem för vatten. 1p (0,67 %) (1p E, O) 
 

• Det ska finnas ett detekteringssystem för läckage på vattentillförsel. Systemet ska 
täcka alla huvudledningar för vattentillförsel inom byggnaden och tomten. 1p (0,67 %) 
 

• Det ska finnas system för avstängning av vattentillförsel till toalettområden som ej är 
bruk (t.ex. per våning). 1p (0,67 %) 
 

• Mängden dricksvatten som går åt till bevattning ska minimeras. Minst ett av de i 
manualen angivna alternativen ska användas. Exempel på alternativ är att använda 
regnvatten till bevattning, att plantering begränsas till arter som trivs i det lokala 
klimatet och fallet då inget bevattningssystem används. 1p (0,67 %) 
 

• Spillvatten ska behandlas och återvinnas lokalt för att minska påfrestningen på 
allmänna vattensystem. En förstudie, omfattande jordtyp, fall, elförsörjning m.m., ska 
genomföras, system för lokal hantering av spillvatten ska specificeras (1 poäng). För 2 
poäng ska även behandlat vatten filtreras och återanvändas till toalettspolning eller 
bevattning, samt att underhålls- och driftinstruktioner till byggnadens brukare ska 
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tillhandahållas av projektör eller installatör. 2p (0,67 %) 
 

• Vattensystem ska uppfylla branschregler och BBR:s krav för att motverka tillväxt av 
legionellabakterier. 1p (0,88 %) 

 

Miljöbyggnad 

• Risken för framtida fukt- och vattenskador ska minskas.  
Byggnaden ska vara fuktsäkerhetsprojekterad och utförd enligt BBR avsnitt 6:5 
(BRONS). Aktuella branschregler för våtrum följs, fuktsäkerhetsprojektering ska vara 
utförd enligt Bygga F6 eller motsvarande, fuktmätningar i betong ska utföras enligt 
RBK (SILVER). För nivån GULD gäller kraven för SILVER samt att en diplomerad 
fuktsakkunnig och fuktsäkerhetsexpert utses. En enkätundersökning ska visa att max 
10 % av de anställda upplever obehag med mögellukt eller hälsobesvär. 
 

• För att minimera tillväxt av legionellabakterier ska temperatur på stillastående 
tappvarmvatten vara ≥60˚C, gemensam rörledning till duschplatser där temperaturen 
är ≤38˚C får ej vara längre än 5 meter, handdukstorkar får inte vara kopplade på VVC-
ledning, proppade ledningar ska vara tillräckligt korta för att stillastående vattnet ej 
ska understiga 50˚C (BRONS). Legionellaskydd ska finnas enligt Branschregler Säker 
Vatteninstallation (SILVER). För nivån GULD ska även termometrar monteras på 
utgående varmvatten samt på returer i VVC-kretsar. 

 

4.1.6 Inomhusmiljö 
 
LEED New Construction 

• System för övervakning av luftflöde och koldioxidnivå ska installeras. Systemet ska 
varna om nivåerna varierar med 10 % eller mer. Övervakning av koldioxidnivå ska 
ske i alla persontäta utrymmen. 1p 
 

• Uteluftsventilation i andningszon ska förbättras med minst 30 % över minimikrav i 
CEN-standard eller svensk motsvarighet till amerikansk ASHRAE-standard. 1p 
 

• Handlingsplan gällande inomhusluftkvalitet (IAQ7) ska upprättas för byggskedet; 
uppfylla standarder, skydda byggmaterial från fukt, följa krav på luftfiltrering. 
Filtreringsmedia ska vara klassad minst F5 (enligt CEN Standard EN 779-2002). 1p 
 

                                                 
6 Bygga F är en branschstandard för fuktsäkert byggande. 
7 Indoor Air Quality 
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• En förvaltningsplan för inomhusluftkvalitet ska upprättas. Planen ska implementeras 
efter att alla ytskikt är på plats och byggnaden har blivit städad inför inflyttning. För 
att erhålla poäng kan ett test av inomhusluften utföras. I testet ska bland annat framgå 
att koncentrationen formaldehyd inte överstiger 27 ppb8 och att koncentrationen 
PM109 inte överstiger 50 µg/m3. 1p 
 

• Risk för luftföroreningar/partiklar under driftskedet ska minimeras. Byggnadens entré 
ska vara minst 3 meter, särskilda utblås för utrymmen med kemikalier ska finnas. I 
mekaniskt ventilerade byggnader finns bland annat krav på att varje system som tillför 
byggnaden utomhusluft ska ha filter med filtreringsmedia klassad lägst F7 (enligt CEN 
Standard EN 779:2002). 1p 
 

• Individuellt reglerbar och zonindelad belysningskontroll ska finnas för minst 90 % av 
brukarna. 1p 
 

• Individuellt reglerbar och zonindelad termisk kontroll ska finnas för 50 % av brukarna, 
t.ex. öppningsbara fönster. 1p 
 

• Värme, ventilation och luftkonditionering ska utformas för att uppfylla ASHRAE-
standard eller svensk motsvarighet (eller aktuell ISO-standard). 1p 
 

• Underkategorin ovan ska uppfyllas, samt system installeras för övervakning av att 
kraven efterföljs. En undersökning hos brukarna skall göras inom 6-18 månader, om 
>20 % är missnöjda med den termiska komforten skall en åtgärdsplan upprättas. 1p 
 

• Dagsljusinsläpp för minst 75 % av regelbundet befolkade ytor. Ska uppfyllas genom 
något av 4 angivna alternativ: 
1. Visa med en datorsimulering att utrymmen erhåller dagsljusnivåer mellan 108-5400 
lux då det är klar himmel den 21 september mellan kl. 09.00 – 15:00. 
2. En kombination av sidoljus och toppljus ska ge dagljus åt 75 % av de normalt 
använda ytorna i byggnaden. 
3. Mätningar ska visa att dagljusnivåerna ligger inom det godkända spektrumet 108-
5400 lux. Mätningarna ska göras på golvplan. 
4. Kombinationer av ovan nämnda metoder kan användas för att uppnå godkänt 
resultat. 1p 
 

• Utblicksmöjligheter. Brukare skall ha en siktlinje 0,8 – 2,3 m över färdigt golv, till 
utomhussikt. Detta gäller minst 90 % av brukarna. 1p 
 

                                                 
8 Parts per billion, dvs. antal delar per en miljard delar. 
9 ”Particulate matter”. Sv. luftburna partiklar med en storlek mindre än 10 µm. 
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• Ventilation skall uppfylla krav i ASHRAE-standard eller lokal (eller europeisk) 
motsvarighet. REQUIRED 
 

• Förbjud rökning i byggnaden. Rökning skall endast få ske minst 8 meter från entré, 
luftintag och öppningsbara fönster. REQUIRED  

 

BREEAM-SE 

• 80 % av användningsytan skall ha tillräcklig med dagsljus enligt angivna krav: 
1. Den genomsnittliga belysningsstyrkan ska vara minst 200 lux under 2650 timmar 
per år. 
2. Belysningens jämnhet ska vara minst 0,4. 1p (0,88 %) 
 

• Utblicksmöjligheter. Relevanta utrymmen (utrymmen som normalt används) i 
byggnaden ska ligga 7 m från vägg där fönster/öppningar är >20 % av väggens totala 
area. Detta för att brukare ska ha tillgång till utsikt för att bryta monotoni i arbetet. 1p 
(0,88 %) 
 

• Manuellt styrbara bländningsskydd ska finnas till alla fönster, glaspartier och 
takfönster i alla relevanta utrymmen. 1p (0,88 %) 
 

• Minska lysrörsflimmer genom användning av högfrekventa drivdon10. 1p (0,88 %) (1p 
P, 1p G, 1p VG, 1p E, 1p O) 
 

• Nivåer för belysningsstyrka ska följa bästa praxis. I utrymmen med datorskärmar ska 
belysning utformas för minimering av bländning, enligt bästa praxis. 
Belysningsstyrkans jämnhet ska vara minst 0,7 i arbetsområden, minst 0,5 i 
omgivande område. 1p (0,88 %) 
 

• Belysningen ska kunna styras av brukare och vara zonindelad i följande utrymmen: 
- Kontors- och kommunikationsytor 
- Kontorsutrymmen med högst fyra arbetsplatser i en zon 
- Arbetsplatser vid fönster 
- Seminarie- och föreläsningssalar 
- Bibliotek 
 1p (0,88 %) 
 

• Ventilationsluft ska kunna tillföras med naturlig ventilationsstrategi enligt angivna 
krav. Öppningsbara fönster i varje kontor ska motsvara 5 % av rummets golvarea. 
Krav på termisk komfort ska vara uppfyllda för tillräcklig genomströmning av luft. 

                                                 
10 Högfrekventa drivdon ändrar frekvensen från elnätet (50 Hz) till ca 30 Hz. 
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1p (0,88 %) 
 

• Risk för dålig kvalitet på inomhusluft ska minimeras. Uteluftsintag/avluftssutsläpp 
placeras enligt bästa praxis. Öppningsbara fönster ska placeras minst 10 meter från 
externa föroreningskällor (t.ex. bilväg). Byggnaden har utformats enligt BBR 6:22, 
6:72, AFS 2009:2 (utelufttillförsel). 1p (0,88 %) 
 

• Termisk komfort. Analys av PPD11 och PMV12 enligt SS EN ISO 7730:2006 ska 
genomföras. Termiska komfortnivåer ska ligga i linje med SS EN ISO 7730. Nivåerna 
i vistelserum ska uppfylla kravet i kategori B i SS EN ISO 7730. Simuleringsmodell 
som utförs under projektering ska användas till undersökning av termisk komfort. 2p 
(0,88 %) 
 

• Värme- och komfortsystem ska vara zonindelade och kunna styras separat av brukare. 
1p (0,88 %) 
 

• Ljudmiljö.  För 2 poäng ska byggnaden uppfylla ljudklass B enligt SS 25268:2007. 
För 1 poäng ska ljudklass C uppnås. För att säkerställa att kraven uppfylls ska en 
ljudprovning utföras av ljudsakkunnig. 2p (0,88 %) 
 

• Radon. För högsta poäng får radonhalten inte överstiga 50 Bq/m3 luft. För 1 poäng är 
kravet gränsvärdet 100 Bq/m3. I Sverige klassas marken in i Hög-, Normal och 
Lågradonmark, ca 70 % av marken i Sverige är Normalradonmark. Detta innebär att 
en radonskyddad grundkonstruktion behövs. 2p (0,88 %) 

 

Miljöbyggnad 

• Minska behovet av komfortkyla. För betyget GULD ska solvärmelasten vara ≤32 
W/m2 golv. För SILVER gäller ≤43 och för BRONS ≤48. Solvärmelast beräknas med 
hjälp av någon av formlerna som anges i manualen. Bedömning sker endast i rum med 
fönster som vetter mot öster, söder eller väster. Formeln skiljer sig beroende på om 
rum med fönster åt endast ett väderstreck eller hörnrum med fönster åt två väderstreck 
ska bedömas. Formeln för rum med fönster åt endast väderstreck ser ut som följer: 
 

��� = 800 • ����� •
� !"�

�#$%
	&/()	�*+,13 

 

                                                 
11 Predicted Percentage Dissatisfied. Ett procentuellt mått på andelen personer som förväntas vara missnöjda 
med det termiska klimatet. 
12 Predicted Mean Vote. Ett index för att förutse en stor grupps människors medelupplevelse. 
13  gsyst = sammanvägt g-värde för fönsterglas och solskydd. 
 Aglas = glasad del av fönster, dörrar och glaspartier. 
 Arum = det bedömda rummets golvarea 
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• Byggnaden ska uppfylla ljudklass C14 enligt SS 25267 eller SS 25268 för de bedömda 
ljudparametrarna; ljud från installationer inomhus, luftljudsisolering, 
stegljudsisolering, ljud utifrån (BRONS). För SILVER ska minst två av 
ljudparametrarna uppfylla ljudklass B. För GULD ska alla ljudparametrar uppfylla 
ljudklass B och en enkät ska visa att 80 % av brukarna är nöjda med ljudmiljön. 
 

• Uppnådda gränsvärden för radonhalt inomhus bedöms. 
Radonhalten ska vara: 
101 – 200 Bq/m3 för BRONS 
51 – 100 Bq/m3 för SILVER 
≤50 Bq/m3 för GULD 
Ett protokoll med uppmätt radonhalt ska redovisas. Klassning av mark som låg-, 
medel- eller högradonmark ska redovisas. Bygghandlingar som visar att 
konstruktionen är utförd med säkerhet mot radonspridning från mark. 
 

• Uteluftsflödet i ventilationen ska vara > 7l/s,pers + 0,35 l/s,m2 golv eller enligt råd i 
AFS 2009:2 (BRONS). För SILVER ska ett behovsstyrt ventilationsflöde finnas. För 
GULD ska även en enkät visa att 80 % av brukarna nöjda.  
 

• Kvävedioxidhalten i inomhusluften ska vara ≤20 µg/m3 (GULD). För SILVER gäller 
≤40 µg/m3. Är halten över 40 µg/m3 erhålls betyget BRONS. 
 

• Termiskt klimat – vinter. PPD ska vara <20 % och ska visas med datorsimulering 
(BRONS). För SILVER är kravet ≤15 %. För betyget GULD är kravet ≤10 %. För 
GULD ska även ett enkätresultat visa att 80 % av brukarna är nöjda med det termiska 
klimatet på vintern. 
 

• Termiskt klimat – sommar. Samma krav som för Termiskt klimat – vinter. 
 

• Dagsljusfaktorn ska vara ≥1,0 % för BRONS. För SILVER gäller ≥1,2 %. För GULD 
gäller ≥1,2 % och ska visas med en datorsimulering. Enkätresultat ska visa att >80% 
av brukarna är nöjda med ljusförhållandena. 

 

4.1.7 Föroreningar 
 
LEED New Construction 

• Reducering av värmeöar för areor utan tak.  
50 % av parkeringsplatserna ska täckas med tak som har Solar Reflectance Index 
(SRI) minst 29.  
Alternativt ska valfri kombination av följande strategier gälla för 50 % av alla 

                                                 
14  Ljudklass C motsvarar minimikrav i svenska byggnader. 
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hårdgjorda ytor:  - Förse ytor med skugga från trädkronor. 
  - Förse ytor med skugga från byggnadsverk täckta med solpaneler. 
  - Förse ytor med skugga från arkitektoniska anordningar med 
    SRI minst 29. 
  - Använd material till hårdgjorda ytor med SRI minst 29. 
  - Använd trottoarsystem med öppet rutnät, 
    minst 50 % genomträngligt. 
   1p 
 

• Reducering av värmeöar för areor med tak.  
Alternativ 1: Minst 75 % av takarean ska täckas med takmaterial som har SRI som 
minst ska uppnå angivna värden:  - Låglutande tak (≤ 2:12) SRI minst 78. 
  - Branta tak (> 2:12) SRI minst 29. 
Alternativ 2: Minst 50 % av takarean ska vara grönt tak (grästak eller liknande). 
Alternativ 3: Använd en kombination av grönt tak och takmaterial med högt 
albedovärde15 som uppnår angivna värden:  - Låglutande tak (≤ 2:12) SRI minst 78. 
   - Branta tak (> 2:12) SRI minst 29. 
    1p 
 

• Ljusföroreningar ska minskas.  
Ett av två alternativ gällande inomhusbelysning ska uppfyllas tillsammans med kravet 
gällande utomhusbelysning. 
För inomhusbelysning ska den inkommande effekten till alla ljuskällor (exklusive för 
nödutgångar) som har en direkt siktlinje till någon öppning automatiskt reduceras med 
50 % mellan 23.00 - 05.00. Alternativt ska alla öppningar i byggnaden med en direkt 
siktlinje till någon ljuskälla (exklusive nödutgångar) kunna skärmas mellan 23.00 – 
05.00. 
För utomhusbelysning gäller att belysning endast tillräcklig för säkerhet och komfort 
ska tillhandahållas. Utomhusbelysningen ska även följa kraven i 
ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007. 1p 
 

• Användning av köldmedium som minimerar bidrag till försämring av ozonlager och 
klimat ska användas. Finns det inga köldmedier i byggnaden ges poäng automatiskt. 
2p 
 

• En kontrollplan för erosion och sedimentering gällande alla aktiviteter relaterade till 
byggnation ska upprättas. Kraven i planen måste uppfylla lokala standarder (alternativt 
2003 EPA Construction General Permit). REQUIRED 
 

• Klorfluorkolvätesbaserade (CFC) köldmedier får ej användas i byggnaden. 
REQUIRED  

                                                 
15 Albedo är ett mått på reflexionsförmåga. 
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BREEAM-SE 

• Användning av köldmedier med hög Global uppvärmningspotential (GWP) ska 
minimeras. I installationssystem ska köldmediernas Ozone depleting potential (ODP)-
värde vara 0 och GWP-värde vara mindre än 5. Används inga köldmedier erhålls 
poäng automatiskt. 1p (0,83 %) 
 

• System för läckagedetektering av köldmedium (1p) och system för återvinning av 
köldmedium ska finnas (2p). Finns inga köldmedier erhålls poäng automatiskt. 2p 
(0,83 %) 
 

• Värmekälla som ger låga utsläpp av kväveoxid ska användas. Det görs skillnad på om 
den nominella värmetillförseln <70 kW eller >70 kW. För högsta poäng ska den torra 
NOX-nivån, med enhet mg/kWh, vara 40 respektive 50. Delpoäng för nivåerna 70 
respektive 80 (2p) och 100 respektive 120 (1p) kan erhållas. 3p (0,83 %) 
 

• Om byggnaden placeras i ett område med medelhög eller hög årlig risk för 
översvämning ska detta verifieras med en översvämningskarta, projektet ska vara 
tillräckligt resistent mot översvämningar och byggnadens marknivå ska ligga minst 
600 mm över den dimensionerande översvämningsnivån. (1p)  
För 2 poäng ska byggnaden placeras i ett område med låg årlig sannolikhet för 
översvämning. Den tredje poängen kan erhållas om avrinning från tomt till naturliga 
eller kommunala vattendrag inte är större än den var innan projektets början. 3p (0,83 
%) 
 

• Förorening av naturliga vattendrag till följd av ytvattenavrinning ska minimeras. Krav 
på dräneringssystem, eventuell olje- eller bensinavskiljning m.m. Lösningarna ska 
vara godkända av relevant offentligt organ. Plan för ytvattenhantering ska finnas 
tillgänglig för byggnadens brukare. 1p (0,83 %) 
 

• Ljusföroreningar nattetid ska minimeras. Utvändig belysning ska ligga inom gränserna 
som beskrivs i CIE 150-2003 avsnitt 2.7 och CIE 126-1997 Tabell 2. Belysningen ska 
släckas automatiskt mellan 23.00 – 07.00. 1p (0,83 %) 
 

• Bullerkonsekvensutredning enligt ISO 1996 ska genomföras av ljudsakkunnig. 
Bakgrundsbullernivåer vid den mest bullerkänsliga byggnaden i närheten ska mätas. 
För att erhålla poäng ska bullernivån dagtid vara +5 dB och +3 dB nattetid jämfört 
med den uppmätta bakgrundsbullernivån. Om det inte finns bullerkänsliga 
områden/byggnader inom 800 m ges poäng automatiskt. 1p (0,83 %) 
 

• Energiförsörjningens koldioxidutsläpp ska minimeras. Förstudie ska genomföras av 
energispecialist för att komma fram till den bästa lokala LZC-källan (LZC=Low or 
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zero carbon). Lokal LZC-källa ska väljas enligt förstudiens rekommendationer. 
ELLER Användaren av byggnaden har ett elavtal som innefattar el från en 100 % 
förnybar energikälla. (1p) 
För 2 respektive 3 poäng ska byggnadens årliga koldioxidutsläpp minskas med 10 % 
respektive 15 %. 3p (0,76 %) (1p E, 1p O) 

 

Miljöbyggnad 
Föroreningar behandlas ej av Miljöbyggnad. 

 

4.1.8 Mark & miljö 
 
LEED New Construction 

• Byggnaden ska inte placeras på känsliga eller ekologiskt viktiga platser, enligt angivna 
krav. Exempel är platser där det finns utrotningshotade djur, fridlysta växtarter och på 
mark som är närmare än 30 meter från våtmark. 1p 
 

• Byggnaden bör uppföras på tidigare exploaterad mark, som även kan vara förorenad, 
för att minska påfrestningar på obebyggd mark. 1p 
 

• Värna om naturlig miljö runt fastigheten, enligt angivna krav. Exempel för tidigare 
oexploaterad mark är att naturen ej får störas längre bort än 12 meter från byggnaden 
och ev. garage eller 3 meter från parkeringsytor och uteplatser. Om platsen redan är 
exploaterad kan poäng erhållas om man återför ursprungligt naturliv till platsen. 1p 
 

• Det skall finnas öppna ytor med växtlighet, enligt angivna krav. Kraven beror på om 
det finns lokala det finns lokala krav på zonindelning och öppna ytor. Finns inga 
lokala krav ska 20 % av tomtarean bestå av öppna ytor med växtlighet. 1p 
 

• Projektet måste följa aktuell miljölagstiftning. REQUIRED 
 

• Projektet måste ha rimliga områdesgränser och måste innefatta all mark som kan 
komma att störas och påverkas av projektet. Områdesgränserna får ej innefatta mark 
som ägs av annan än den som äger projektet, såvida inte den marken är nödvändig för 
normala aktiviteter som har med byggnationen att göra. REQUIRED 
 

• Bruttoarea golv får ej vara mindre än 2 % av bruttoarea mark inom projektets gränser. 
REQUIRED  

 

BREEAM-SE 
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• För att motverka användning av oexploaterad mark ska tidigare exploaterad mark 
utgöra minst 75 % av projektets avtryck. Marken ska har använts för industri, handel 
eller bostäder under de senaste 50 åren. 1p (1 %) 
 

• Byggnaden uppförs på förorenad mark. Sanering ska utföras enligt gällande 
saneringsdirektiv. För att avgöra om marken är förorenad kan man ta hjälp av 
Checklista A16b i manualen eller en specialist på förorenad mark. 1p (1 %) 
 

• Använd mark med lågt ekologiskt värde. Skydda element med ekologiskt värde, ex. 
träd, vattendrag. Element ska skyddas under röjning och förberedelser av tomten samt 
under byggaktiviteter. 1p (1 %) 
 

• Sakkunnig ekolog skall upprätta en ekologirapport innehållande rekommendationer 
för bevarande och förbättring av platsens ekologi. Rekommendationerna skall 
genomföras. För mer poäng än den första ska sakkunnig ekolog beräkna förändringen 
av tomtens ekologiska värde (antal växtarter och area). 5p (1 %) (2p E, O) 
 

• Påverkan av biologisk mångfald ska begränsas. Sakkunnig ekolog ska kontrollera EU-
lagstiftning samt nationell lagstiftning. En förvaltningsplan ska utarbetas, för högsta 
poäng ska fyra tilläggskriterier uppfyllas. Tilläggen tar upp att en talesman för 
biologisk mångfald ska utses, att personal ska utbildas i hur ekologin runt byggnaden 
ska skyddas, att entreprenören dokumenterar vilka åtgärder som har vidtagits för 
skydd av biologisk mångfald med mera.  2p (1 %) 

 
Miljöbyggnad 
Mark & miljö behandlas ej i Miljöbyggnad. 

 

4.1.9 Ledning & förvaltning 
 
LEED New Construction 

• Före projektets början ska en fristående ledare/samordnare för idrifttagningsprocesser 
utses. Denne ska leda, utvärdera och övervaka alla idrifttagningsprocesser. 
Samordnaren ska göra utvärderingar under projekterings- och byggtiden. Denne ska 
även se till att aktuell personal blir utbildad i de olika installerade systemen. Inom 10 
månader ska samordnaren delta i en utvärdering av byggnadens funktion, gällande de 
idriftsatta systemen. Implementera de i underkategorin angivna 
idrifttagningsprocesserna. 2p 
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• En plan för mätning och verifiering av byggnadens energisparande skall upprättas, 
enligt IPMVP16 option B eller D. 3p 
 

• Utse en idrifttagningsansvarig som ska leda, övervaka och utvärdera slutförandet av 
aktiviteterna i idrifttagningsprocessen. Den här underkategorin är ett även krav för att 
den förstnämnda underkategorin skall kunna uppfyllas. REQUIRED 
 

• Projektet måste vara stationärt och får inte vara planerat för flytt. Projektet måste vara 
en ny byggnation om minst en kommersiell eller institutionell byggnad. REQUIRED 
 

• Projektet måste innehålla minst 93 m2 golvbruttoarea. REQUIRED 
 

• Projektet måste ha en beläggning som motsvarar minst 1 FTE17, det vill säga 
beläggningen skall motsvara minst en persons fulltidsboende. Denna underkategori är 
kopplad till underkategorierna i Inomhusmiljö. REQUIRED  

 

BREEAM-SE 

• En samordnare för idrifttagning ska utses. Samordnaren ska övervaka planering och 
förberedelser inför idriftsättning. Huvudentreprenören ska utarbeta ett program med 
ansvarsområden, kriterier och tidsplan. För högsta betyg ska idriftsättning ske i linje 
med bästa praxis (AMA, BBR). Angivna krav för styr- och övervakningssystem ska 
även uppfyllas. Enligt dessa krav måste det kontrolleras att alla system fungerar innan 
överlämnande av byggnaden samt att personal har utbildats i hur systemen fungerar. 
2p (0,7 %) (1p E, 2p O) 
 

• För högsta poäng ska alla krav i Checklista A2 i manualen uppfyllas, för första 
poängen räcker det att sex av kraven är uppfyllda. Arbetsmiljöplan ska följa svensk 
arbetsmiljölagstiftning. Regelbundna skydds- och miljöronder ska genomföras. 
Exempel från Checklista A2: 
- Inhägnade områden och byggnadsställningar ska vara upplysta på natten. 
- Ankomstvägar ska vara rena från lera och smuts. 
- Det ska vara skyltat för farliga områden på arbetsplatsen. 
- Det ska finnas markerade gångvägare på området. 
- Tydliga skyltar för besökare och varuleveranser till och från arbetsplatsen ska finnas. 
2p (0,7 %) 
 

• Påverkan från byggarbetsplatsens ska minimeras. För högsta poäng ska sex av 
kriterierna a-g i Checklista A3 i manualen uppfyllas. Det ska styrkas att minst 80 % av 
trävirket är ansvarsfullt inköpt och att 100 % av trävirket är lagligt avverkat.  

                                                 
16 International Performance Measurement & Verification Protocol. Standardvillkor för energieffektivitet. 
17 Full-time Equivalent. 
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Exempel från Checklista A3: 
- Byggarbetsplatsens energianvändning ska registreras månadsvis. 
- Det ska finnas ett system för mätning av hur många varuleveranser som sker och 
vilket transportsätt som används. 
- Rutiner för motverkan av luft- och dammföroreningar ska införas. 
4p (0,7 %) (1p E, 2p O) 
 

• En brukarvägledning för byggnadens funktion har utarbetats enligt angivna krav. 
Brukarvägledningen ska vara anpassad för tekniskt okunniga. För högsta poäng ska 
även en loggbok med byggvarudeklarationer upprättas, innehållande beskrivning av 
byggvarornas mängd och placering (enligt tabell A Mat 8). Brukarvägledningen ska 
bland annat innefatta uppvärmningens, komfortkylans och ventilationens funktion. 
2p (0,7 %) (1p G, 1p VG, 1p E, 1p O) 
 

• LCC-analyser ska genomföras. Analyserna ska vara baserade på förslag ifrån 
projektering eller liknande. Analys ska innehålla projektets olika skeden fram till och 
med rivning. Ska göras för 25 år (eller 30) och för 60 år. Minst 2 byggnadsdelar(enligt 
lista i manualen) ska studeras på strategisk- och systemnivå (ISO 15686-5:2008) m.m. 
För högsta poäng ska förstudien implementeras i handlingar, utformning och färdig 
byggnad. 2p (0,7 %) 
 

• För högsta poäng: BREEAM prestandamål ska sättas, en BREEAM-SE AP18 får delta 
i möten under projekteringstiden. BREEAM-SE AP har gjort utvärderingar relaterade 
till BREEAM och betygsnivå. BREEAM-SE AP ges möjlighet till att delta i viktiga 
möten fram till överlämning. När det går att dokumentera att målnivån enligt första 
poängen har nåtts erhålls tredje poängen. 3p (0,7 %) 
 

• Kraven i BBR kap 6:5 Fukt ska efterföljas, branschregler (t.ex. Säker 
vatteninstallation) ska efterföljas, Bygga F (eller liknande) ska användas i 
fuktsäkerhetsarbetet. Mätning av fukt i betong ska utföras enligt Rådet för 
ByggKompetens (RBK). För högsta poäng ska en diplomerad fuktsakkunnig anlitas 
och en fuktsäkerhetsansvarig utses. 2p (0,7 %) 

 

Miljöbyggnad 
Ledning & förvaltning behandlas ej av Miljöbyggnad. 

 

                                                 
18 BREEAM-SE Ackrediterad Professionell är en person utbildad av SGBC som ska stödja projektgruppen, bidra 
till att nå uppsatta mål och samarbeta inom och utanför projektet för att önskad poäng ska erhållas. 
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4.2 Oinredda handelsbyggnader 

4.2.1 Transport 
 
LEED Core & Shell 

• Poäng erhålls om avståndet maximalt är 400 meter till hållplats eller liknande som 
trafikeras av minst två bussar i linjetrafik med regelbundna avgångstider. 6p 
 

• De parkeringsplatser som ligger närmast huvudentrén ska reserveras åt miljöbilar. 
Alternativt ska miljöbilsägare erhålla minst 20 % rabatt på parkeringskort.  3p 
 

• 3 % av totalt antal parkeringsplatser ska vara tillägnade bilpooler. Alternativt anläggs 
inga nya parkeringsplatser. 2p 
 

• Byggnad som är mindre än 30 000 m2 ska ha cykelparkering till minst 3 % av 
brukarna under besökstoppar. Dusch- och omklädning ska finnas till 0,5 % av 
brukarna (här de anställda). 2p 
 

• Placering i närhet till bekvämligheter. Inom en radie av 800 meter skall minst 10 av de 
alternativ som anges i manualen finnas (ex. bank, restaurang, frisör, skola). 5p 

 

BREEAM-SE 

• Det ska finnas närliggande hållplats eller liknande som trafikeras till och/eller från ett 
lokalt tätortscentrum. Antal poäng bestäms av Tabell 15 i BREEAM-SE-manualen. En 
möjlighet till högsta poäng är exempelvis att en hållplats med avgångar var femte 
minut eller mindre finns inom 400 meter från byggnadens entré. Delpoäng kan 
erhållas. 4p (0,67 %) 
 

• Avstånd till matbutik/matförsäljning samt postfacilitet (brevlåda) får vara maximalt 
500 meter. Minst två av följande alternativ ska finnas inom 1 kilometer: bankomat, 
förskola/skola, frisör, vårdcentral, apotek, kemtvätt. 1p (0,67 %) 
 

• För 1 poäng: Cykelparkering ska finnas till 10 % av antalet heltidsarbetande anställda, 
antalet cykelparkeringar ska uppgå i 5 % av det totala antalet kundbilparkeringar. 
För 2 poäng: minst två av följande alternativ ska erbjudas: duschar, omklädningsrum 
och klädskåp, torkutrymmen för våta kläder. 
Alternativa sätt att få poäng innefattar samråd med kommunen angående lokalt 
cykelvägnät i anslutning till byggnaden, förhandlingar med lokala bussbolag som 
resulterar i utökning av linjenätet, laddningsstationer för elbilar för minst 3 % av 
byggnadens totala bilparkeringskapacitet och/eller etablering av bilpool. 2p (0,89 %) 
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• Det ska finnas säkra gång- och cykelvägar till byggnaden, i manualen framgår krav på 
cykel- och gångbanornas bredd, att de ska ge direkt åtkomst till cykelparkering, att 
belysningen följer Svensk Standard, avstigningsområden ska vara placerade på ett 
sådant sätt att fotgängare inte behöver korsa vägar med biltrafik med mera. 1 poäng 
vardera erhålls för gång- respektive cykelväg. Sker åtkomst till byggnaden direkt från 
allmän väg/gångväg erhålls poäng automatiskt. 2p (0,67 %) 
 

• Förstudie/undersökning som behandlar framtida brukares resvanor och mönster skall 
genomföras. Resplan som bygger på resultaten från förstudien skall upprättas, i denna 
skall även ett åtgärdspaket inkluderas där åtgärder som syftar till att minimera bilresor 
ingår. 1p (0,67 %) 
 

• Det ska finnas reseinformation i realtid (t.ex. skärmar) som visar aktuell 
kollektivtrafik. 1p (0,67 %) 
 

• Det ska finnas lämpliga vändzoner för att underlätta varuleverans. Separata 
parkeringsplatser för varuleverans. Varuleverans ska ske åtskilt från kundparkering 
samt ej korsa gång-/cykelvägar. 1p (0,67 %) 
 

Miljöbyggnad 
Transport behandlas ej i Miljöbyggnad. 

 

4.2.2 Energi 
 
LEED Core & Shell 

• Projektet ska kunna uppvisa minskad energianvändning jämfört med 
schablonanvändning för liknande byggnad. 12 % minskning ger 3 poäng, därefter 1 
poäng för varje 2 % minskning. Energianvändningen beräknas enligt Appendix G i 
ANSI/ASHRAE/IESNA STANDARD 90.1-2007 eller en motsvarande standard för 
lokala förhållanden.  21p 
 

• Poäng erhålls om byggnaden till viss del är självförsörjande och använder förnybar 
energi (t.ex. solenergi, vindkraft). Ger 4 poäng om 1 % av den totala energikostnaden 
täcks av självförsörjande förnybar energi. 4p 
 

• Ett minst 2-årigt kontrakt på förnybar energi ska tecknas, detta ska täcka minst 35 % 
av byggnadens elförbrukning. 2p 
 

• Simuleringar ska visa att byggnaden, jämfört med schablonanvändning, har en 
förbättrad energianvändning med 10 %. REQUIRED 
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• Projektet måste ange kontinuerlig energianvändning till USGBC under en 5-årsperiod. 
REQUIRED  

 

BREEAM-SE 

• Poäng erhålls genom förbättring av beräknad energianvändning. 1 % förbättring ger 1 
poäng, sedan stegvis uppåt, vid 100 % förbättring erhålls högsta poäng. Den 
procentuella förbättringen räknas ut med följande formel: 
 

 
�����������

�����
∙ 100	 = %	�ö��ä������. 13p (0,76 %) (5p E, 9p O) 

 
• Undermätare av energianvändning för olika system i byggnaden ska installeras. 

Undermätare ska installeras för de system som finns i byggnaden (t.ex. varmvatten, 
belysning). Då det gäller en oinredd handelsbyggnad måste det, för erhållande av 
poäng, kunna bevisas att installationerna kommer uppfylla BREEAM-krav. 1p (0,63 
%) (1p VG, 1p E, 1p O) 
 

• Installera undermätare för olika hyresgäster. I oinredd byggnad 1 undermätare per 
uthyrd enhet. 1p (0,63 %) 
 

• Utomhusbelysning skall uppfylla angivna krav som beaktar ljusutbyte, 
färgåtergivningsindex och effekt. Utomhusbelysning skall styras via timer och regleras 
med dagsljussensor. 2p (0,63 %) 
 

• Byggnader med lager och liknande skall uppfylla angivna designåtgärder gällande 
lufttäthet. Byggnaden skall även tryckprovas. 1p (0,63 %) 
 

• För 1 poäng: Analys av framtida hisstrafik skall göras av projekteringsgruppen. 
Jämförelse mellan två olika hisstyper ska göras och den med lägst energianvändning 
ska då väljas. 
För 2 poäng: Av de angivna funktionerna ska de tre alternativ med störst potential att 
spara energi väljas. Funktionsalternativen behandlar stand-by-läge vid lågtrafik, 
drivmotorers med variabel hastighet, spänning- och frekvensstyrning, enhet för 
regenerering av energi som återförs till elnätet och energieffektiv belysning i 
hisskorgen. 2p (0,63 %) 
 

• Rulltrappor och rullband ska ha sensorsystem. 1p (0,63 %) 
 

• Energieffektiv inomhusbelysning ska användas. Belysningseffekt ska vara mindre 
eller lika med ”börvärden” i svenska normer, ”Ljus & Rum, 2012”. Lämpliga 
kontrollmöjligheter ska installeras. I oinredda byggnader måste det bevisas att kraven 
kommer följas av hyresgäst. 4p (0,63 %) 
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Miljöbyggnad 

• Byggnadens energianvändning ska vara mindre eller lika med 50 % av krav i BBR för 
GULD. Energirutiner ska finnas. När hyresgäst flyttat in och satt sina egna 
installationer i bruk måste byggnaden fortfarande minst uppfylla krav för 
certifieringsnivån BRONS. För SILVER är kravet mindre eller lika med 75 % av 
BBR:s krav. För BRONS ska byggnadens energianvändning med referensdrift 
överensstämma med kravet i BBR. 
 

• Värmeeffektbehov vid DVUT skall vara max 25 W/(m2 • Atemp) för att uppnå GULD 
(20 W/(m2 • Atemp) för eluppvärmda byggnader). För SILVER är kravet max 40 W/(m2 

• Atemp) (30 för eluppvärmda), för BRONS max 60 W/(m2 • Atemp) (40 för 
eluppvärmda). 
 

• Årlig energiförbrukning skall ha ursprung i följande källor (för GULD): 
>20 % från Miljökategori 1 (sol, vatten, vind, spillvärme) 
<20 % från Miljökategori 3 (ej miljögodkända pannor) 
<20 % från Miljökategori 4 (olja, pellets, kärnkraft) 

 

4.2.3 Material & resurser 
 
LEED Core & Shell 

• Återanvändning av stomme, väggar, tak från befintlig byggnad. För högsta poäng ska 
95 % vara återanvänt. 5p 
 

• Av den totala materialkostnaden ska 5 % täckas av återanvänt material. 1p 
 

• Användning av regionala material ska uppgå till 20 % av totala materialvärdet. 2p 
 

• Användning av material och produkter med återvunnet innehåll. 1 poäng erhålls om 10 
% av den totala materialmängden är av återvunnet innehåll. För 2 poäng ska 20 % vara 
av återvunnet innehåll. 2p 
 

• Minst 50 % av allt trämaterial skall vara FSC-klassat. 1p 
 

• VOC-emissioner från lim och tätningsmedel i byggnaden får ej överstiga gränsvärden 
angivna i tabellen i manualen. Gränsvärdena är uppdelade efter produktens 
användningsområde, t.ex. för bindemedel som används till vidhäftning av 
kakel/klinker är gränsvärdet 65 g/l. 1p 
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• VOC-emissioner från färg och ytskikt i byggnaden ska uppfylla krav som anges i 
Green Seal Standard GS-11, Paints (1st Edition), Green Seal Standard GC-03, Anti-
Corrosive Paints (2nd Edition) och South Coast Air Quality Management District 
(SCAQMD) Rule 1113, Architectural Coatings. Exempelvis är gränsvärdet för blank 
och halvblank rostskyddsfärg 250 g/liter färg minus vatten [17]. 1p 
 

• Golvmaterial ska uppfylla ställda krav gällande bl.a. VOC-emissioner. Det finns ett 
flertal olika standarder och regler som kan användas, det räcker dock att uppfylla ett 
av de angivna alternativen. Ett exempel är att följa kravet för lim till mattor inomhus 
som får ha en maximal VOC-emission på 50 g/l. Om material som tegel och sten 
används kan poäng erhållas direkt, dock måste eventuellt vidhäftningsmaterial 
uppfylla krav på VOC-emissioner. 1p 
 

• Sammansatta trämaterial (t.ex. skivmaterial) får ej innehålla tillsatt formaldehyd. 1p 

 

BREEAM-SE 

• I byggnaden använda materials miljöpåverkan under hela dess livscykel ska bedömas 
och betygsättas enligt Green Guide [18]. Det erhållna betyget i Green Guide motsvaras 
av poäng i BREEAM, enligt tabell i manualen. Bedömning sker med hjälp av 
assessors verktyg och Green Guide. Byggnadselement som av BREEAM anses 
relevanta att bedöma är ytterväggar, fönster, yttertak och bjälklag.  
Ett exempel är en prefabricerad sandwichvägg i betong med tegelfasad och inomhus 
ytskikt av målad gips. Detta element får betyget D i Green Guide vilket i BREEAM:s 
beräkningsverktyg motsvaras av 0,25 poäng, den sammanlagda poängen för 
byggnadselementen motsvaras sedan av en poäng för indikatorn, där 2 ger 1 poäng, 5 
ger 2 poäng, 8 ger 3 poäng och 10 ger 4 poäng. 4p (0,89 %) 
 

• Minst 80 % av alla hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus skall ha klass A eller +A 
i Green Guide, där A+ är det högsta möjliga betyget. 1p (0,89 %) 
 

• Av byggnadens totala fasadarea ska minst 50 % bestå av återanvänd fasad. Av denna 
area ska minst 80 % av vikten vara material återanvänt från platsen för projektet. 1p 
(0,89 %) 
 

• Minst 80 % av, innan projektet, på platsen befintlig byggnadsstomme ska 
återanvändas, utan betydande förstärkningsåtgärder. 1p (0,89 %) 
 

• Material skall vara ansvarsfullt anskaffat. Bevis på att 80 % av materialen är 
ansvarsfullt anskaffade skall finnas. Gäller ”relevanta material” enligt manual. 3p 
(0,89 %) 
 



37 
 

• Isoleringsmaterial skall ha låg miljöpåverkan och vara ansvarsfullt anskaffat. 
Bedömning sker med hjälp av ett isoleringsindex, som räknas ut med verktyg i 
manualen, och Green Guide. Om mer än 80 % av isolering väljs och beställs av 
framtida hyresgäst måste det kunna bevisas att även denna isolering uppfyller 
BREEAM-krav. 2p (0,89 %) 
 

• Utsatta byggnadsdelar ska skyddas, för att minimera behov av utbyte. Det kan 
exempelvis handla om förstärkningar där mycket trafik (gång/fordon/vagnar) finns. 
Skydd mot eller förhindring av påkörning av fasad är ett annat exempel. 1p (0,89 %) 
 

• Byggnadsdelar enligt Tabell A Byggnadsdelar enligt BSAB ska innehålla liten 
utsträckning av material med utfasningsegenskaper. Exempel på byggnadsdelar som 
behandlas i Tabell A är platsgjuten betong, murverk, prefabkonstruktioner med mera. 
Ett accepterat system för bedömning ska användas. 1p (0,89 %) 
 

• Mängden återvunnet och sekundärt fyllnadsmaterial ska uppgå till minst 25 % av den 
totala mängden fyllnadsmaterial som används till stomme, bjälklag/grundkonstruktion 
och ytor av bitumen (högkvalitativt fyllnadsmaterial). 1p (1,1 %) 
 

• Färg och lack som används ska uppfylla krav i EN ISO 11890-2:2006. Alla 
inomhusfärger ska vara resistenta mot svamp och alger. Minst fem av de sex 
produktkategorierna som anges i Tabell 11 i manualen ska uppfylla angivna standarder 
för halter av VOC. Exempel på standarder som anges är EN 14080:2005 (Limträ),  
SS-EN 234:1989 (Färdig tapet). Det måste här bevisas att kraven i indikatorn kommer 
att uppfyllas. 1p (0,79 %) 
 

Miljöbyggnad 

• Loggbok innehållande dokumentation av byggmaterial i byggnaden ska upprättas 
(BRONS). Är loggboken i digital form och administreras på företagsnivå hos 
fastighetsägaren erhålls SILVER. För GULD ska mängd och placering även anges. 
Loggboken ska innefatta byggnadsdelar enligt instruktion i manualen, exempelvis 
platsgjutna konstruktioner, murverk. 
 

• Utfasning av farliga ämnen. Materialen i loggboken stäms av mot Kemiinspektionens 
lista över farliga ämnen. För GULD får inga material innehållandes dessa ämnen 
finnas i byggnaden. 

 

4.2.4 Avfall 
 
LEED Core & Shell 
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• En plan för återanvändning och återvinning av byggavfall ska upprättas och 
implementeras. Återanvänds och/eller återvinns 75 % av byggavfallet ges 2 poäng, 50 
% ger 1 poäng. 2p 
 

• Byggnaden skall tillhandahålla ett lättåtkomligt utrymme för uppsamling av 
återvinningsbara material. Utrymmet ska minst innefatta uppsamling av papper, 
wellpapp, glas, plast och metall. REQUIRED  

 

BREEAM-SE 

• En avfallshanteringsplan ska upprättas. Ska en befintlig byggnad rivas, alternativt 
byggas om, ska en förstudie göras. (1 poäng) 
Mål för att minska mängden avfall ska formuleras, tre viktiga avfallskategorier (enligt 
checklista A15b i manualen) ska reduceras. (1 poäng) 
Sorteringsmöjligheter ska upprättas på byggarbetsplatsen, fyra viktiga 
avfallskategorier skall reduceras. (1 poäng) 
3p (1,1 %) 
 

• Utrymme för återvinningsbart avfall ska reserveras. Storlek på utrymmet beror av 
handelsenheternas antal och storlek. Det skall finnas möjlighet att sortera minst 6 olika 
typer av avfall, exempelvis papper, glas, batterier, färg/lack, matavfall. 1p (1,1 %) (1p 
E, 1p O) 
 

• Plats för avfallskomprimator ska vara förberedd, om framtida hyresgäst är okänd. 
Krav på platsen: betongunderlag, trefas el, lättåtkomligt för sopbil, minst ett 
vattenuttag. 1p (1,1 %) 
 

• Utrymme för förvaring av organiska/komposterbara material ska reserveras. Utrymmet 
ska innefatta en vattenpost som ska kunna användas för rengöring av 
utrustning/behållare och omgivning. 1p (1,1 %) 

 
Miljöbyggnad 
Avfall behandlas ej i Miljöbyggnad. 

 

4.2.5 Vatten 
 
LEED Core & Shell 

• I projekt som placeras där ≤50 % av befintlig mark är ogenomtränglig ska en 
hanteringsplan för dagvatten upprättas. Planen ska syfta till att det maximala 
vattenflödet från platsen ej ska vara större än flödet innan projektets början.  
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I projekt som placeras där ≥50 % av befintlig mark är ogenomtränglig ska en 
hanteringsplan för dagvatten upprättas. I detta fall ska planen resultera i 25 % 
minskning av volymen avrunnet dagvatten relaterat till volymen före projektets början. 
Den här underkategorin syftar till att reducera användning av ogenomträngliga ytor i 
projektet. 1p 
 

• För att skydda naturliga vattenflöden från föroreningar ska en hanteringsplan för 
dagvatten upprättas. Denna plan ska resultera i reducering av ogenomträngligt 
ytmaterial, främja förbättrad infiltration och omhändertagande av dagvatten på plats. 
1p 
 

• Användandet av dricksvatten för sanitära ändamål ska minskas med 50 %. Kan uppnås 
med snålspolning och liknande. Om dricksvatten ej används för sanitära ändamål 
erhålls poäng. 2p 
 

• Användandet av dricksvatten vid bevattning ska minskas. Minskning med 50 % ger 2 
poäng. Om inget bevattningssystem finns alternativt om inget dricksvatten används 
vid bevattning ges maxpoäng. 4p 
 

• Byggnadens vattenanvändning ska minskas. Minskning med 40 % jämfört med 
beräknad schablonförbrukning ger maxpoäng. Minskning med 35 % ger 3 poäng, 30 
% ger 2 poäng. 4p 
 

• Använd strategier för vattenhantering som totalt förbrukar 20 % mindre vatten 
(bevattning borträknat) än aktuell schablonbyggnad som beräknas med i manualen 
angiven tabell. REQUIRED 
 

• Projektet måste ange kontinuerlig vattenförbrukning till USGBC under en 5-årsperiod. 
REQUIRED  

 

BREEAM-SE 

• Minska dricksvattenförbrukning för sanitära ändamål. För maxpoäng får det förbrukas 
maximalt 1,5 m3 per person och år. För 2 poäng 1,5-4,4 m3 och för 1 poäng 4,5-5,5 m3 
per person och år. För oinredda byggnader gäller att det ska kunna bevisas att de i 
framtiden installerade faciliteterna kommer uppfylla BREEAM-kraven. Vet 
fastighetsägaren inte vilken utrustning som kommer installeras ska det antas att 
”normalutrustning” kommer installeras, vilket troligen inte kommer generera någon 
poäng i denna indikator. 3p (0,6 %) (1p VG, 1p E, 1p O) 
 

• Vattentillförsel ska mätas med hjälp av installerad vattenmätare. Vattenmätaren skall 
kunna anslutas till styr- och övervakningssystem för vatten. Det måste kunna bevisas 
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att framtida hyresgäst installerar utrustning som uppfyller BREEAM-krav. 1p (0,6 %) 
(1p E, O) 
 

• Det ska finnas ett detekteringssystem för läckage på vattentillförsel. Systemet ska 
täcka alla huvudledningar för vattentillförsel inom byggnaden och tomten. 1p (0,6 %) 
 

• Det ska finnas system för avstängning av vattentillförsel till toalettområden som ej är 
bruk (t.ex. per våning). Om det är framtida hyresgäster som ansvarar för installation 
måste det kunna bevisas att detta uppfyller BREEAM-krav. 1p (0,6 %) 
 

• Mängden dricksvatten som går åt till bevattning ska minimeras. Minst ett av de i 
manualen angivna alternativen ska användas. Exempel på alternativ är att använda 
regnvatten till bevattning, plantering begränsas till arter som trivs i det lokala klimatet 
och fallet då inget bevattningssystem används. 1p (0,6 %) 
 

• Användning av dricksvatten i biltvätt ska minimeras. Vattnet ska samlas upp och 
återvinnas automatiskt. Ansvarar framtida hyresgäst för installation måste det kunna 
bevisas att utrustningen uppfyller BREEAM-krav. 1p (0,6 %) 
 

• Spillvatten ska behandlas och återvinnas lokalt för att minska påfrestningen på 
allmänna vattensystem. En förstudie, omfattande jordtyp, fall, elförsörjning m.m., ska 
genomföras, system för lokal hantering av spillvatten ska specificeras (1 poäng). För 2 
poäng ska även behandlat vatten filtreras och återanvändas till toalettspolning eller 
bevattning, underhålls- och driftinstruktioner till byggnadens brukare ska 
tillhandahållas av projektör eller installatör. 2p (0,6 %) 
 

• Vattensystem ska uppfylla branschregler och BBR:s krav för att motverka tillväxt av 
legionellabakterier. Om framtida hyresgäst ansvarar för installation måste det kunna 
bevisas att valt system uppfyller BREEAM-krav. 1p (0,79 %) 

 

Miljöbyggnad 

• Risken för framtida fukt- och vattenskador ska minskas.  
Byggnaden ska vara fuktsäkerhetsprojekterad och utförd enligt BBR avsnitt 6:5 
(BRONS). Aktuella branschregler för våtrum följs, fuktsäkerhetsprojektering ska vara 
utförd enligt Bygga F eller motsvarande, fuktmätningar i betong ska utföras enligt 
RBK (SILVER). För nivån GULD gäller kraven för SILVER samt att en diplomerad 
fuktsakkunnig och fuktsäkerhetsexpert utses. En enkätundersökning ska visa att max 
10 % av de anställda upplever obehag med mögellukt eller hälsobesvär. 
 

• För att minimera tillväxt av legionellabakterier ska temperatur på stillastående 
tappvarmvatten vara ≥60˚C, gemensam rörledning till duschplatser där temperaturen 
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är ≤38˚C får ej vara längre än 5 meter, handdukstorkar får inte vara kopplade på VVC-
ledning, proppade ledningar ska vara tillräckligt korta för att stillastående vattnet ej 
ska understiga 50˚C (BRONS). Legionellaskydd ska finnas enligt Branschregler Säker 
Vatteninstallation (SILVER). För nivån GULD ska även termometrar monteras på 
utgående varmvatten samt på returer i VVC-kretsar. 

 

4.2.6 Inomhusmiljö 
 
LEED Core & Shell 

• System för övervakning av luftflöde och koldioxidnivå ska installeras. Systemet ska 
varna om nivåerna varierar med 10 % eller mer. Övervakning av koldioxidnivå i alla 
persontäta utrymmen. 1p 
 

• Uteluftsventilation i andningszon ska förbättras med minst 30 % över minimikrav i 
CEN-standard eller svensk motsvarighet till amerikansk ASHRAE-standard. 1p 
 

• Handlingsplan gällande inomhusluftkvalitet (IAQ) ska upprättas för byggskedet; 
uppfylla standarder, skydda byggmaterial från fukt, följa krav på luftfiltrering. 
Filtreringsmedia ska vara klassad minst F5 (enligt CEN Standard EN 779-2002). 1p 
 

• Risk för luftföroreningar/partiklar under driftskedet ska minimeras. Byggnadens entré 
ska vara minst 3 meter, särskilda utblås för utrymmen med kemikalier ska finnas. I 
mekaniskt ventilerade byggnader finns bland annat krav på att varje system som tillför 
byggnaden utomhusluft ska ha filter med filtreringsmedia klassad lägst F7 (enligt CEN 
Standard EN 779:2002). 1p 
 

• Individuellt reglerbar och zonindelad termisk kontroll ska finnas för 50 % av brukarna, 
t.ex. öppningsbara fönster. Om det inte är fastighetsägaren som installerar aktuell 
utrustning/öppningsbara fönster ges ingen poäng. 1p 
 

• Värme, ventilation och luftkonditionering ska utformas för att uppfylla ASHRAE-
standard eller svensk motsvarighet (eller aktuell ISO-standard). Byggnadens 
installationer måste vara anpassade på ett sådant sätt att framtida hyresgäst har 
möjlighet att installera system som uppfyller kravet i LEED. 1p 
 

• Dagsljusinsläpp för minst 75 % av regelbundet befolkade ytor. Ska uppfyllas genom 
något av 4 angivna alternativ: 
1. Visa med en datorsimulering att utrymmen erhåller dagsljusnivåer mellan 108-5400 
lux då det är klar himmel den 21 september mellan kl. 09.00 – 15:00. 
2. En kombination av sidoljus och toppljus ska ge dagljus åt 75 % av de normalt 
använda ytorna i byggnaden. 
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3. Mätningar ska visa att dagljusnivåerna ligger inom det godkända spektrumet 108-
5400 lux. Mätningarna ska göras på golvplan. 
4. Kombinationer av ovan nämnda metoder kan användas för att uppnå godkänt 
resultat. 1p 
 

• Utblicksmöjligheter. Brukare skall ha en siktlinje 0,8 – 2,3 m över färdigt golv, till 
utomhussikt. Detta gäller minst 90 % av brukarna. 1p 
 

• Ventilation skall uppfylla krav i ASHRAE-standard eller lokal (eller europeisk) 
motsvarighet. REQUIRED 
 

• Förbjud rökning i byggnaden. Rökning skall endast få ske minst 8 meter från entré, 
luftintag och öppningsbara fönster. REQUIRED  

 

BREEAM-SE 

• 80 % av användningsytan skall ha tillräcklig med dagsljus enligt angivna krav: 
1. Den genomsnittliga belysningsstyrkan ska vara minst 200 lux under 2650 timmar 
per år. 
2. Belysningens jämnhet ska vara minst 0,4. 1p (0,79 %) 
 

• Utblicksmöjligheter. Relevanta utrymmen (utrymmen som normalt används) i 
byggnaden ska ligga 7 m från vägg där fönster/öppningar är >20 % av väggens totala 
area. Detta för att brukare ska ha tillgång till utsikt för att bryta monotoni i arbetet. 
(Denna indikator bedöms bara om det finns minst 500 m2 kontorsutrymme.) 1p (0,79 
%) 
 

• Manuellt styrbara bländningsskydd ska finnas till alla fönster i alla relevanta 
utrymmen. Det ska kunna bevisas att kraven kommer uppfyllas av framtida hyresgäst. 
(Denna indikator bedöms bara om det finns minst 500 m2 kontorsutrymme.) 1p (0,79 
%) 
 

• Minska lysrörsflimmer genom användning av högfrekventa drivdon. Det ska kunna 
bevisas att kraven uppfylls om hyresgäst ansvarar för installation. 1p (0,79 %) (1p P, 
1p G, 1p VG, 1p  E, 1p O) 
 

• Nivåer för belysningsstyrka ska följa bästa praxis. I utrymmen med datorskärmar ska 
belysning utformas för minimering av bländning, enligt bästa praxis. 
Belysningsstyrkans jämnhet ska vara minst 0,7 i arbetsområden, minst 0,5 i 
omgivande område. Det ska kunna bevisas att kraven uppfylls om hyresgäst ansvarar 
för installation. 1p (0,79 %) 
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• Belysningen ska kunna styras av brukare och vara zonindelad i följande utrymmen: 
- Kontors- och kommunikationsytor 
- Kontorsutrymmen med högst fyra arbetsplatser i en zon 
- Arbetsplatser vid fönster 
- Seminarie- och föreläsningssalar 
- Bibliotek 
I oinredda byggnader måste belysningen vara möjlig att anpassa av framtida hyresgäst. 
Denna indikator bedöms bara om det finns minst 500 m2 kontorsutrymme. 1p (0,79 
%) 
  

• Ventilationsluft ska kunna tillföras med naturlig ventilationsstrategi enligt angivna 
krav. Öppningsbara fönster i varje kontor ska motsvara 5 % av rummets golvarea. 
Krav på termisk komfort ska vara uppfyllda för tillräcklig genomströmning av luft. 
Denna indikator bedöms bara om det finns minst 500 m2 kontorsutrymme. 1p (0,79 
%) 
 

• Risk för dålig kvalitet på inomhusluft ska minimeras. Uteluftsintag/avluftssutsläpp 
placeras enligt bästa praxis. Öppningsbara fönster ska placeras minst 10 meter från 
externa föroreningskällor (t.ex. bilväg). Byggnaden har utformats enligt BBR 6:22, 
6:72, AFS 2009:2 (utelufttillförsel). Denna indikator bedöms bara om det finns minst 
500 m2 kontorsutrymme. 1p (0,79 %) 
 

• Termisk komfort. Analys av PPD och PMV enligt SS EN ISO 7730:2006 ska 
genomföras. Termiska komfortnivåer ska ligga i linje med SS EN ISO 7730. Nivåerna 
i vistelserum ska uppfylla kravet i kategori B i SS EN ISO 7730. Simuleringsmodell 
som utförs under projektering ska användas till undersökning av termisk komfort. 
Denna indikator bedöms bara om det finns minst 500 m2 kontorsutrymme. 2p (0,79 
%) 
 

• Värme- och komfortsystem ska vara zonindelade och kunna styras separat av brukare 
Denna indikator bedöms bara om det finns minst 500 m2 kontorsutrymme. 1p (0,79 
%) 
 

• Ljudmiljö.  För 2 poäng ska byggnaden uppfylla ljudklass B enligt SS 25268:2007. 
För 1 poäng ska ljudklass C uppnås. För att säkerställa att kraven uppfylls ska en 
ljudprovning utföras av ljudsakkunnig. Denna indikator bedöms bara om det finns 
minst 500 m2 kontorsutrymme. 2p (0,79 %) 
 

• För handelsprojekt med mindre än 500 m2 kontorsutrymme ska minst 4 av de tidigare 
nämnda indikatorerna, som bedöms om kontorsutrymme är minst 500 m2, uppfyllas 
för 80 % av byggnadens kontorsutrymmen. 2p (0,79 %) 
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• Radon. För högsta poäng får radonhalten inte överstiga 50 Bq/m3 luft. För 1 poäng är 
kravet gränsvärdet 100 Bq/m3. I Sverige klassas marken in i Hög-, Normal och 
Lågradonmark, ca 70 % av marken i Sverige är Normalradonmark. Detta innebär att 
en radonskyddad grundkonstruktion behövs. 2p (0,79 %) 

 

Miljöbyggnad 

• Minska behovet av komfortkyla. För betyget GULD ska solvärmelasten vara ≤32 
W/m2 golv. För SILVER gäller ≤43 och för BRONS ≤48. Solvärmelast beräknas med 
hjälp av någon av formlerna som anges i manualen. Bedömning sker endast i rum med 
fönster som vetter mot öster, söder eller väster. Formeln skiljer sig beroende på om 
rum med fönster åt endast ett väderstreck eller hörnrum med fönster åt två väderstreck 
ska bedömas. Formeln för rum med fönster åt endast väderstreck ser ut som följer: 
 

��� = 800 • ����� •
� !"�
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	&/()	�*+, 

 

• Byggnaden ska uppfylla ljudklass C enligt SS 25267 eller SS 25268 för de bedömda 
ljudparametrarna; ljud från installationer inomhus, luftljudsisolering, 
stegljudsisolering, ljud utifrån (BRONS). För SILVER ska minst två av 
ljudparametrarna uppfylla ljudklass B. För GULD ska alla ljudparametrar uppfylla 
ljudklass B och en enkät ska visa att 80 % av de anställda är nöjda med ljudmiljön. 
 

• Uppnådda gränsvärden för radonhalt inomhus bedöms. 
Radonhalten ska vara: 
101 – 200 Bq/m3 för BRONS 
51 – 100 Bq/m3 för SILVER 
≤50 Bq/m3 för GULD 
Ett protokoll med uppmätt radonhalt ska redovisas. Klassning av mark som låg-, 
medel- eller högradonmark ska redovisas. Bygghandlingar som visar att 
konstruktionen är utförd med säkerhet mot radonspridning från mark. 
 

• Uteluftsflödet i ventilationen ska vara > 7l/s,pers + 0,35 l/s,m2 golv eller enligt råd i 
AFS 2009:2 (BRONS). För SILVER ska ett behovsstyrt ventilationsflöde finnas. För 
GULD ska även en enkät visa att 80 % av de anställda nöjda. 
 

• Kvävedioxidhalten i inomhusluften ska vara ≤20 µg/m3 (GULD). För SILVER gäller 
≤40 µg/m3. Är halten över 40 µg/m3 erhålls betyget BRONS. 
 

• Termiskt klimat – vinter. PPD ska vara <20 % och ska visas med datorsimulering 
(BRONS). För SILVER är kravet ≤15 %. För betyget GULD är kravet ≤10 %. För 
GULD ska även ett enkätresultat visa att 80 % av brukarna är nöjda med det termiska 
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klimatet på vintern. 
 

• Termiskt klimat – sommar. Samma krav som för Termiskt klimat – vinter. 
 

• För BRONS ska dagsljusfaktorn i försäljningsutrymme vara ≥1,0 % eller utblicksarean 
≥40 %. För SILVER gäller dagsljusfaktor ≥1,2 % eller utblicksarea ≥50 %. För GULD 
krävs dagsljusfaktor ≥1,2 % redovisat med datorsimulering eller utblicksarea ≥50 %, 
för GULD ska även en utförd enkätundersökning visa att minst 80 % av de anställda är 
nöjda med dagsljusförhållandena. (Alternativ till försäljningsutrymme med samma 
krav är övriga rum där anställda vistas mer än tillfälligt.) 

 

4.2.7 Föroreningar 
 
LEED Core & Shell 

• Reducering av värmeöar för areor utan tak.  
50 % av parkeringsplatserna ska täckas med tak som har Solar Reflectance Index 
(SRI) minst 29.  
Alternativt ska valfri kombination av följande strategier gälla för 50 % av alla 
hårdgjorda ytor:  - Förse ytor med skugga från trädkronor. 
  - Förse ytor med skugga från byggnadsverk täckta med solpaneler. 
  - Förse ytor med skugga från arkitektoniska anordningar med 
    SRI minst 29. 
  - Använd material till hårdgjorda ytor med SRI minst 29. 
  - Använd trottoarsystem med öppet rutnät, 
    minst 50 % genomträngligt.   1p 
 

• Reducering av värmeöar för areor med tak.  
Alternativ 1: Minst 75 % av takarean ska täckas med takmaterial som har SRI som 
minst ska uppnå angivna värden:  - Låglutande tak (≤ 2:12) SRI minst 78. 
  - Branta tak (> 2:12) SRI minst 29. 
Alternativ 2: Minst 50 % av takarean ska vara grönt tak (grästak eller liknande). 
Alternativ 3: Använd en kombination av grönt tak och takmaterial med högt 
albedovärde som uppnår angivna värden:  - Låglutande tak (≤ 2:12) SRI minst 78. 
   - Branta tak (> 2:12) SRI minst 29. 
    1p 
 

• Ljusföroreningar ska minskas.  
Ett av två alternativ gällande inomhusbelysning ska uppfyllas tillsammans med kravet 
gällande utomhusbelysning. 
För inomhusbelysning ska den inkommande effekten till alla ljuskällor (exklusive för 
nödutgångar) som har en direkt siktlinje till någon öppning automatiskt reduceras med 
50 % mellan 23.00 - 05.00. Alternativt ska alla öppningar i byggnaden med en direkt 
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siktlinje till någon ljuskälla (exklusive nödutgångar) kunna skärmas mellan 23.00 – 
05.00. 
För utomhusbelysning gäller att belysning endast tillräcklig för säkerhet och komfort 
ska tillhandahållas. Utomhusbelysningen ska även följa kraven i 
ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007. 1p 
 

• Användning av köldmedium som minimerar bidrag till försämring av ozonlager och 
klimat ska användas. Finns det inga köldmedier i byggnaden ges poäng automatiskt. 
2p 
 

• En kontrollplan för erosion och sedimentering gällande alla aktiviteter relaterade till 
byggnation ska upprättas. Kraven i planen måste uppfylla lokala standarder (alternativt 
2003 EPA Construction General Permit). REQUIRED 
 

• Klorfluorkolvätesbaserade (CFC) köldmedier får ej användas i byggnaden. 
REQUIRED  

 

BREEAM-SE 

• Användning av köldmedier med högt GWP ska minimeras. I installationssystem ska 
köldmediernas ODP-värde vara 0 och GWP-värde vara mindre än 5. Om framtida 
hyresgäst ansvarar för aktuellt system måste det kunna bevisas att detta kommer 
uppfylla BREEAM-krav. 1p (0,77 %) 
 

• System för läckagedetektering av köldmedium (1p) och system för återvinning av 
köldmedium ska finnas (2p). Finns inget köldmedium erhålls poäng automatiskt. Om 
framtida hyresgäst ansvarar för aktuellt system måste det kunna bevisas att detta 
kommer uppfylla BREEAM-krav. 2p (0,77 %) 
 

• I kyllagersystem ska köldmediets ODP-värde vara 0 och dess GWP mindre än 5. 
Gäller kyllager, kyllagerinrättningar inklusive rör för kylt vatten, rör och kanaler för 
köldmedium etc., stationära kylda förvaringsskåp, stationära kylare för mat/dryck. 1p 
(0,77 %) 
 

• Värmekälla som ger låga utsläpp av kväveoxid ska användas. Det görs skillnad på om 
den nominella värmetillförseln <70 kW eller >70 kW. För högsta poäng ska den torra 
NOX-nivån, med enhet mg/kWh, vara 40 respektive 50. Delpoäng för nivåerna 70 
respektive 80 (2p) och 100 respektive 120 (1p) kan erhållas. Om det är framtida 
hyresgäst som kommer ansvara för val och installation av värmekälla måste det kunna 
bevisas att denna uppfyller BREEAM-krav. 3p (0,77 %) 
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• Om byggnaden placeras i ett område med medelhög eller hög årlig risk för 
översvämning ska detta verifieras med en översvämningskarta, projektet ska vara 
tillräckligt resistent mot översvämningar och byggnadens marknivå ska ligga minst 
600 mm över den dimensionerande översvämningsnivån. (1p)  
För 2 poäng ska byggnaden placeras i ett område med låg årlig sannolikhet för 
översvämning. Den tredje poängen kan erhållas om avrinning från tomt till naturliga 
eller kommunala vattendrag inte är större än den var innan projektets början. 3p (0,77 
%) 
 

• Förorening av naturliga vattendrag till följd av ytvattenavrinning ska minimeras. Krav 
på dräneringssystem, eventuell olje- eller bensinavskiljning m.m. Lösningarna ska 
vara godkända av relevant offentligt organ. Plan för ytvattenhantering ska finnas 
tillgänglig för byggnadens brukare. 1p (0,77 %) 
 

• Ljusföroreningar nattetid ska minimeras. Utvändig belysning ska ligga inom gränserna 
som beskrivs i CIE 150-2003 avsnitt 2.7 och CIE 126-1997 Tabell 2. Belysningen ska 
släckas automatiskt mellan 23.00 – 07.001p (0,77 %) 
 

• Bullerkonsekvensutredning enligt ISO 1996 ska genomföras av ljudsakkunnig. 
Bakgrundsbullernivåer vid den mest bullerkänsliga byggnaden i närheten ska mätas. 
För att erhålla poäng ska bullernivån dagtid vara +5 dB och +3 dB nattetid jämfört 
med den uppmätta bakgrundsbullernivån. Om det inte finns bullerkänsliga 
områden/byggnader inom 800 m ges poäng automatiskt. Om framtida hyresgäst 
ansvarar för val och installation av installationssystem måste det kunna bevisas att 
dessa uppfyller BREEAM-krav, alternativt ska ljudsakkunnig anta en sämsta möjliga 
bullerklassificeringsnivå för bedömning. 1p (0,77 %) 
 

• Energiförsörjningens koldioxidutsläpp ska minimeras. Förstudie ska genomföras av 
energispecialist för att komma fram till den bästa lokala LZC-källan (LZC=Low or 
zero carbon). Lokal LZC-källa ska väljas enligt förstudiens rekommendationer. 
ELLER Användaren av byggnaden har ett elavtal som innefattar el från en 100 % 
förnybar energikälla. (1p) 
För 2 respektive 3 poäng ska byggnadens årliga koldioxidutsläpp minskas med 10 % 
respektive 15 %. 3p (0,63 %) (1p E, 1p O) 
 

• Komponenter som specificeras som en del av kyllagringsanläggning ska uppfylla 
kriterier för energieffektivitet, t.ex. ECA Energy Technology Product List eller 
motsvarande. (1 poäng) 
Kylsystem ska uppfylla minimikriterier gällande kapacitetsreglering, plastridåer, 
belysning med låg effekt, behovsstyrd avfrostning, datoriserat övervakningssystem 
m.m. (1 poäng) 
Anläggningen ska vara utformad enligt någon av angivna kylnings- eller 
värmningsstrategier som behandlar termisk lagring med låg belastning och 
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värmeåtervinning av spillvärme. (1 poäng) 
3p (0,63 %) 

 
Miljöbyggnad 
Föroreningar behandlas ej av Miljöbyggnad. 

 

4.2.8 Mark & miljö 
 
LEED Core & Shell 

• Byggnaden ska inte placeras på känsliga eller ekologiskt viktiga platser, enligt angivna 
krav. Exempel är platser där det finns utrotningshotade djur, fridlysta växtarter och på 
mark som är närmare än 30 meter från våtmark. 1p 
 

• Byggnaden bör uppföras på tidigare exploaterad mark, som även kan vara förorenad, 
för att minska påfrestningar på obebyggd mark. 1p 
 

• Värna om naturlig miljö runt fastigheten, enligt angivna krav. Exempel för tidigare 
oexploaterad mark är att naturen ej får störas längre bort än 12 meter från byggnaden 
och ev. garage eller 3 meter från parkeringsytor och uteplatser. Om platsen redan är 
exploaterad kan poäng erhållas om man återför ursprungligt naturliv till platsen. 1p 
 

• Det skall finnas öppna ytor med växtlighet, enligt angivna krav. Kraven beror på om 
det finns lokala det finns lokala krav på zonindelning och öppna ytor. Finns inga 
lokala krav ska 20 % av tomtarean bestå av öppna ytor med växtlighet. 1p 
 

• Projektet måste följa aktuell miljölagstiftning. REQUIRED 
 

• Projektet måste ha rimliga områdesgränser och måste innefatta all mark som kan 
komma att störas och påverkas av projektet. Områdesgränserna får ej innefatta mark 
som ägs av annan än den som äger projektet, såvida inte den marken är nödvändig för 
normala aktiviteter som har med byggnationen att göra. REQUIRED 
 

• Bruttoarea golv får ej vara mindre än 2 % av bruttoarea mark inom projektets gränser. 
REQUIRED  

 

BREEAM-SE 

• För att motverka användning av oexploaterad mark ska tidigare exploaterad mark 
utgöra minst 75 % av projektets avtryck. Marken ska ha använts för industri, handel 
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eller bostäder under de senaste 50 åren.. 1p (1 %) 
 

• Byggnaden uppförs på förorenad mark. Sanering ska utföras enligt gällande 
saneringsdirektiv. För att avgöra om marken är förorenad kan man ta hjälp av 
Checklista A16b i manualen eller en specialist på förorenad mark. 1p (1 %) 
 

• Använd mark med lågt ekologiskt värde. Skydda element med ekologiskt värde, ex. 
träd, vattendrag. Element ska skyddas under röjning och förberedelser av tomten samt 
under byggaktiviteter. 1p (1 %) 
 

• Sakkunnig ekolog skall upprätta en ekologirapport innehållande rekommendationer 
för bevarande och förbättring av platsens ekologi. Rekommendationerna skall 
genomföras. För mer poäng än den första ska sakkunnig ekolog beräkna förändringen 
av tomtens ekologiska värde (antal växtarter och area). 5p (1 %) (2p E, O) 
 

• Påverkan av biologisk mångfald ska begränsas. Sakkunnig ekolog ska kontrollera EU-
lagstiftning samt nationell lagstiftning. En förvaltningsplan ska utarbetas, för högsta 
poäng ska fyra tilläggskriterier uppfyllas. Tilläggen tar upp att en talesman för 
biologisk mångfald ska utses, att personal ska utbildas i hur ekologin runt byggnaden 
ska skyddas, att entreprenören dokumenterar vilka åtgärder som har vidtagits för 
skydd av biologisk mångfald med mera.  2p (1 %) 

 

Miljöbyggnad 
Mark & miljö behandlas ej av Miljöbyggnad. 
 

4.2.9 Ledning & förvaltning 
 
LEED Core & Shell 

• Hyresgäster ska utbildas för att uppmuntra till hållbar utformning och konstruktion för 
byggnadens fortsatta utveckling. Ett illustrerat dokument där det beskrivs hur 
byggnaden och dess system kan utformas på ett hållbart sätt ska utarbetas. 
Dokumentet ska innehålla information om reduktion av vattenanvändning, optimering 
av energieffektivitet, termisk komfort med mera. 1p 
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• Före projektets början ska en fristående ledare/samordnare för idrifttagningsprocesser 
utses. Denne ska leda, utvärdera och övervaka alla idrifttagningsprocesser. 
Samordnaren ska göra utvärderingar under projekterings- och byggtiden. Denne ska 
även se till att aktuell personal blir utbildad i de olika installerade systemen. Inom 10 
månader ska samordnaren delta i en utvärdering av byggnadens funktion, gällande de 
idriftsatta systemen. Implementera de i manualen angivna idrifttagningsprocesserna. 
2p 
 

• En plan för mätning och verifiering av basbyggnadens energisparande skall upprättas, 
enligt IPMVP option B eller D. Dokumentation måste finnas och innehålla 
infrastrukturens design, befintliga mätinstruments placeringar, befintliga 
mätinstruments specifikationer, elschema, riktlinjer för mätning av hyresgäst. 3p 
 

• Det ska finnas möjlighet att kontinuerligt mäta hyresgästers elkonsumtion. Det ska 
finnas ett centralt elektroniskt nätverk för mätning av elkonsumtion i basbyggnaden 
som ska kunna byggas ut för att möta kraven i LEED 2009 Commercial Interiors. En 
plan för mätning och kontroll som dokumenterar och ger råd till framtida hyresgäster 
ska upprättas. En åtgärdsprocess ska utarbetas till det fall att planen för mätning och 
kontroll indikerar att kraven på energiförbrukning inte uppfylls. 3p 
 

• Utse en idrifttagningsansvarig som ska leda, övervaka och utvärdera slutförandet av 
aktiviteterna i idrifttagningsprocessen. Den här underkategorin är ett även krav för att 
den andra nämnda underkategorin skall kunna uppfyllas. REQUIRED 
 

• Projektet måste vara stationärt och får inte vara planerat för flytt. Projektet måste vara 
en ny byggnation om minst en kommersiell eller institutionell byggnad. REQUIRED 
 

• Projektet måste innehålla minst 93 m2 golvbruttoarea. REQUIRED 
 

• Projektet måste ha en beläggning som motsvarar minst 1 FTE, Full Time Equivalent, 
det vill säga beläggningen skall motsvara minst en persons fulltidsboende. Denna 
underkategori är kopplat till underkategorierna i Inomhusmiljö. REQUIRED  

 

BREEAM-SE 

• En samordnare för idrifttagning ska utses. Samordnaren ska övervaka planering och 
förberedelser inför idriftsättning. Huvudentreprenören ska utarbeta ett program med 
ansvarsområden, kriterier och tidsplan. För högsta betyg ska idriftsättning ske i linje 
med bästa praxis (AMA, BBR). Angivna krav för styr- och övervakningssystem ska 
även uppfyllas. Enligt dessa krav måste det kontrolleras att alla system fungerar innan 
överlämnande av byggnaden samt att personal har utbildats i hur systemen fungerar. 
Om hyresgäst ansvarar för idriftsättning måste det kunna bevisas att BREEAM-krav 
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uppfylls. 2p (0,77 %) (1p E, 2p O) 
 

• För högsta poäng ska alla krav i Checklista A2 i manualen uppfyllas, för första 
poängen räcker det att sex av kraven är uppfyllda. Arbetsmiljöplan ska följa svensk 
arbetsmiljölagstiftning. Regelbundna skydds- och miljöronder ska genomföras. 
Exempel från Checklista A2: 
- Inhägnade områden och byggnadsställningar ska vara upplysta på natten. 
- Ankomstvägar ska vara rena från lera och smuts. 
- Det ska vara skyltat för farliga områden på arbetsplatsen. 
- Det ska finnas markerade gångvägare på området. 
- Tydliga skyltar för besökare och varuleveranser till och från arbetsplatsen ska finnas. 
2p (0,77 %) 
 

• Påverkan från byggarbetsplatsens ska minimeras. För högsta poäng ska sex av 
kriterierna a-g i Checklista A3 i manualen uppfyllas. Det ska styrkas att minst 80 % av 
trävirket är ansvarsfullt inköpt och att 100 % av trävirket är lagligt avverkat.  
Exempel från Checklista A3: 
- Byggarbetsplatsens energianvändning ska registreras månadsvis. 
- Det ska finnas ett system för mätning av hur många varuleveranser som sker och 
vilket transportsätt som används. 
- Rutiner för motverkan av luft- och dammföroreningar ska införas.4p (0,77 %) (1p E, 
2p O) 
 

• En brukarvägledning har utarbetats enligt angivna krav. Brukarvägledningen ska vara 
anpassad för tekniskt okunniga. För högsta poäng ska även en loggbok med 
byggvarudeklarationer upprättas, innehållande beskrivning av byggvarornas mängd 
och placering (enligt tabell A Mat 8). För byggnader med okända framtida hyresgäster 
ska brukarvägledningen utformas så att den innehåller alla relevanta avsnitt. Den ska 
då kunna kompletteras av den som ansvarar för byggnadens inredning innan den 
överlämnas till hyresgäst. 2p (0,77 %) (1p G, 1p VG, 1p E, 1p O) 
 

• LCC-analyser ska genomföras. Analyserna ska vara baserade på förslag ifrån 
projektering eller liknande. Analys ska innehålla projektets olika skeden fram till och 
med rivning. Ska göras för 25 år (eller 30) och för 60 år. Minst 2 byggnadsdelar(enligt 
lista i manualen) ska studeras på strategisk- och systemnivå (ISO 15686-5:2008) m.m. 
För högsta poäng ska förstudien implementeras i handlingar, utformning och färdig 
byggnad. 2p (0,77 %) 
 

• För högsta poäng: BREEAM prestandamål ska sättas, en BREEAM-SE AP får delta i 
möten under projekteringstiden. BREEAM-SE AP har gjort utvärderingar relaterade 
till BREEAM och betygsnivå. BREEAM-SE AP ges möjlighet till att delta i viktiga 
möten fram till överlämning. När det går att dokumentera att målnivån enligt första 
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poängen har nåtts erhålls tredje poängen. 3p (0,77 %) 
 

• Kraven i BBR kap 6:5 Fukt ska efterföljas, branschregler (t.ex. Säker 
vatteninstallation) ska efterföljas, Bygga F (eller liknande) ska användas i 
fuktsäkerhetsarbetet. Mätning av fukt i betong ska utföras enligt RBK. För högsta 
poäng ska en diplomerad fuktsakkunnig anlitas och en fuktsäkerhetsansvarig utses. 2p 
(0,77 %) 

 

Miljöbyggnad 
Ledning & förvaltning behandlas ej av miljöbyggnad. 
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5 Resultat och analys 

5.1 Frågeformulär 
Valet av byggnadstyper till jämförelsen bygger på de svar som gavs i frågeformulären. De 

besvarade frågeformulären finns bifogade (Bilaga A-C). 

Tabell över hur företagen svarat gällande vilka certifieringssystem de arbetar med ses nedan. 

Tabellen bygger enbart på svaren i frågeformulären. 

 

Tabell 5. Sammanfattning av svar från frågeformulär. 

 SKANSKA NCC PEAB 

System som 

företagen tillämpar: 

GreenBuilding 

Miljöbyggnad 

Passivhus 

BREEAM 

Svanen 

LEED 

GreenBuilding 

Miljöbyggnad 

BREEAM 

Svanen 

LEED 

 

 

GreenBuilding 

Miljöbyggnad 

BREEAM 

LEED 

 

System som 

företagen tillämpar 

i egenutvecklade 

projekt: 

Miljöbyggnad 

Passivhus 

Svanen 

LEED 

Miljöbyggnad 

BREEAM 

 

Miljöbyggnad 

BREEAM 

 

Kommersiella 

byggnader: 

Miljöbyggnad 

LEED 

BREEAM BREEAM 

Flerbostadshus: Passivhus 

Svanen 

Miljöbyggnad Miljöbyggnad 

 

Av frågeformulären framgår också bland annat att avsaknaden av svensk översättning av 
LEED ibland ses som problematisk och att BREEAM:s högsta nivå upplevs svårare att uppnå 
än LEED:s högsta nivå. 

Det framgår även att LEED och BREEAM anses vara oekonomiskt att använda till mindre 
projekt, vilket innebär att Miljöbyggnad används i större utsträckning än övriga system till 
exempelvis bostäder. 
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5.2 Bedömning av certifieringssystemen med utgångsp unkt i de egna 
huvudkategorierna 
Det går att se många likheter mellan BREEAM och LEED, men samtidigt finns det skillnader 

mellan systemen i hur olika problem ska angripas. LEED får ofta lida på grund av att det inte 

finns en svensk översättning i nuläget. Många underkategorier bygger på olika amerikanska 

standarder och praxis, detta bedöms försvåra arbetet med systemet då egna översättningar och 

tillämpningar måste göras och även godkännas av USGBC. 

I och med den svenska utgåvan av BREEAM, som utkom 24 april 2013, går det att se likheter 

mellan BREEAM-SE och det svenskutvecklade Miljöbyggnad. Vissa indikatorer som finns i 

Miljöbyggnad har lagts till i den svenska utgåvan av BREEAM. Det finns även indikatorer i 

BREEAM-SE som är kopplade till BBR, likt Miljöbyggnad. 

Bedömningarna för varje huvudkategori ges nedan. Svårighetsgrad har bl.a. jämförts mellan 

de olika systemens kriterier som ligger i samma huvudkategori och poängsätts. Skillnaden i 

bedömning när det gäller byggnadstyperna är i vissa fall obefintlig och inte i något fall har 

den eventuella skillnaden inverkat på poängsättningen. Resultatet av bedömningarna 

byggnadstyperna emellan är alltså detsamma. Sammanställning av resultatet i tabellform finns 

i Tabell 6 och Tabell 7. 

Tabell 6. Resultat av bedömning Kontorsbyggnader. 

Tabell 7. Resultat av bedömning Oinredda handelsbyggnader. 

KONTOR LEED BREEAM MILJÖBYGGNAD 

TRANSPORT 2 1 3 

ENERGI 1 2 3 

MATERIAL & 

RESURSER 
2 1 3 

AVFALL 1 2 3 

VATTEN 2 1 3 

INOMHUSMILJÖ 1 3 2 

FÖRORENINGAR 1 2 3 

MARK & MILJÖ 1 2 3 

LEDNING & 

FÖRVALTNING 
1 2 3 

SUMMA 12 16 26 
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Tabell 6 och 7 visar att Miljöbyggnad erhåller högst slutpoäng både för Kontorsbyggnader 

och Oinredda handelsbyggnader, Miljöbyggnad har alltså här bedömts vara det system inom 

vilket det är enklast erhålla högt betyg. Här måste dock poängteras att Miljöbyggnad inte 

behandlar alla kategorier och därmed erhåller full poäng i dessa. När det gäller de andra mer 

omfattande systemen så är det BREEAM som erhåller högst poäng i denna bedömning. 

Vidare bör uppmärksammas att det i många indikatorer i BREEAM gällande oinredda 

handelsbyggnader krävs ett bevis på att de aktuella kraven kommer att uppfyllas av framtida 

hyresgäster. Detta kan exempelvis bevisas genom ett hyresavtal där dessa saker framgår. 

 

5.2.1 Kontorsbyggnader 
 
Transport  

BREEAM och LEED behandlar i huvudsak samma aspekter när det gäller transport, 

exempelvis belönar båda systemen huruvida antalet bilparkeringsplatser begränsas, närhet till 

kollaktivtrafik samt om det erhålls cykelparkeringsplatser och dusch- och 

omklädningsutrymmen. Det går att se skillnader i hur olika bedömningskriterier viktas i de 

olika systemen, ett exempel på det är hur närhet till kollektivtrafik belönas. I LEED är denna 

OINREDD 

HANDELSBYGGNAD 

LEED BREEAM MILJÖBYGGNAD 

TRANSPORT 2 1 3 

ENERGI 1 2 3 

MATERIAL & 

RESURSER 
2 1 3 

AVFALL 1 2 3 

VATTEN 2 1 3 

INOMHUSMILJÖ 1 3 2 

FÖRORENINGAR 1 2 3 

MARK & MILJÖ 1 2 3 

LEDNING & 

FÖRVALTNING 
1 2 3 

SUMMA 12 16 26 
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underkategori värd 6 poäng jämfört med BREEAM där den motsvarande indikatorn kan 

belönas med maximalt 1,78 %. Även kriterierna som behandlar närhet till bekvämligheter, 

som exempelvis bank, skola och frisör, skiljer i vikt mellan de två systemen. Också i detta fall 

är det möjligt att erhålla fler poäng i LEED än i BREEAM. 

De kriterier som behandlar avstånd till exempelvis lokala förbindelser och bekvämligheter 

kan ibland vara mycket svåra att uppfylla samtidigt som de i andra fall kan ses som 

”gratispoäng”. I många fall finns ingen möjlighet att välja tomt och i andra fall kanske inte 

verksamheten passar i eller är i behov av att ligga i närheten av exempelvis en stad. 

LEED innehåller färre underkategorier men de är samtidigt värda fler poäng än vad 

BREEAM:s motsvarande indikatorer är. I LEED kan sammanlagt 12 poäng erhållas inom 

huvudkategorin Transport medan det i BREEAM går att erhålla sammanlagt 8 %. Eftersom 

det finns färre krav i LEED men ändå fler tillgängliga poäng bedöms LEED vara enklare än 

BREEAM att få ett högt betyg inom. 

Miljöbyggnad behandlar ej denna huvudkategori. 

 

Energi 

Även i denna huvudkategori finns det likheter mellan LEED och BREEAM i de krav som 

bedöms. I båda systemen belönas en procentuell ”förbättring” av byggnadens 

energianvändning som också avgör hur många poäng som kan erhållas. I BREEAM handlar 

det om en förbättring gentemot byggnadens beräknade energiprestanda (BEPI), i LEED 

jämförs förbättringen med en uträknad schablonanvändning för en liknande byggnad enligt 

den amerikanska ANSI/ASHRAE/IESNA-standarden. Eftersom denna standard inte är 

tillämpbar i Sverige måste en motsvarande svensk standard användas efter att den blivit 

godkänd av USGBC. 

Miljöbyggnad har under denna huvudkategori en indikator som liknar de tidigare nämnda 

kraven som behandlar förbättring av byggnadens energianvändning. I Miljöbyggnad handlar 

det om att byggnaden ska ha en lägre energianvändning än den i BBR angivna. För högsta 

betyg, GULD, får byggnaden ha en energianvändning som maximalt får uppgå till 65 % av 

det gällande BBR-kravet (max 90 % för eluppvärmda byggnader). Här noteras att kravet för 

 LEED BREEAM Miljöbyggnad 

Transport 2 1 3 
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SILVER i Miljöbyggnad, nämligen att energianvändningen får uppgå till max 75 % av BBR-

kravet, är tillräckligt för att erhålla certifiering enligt GreenBuilding. 

Då LEED i nuläget inte har någon svensk översättning och administratör kan det anses 

krångligare att erhålla ett bra betyg i LEED jämfört med i de andra två systemen, det räcker 

inte med att uppfylla redan ställda krav utan den som ska få en byggnad certifierad måste ha 

en kontakt med USGBC för att hela tiden säkerställa att de standarder som byggnaden jämförs 

gentemot godkänns av USGBC och motsvarar de amerikanska varianter som LEED 

ursprungligen är uppbyggt kring. 

LEED är det enda systemet som behandlar självförsörjning, vilket kan göra det svårare att 

erhålla höga poäng i LEED. Samtidigt är det något som kan ses som en fördel ur 

miljösynpunkt. LEED och BREEAM behandlar även krav gällande energi som används till 

utomhusbelysning vilket Miljöbyggnad inte behandlar alls. Miljöbyggnad har ett mer konkret 

krav för energianvändning, där den ska ligga under BBR, medan LEED och BREEAM 

fokuserar på schablontabeller där minskningen av energianvändningen bedöms i flera steg 

vilket innebär att det går att erhålla delpoäng även om inte maxpoängen uppnås. 

Det system som bedöms vara enklast att erhålla högt betyg i inom huvudkategorin Energi är 

Miljöbyggnad. Detta beror till stor del på att Miljöbyggnad enbart har tre indikatorer i aktuell 

huvudkategori. De indikatorer som finns anses inte heller vara särskilt svåra eller krångliga att 

uppfylla, ett exempel som kan nämnas är att för att få betyget BRONS i indikatorn 

Energianvändning räcker det med att uppfylla kraven enligt BBR, vilket borde kunna antas 

skulle varit fallet även om en certifiering inte eftersträvats. 

 LEED BREEAM Miljöbyggnad 

Energi 1 2 3 

 

Material & resurser 
I denna huvudkategori finns, i synnerhet hos LEED, underkategorier som behandlar 
återanvändning av befintliga byggnads- och/eller inredningsdelar, såsom stomme, tak eller 
fasad. Dessa poäng är alltså aktuella såvida det på platsen redan innan projektets början finns 
en eller flera byggnader. 

Inom LEED och BREEAM behandlar en stor del av kriterierna huruvida det i projektet 

används material som är återanvända eller har ett återvunnet innehåll. Här går det dock att se 

att LEED fokuserar något mer på om material är återvunnet/återanvänt medan BREEAM 
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riktar in sig mer på huruvida materialet är anskaffat på ett ansvarsfullt sätt, samt hur det är 

utvunnet. 

När det gäller olika former av återbruk i Material så finns det ingen indikator representerad i 

Miljöbyggnad. Endast två indikatorer finns i Miljöbyggnad som passar in under Material. 

Dessa två behandlar dokumentation av i byggnaden använda material samt huruvida dessa 

innehåller farliga ämnen. När det gäller materialens innehåll av farliga ämnen behandlas det 

även i LEED och BREEAM, där i form av begränsningar gällande flyktiga organiska ämnen 

(Volatile Organic Compounds VOC) som har negativa miljö- och hälsoeffekter. 

I och med att Miljöbyggnad har minst antal indikatorer samt att dessa inte verkar särskilt 

svåra att uppfylla i ett välorganiserat projekt bedöms Miljöbyggnad vara det system inom 

vilket det är enklast att erhålla ett högt betyg.  Att LEED anses vara enklare än BREEAM att 

erhålla högt betyg inom beror på att underkategorierna i LEED uppfattas något mindre svåra 

att uppnå, särskilt om det finns en byggnad som delvis kan återanvändas på platsen. 

BREEAM:s indikatorer uppfattas av oss som krångligare och mer krävande och följaktligen 

får BREEAM minst poäng. 

 LEED BREEAM Miljöbyggnad 

Material & resurser 2 1 3 

 

Avfall  

När det gäller huvudkategorin Avfall bedöms BREEAM vara enklare att erhålla högt betyg 

inom än i LEED. Detta beror till viss del på att BREEAM har flest indikatorer i denna 

huvudkategori, vilket innebär att det finns fler möjligheter till poäng i BREEAM än i LEED. 

Den poänggivande underkategorin i LEED behandlar enbart byggavfall, alltså avfall med 

ursprung i byggnation och/eller rivning. Det finns dock i denna huvudkategori en 

underkategori som måste uppfyllas, som ej är poänggivande, och som ställer krav på att det 

skall tillhandahållas ett dedikerat utrymme för avfallsåtervinning. Detta LEED-krav är något 

som det i BREEAM ges poäng för. Dock är motsvarande indikator också i BREEAM ett krav 

för att uppnå de högsta nivåerna Excellent och Outstanding. I BREEAM ges alltså poäng för 

dedikerat utrymme till återvinningsbart avfall, något som i LEED är ett krav. 

Generellt går det att se att avfallsaspekten är relativt lågt värderad. BREEAM:s huvudkategori 

Avfall har en låg vikt (7,5) och det finns endast 3 indikatorer som behandlar frågan gällande 
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Kontorsbyggnader. I LEED finns alltså bara 2 underkategorier varav endast en av dem är 

poänggivande. 

Att uppnå poäng i denna huvudkategori uppfattas inte vara särskilt svårt, detta kan bero att vi i 

Sverige idag har en bra avfallshantering. De krav som behandlas angående återvinning på 

plats kan även ses som en ekonomisk fördel då transporter till och sortering på 

återvinningsstationer minskar. 

Miljöbyggnad behandlar ej denna huvudkategori. 

 LEED BREEAM Miljöbyggnad 

Avfall 1 2 3 

 

Vatten 

Miljöbyggnad bedöms vara det system inom vilket det är enklast att erhålla högt betyg inom 

huvudkategorin Vatten. Miljöbyggnad har bara två indikatorer placerade i denna 

huvudkategori varav den ena går ut på att minska risk för fukt- och vattenskador genom att 

bland annat följa branschregler. Att följa branschregler kan uppfattas som en självklarhet, 

åtminstone i större byggnadsprojekt, men är alltså i Miljöbyggnad något som premieras. 

Både BREEAM och LEED är betydligt mer omfattande än Miljöbyggnad i denna 

huvudkategori. Vattenförbrukning tas exempelvis inte upp av Miljöbyggnad men har ett 

relativt stort fokus inom BREEAM och LEED. Kraven på hur vattenförbrukning ska minskas 

behandlas i olika former, det kan vara att åtgången av dricksvatten till sanitära ändamål eller 

bevattning ska minskas. I Sverige har vi tillgång till stora mängder vatten av hög kvalitet. 

Någon särskiljning av olika vattenkvaliteter för olika ändamål görs inte i någon större 

utsträckning idag, vilket kan göra dessa krav svåra att uppfylla. 

BREEAM-SE har ett tillägg gentemot dess brittiska förlaga och det är indikatorn som 

behandlar legionella och följande av branschregler. Denna indikator innefattar i stort sett 

samma delar som Miljöbyggnad behandlar i motsvarande indikator. 

LEED bedöms vara något enklare än BREEAM att erhålla högt betyg inom. BREEAM 

uppfattas innefatta något svårare, krångligare och mer avancerade indikatorer. 

 LEED BREEAM Miljöbyggnad 

Vatten 2 1 3 
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Inomhusmiljö 

I huvudkategorin Inomhusmiljö innehåller LEED ett flertal underkategorier som hänvisar till 

amerikanska standarder och krav, vilket ofta kan göra det problematiskt att uppfylla kraven. 

Som tidigare nämnts går det att använda en ekvivalent standard för det aktuella landet utanför 

USA men den standarden måste godkännas av USGBC. Att bevisa och argumentera för att 

den standard som istället väljs faktiskt motsvarar den som används i LEED kan förmodligen i 

sig vara problematiskt och tids- och arbetskrävande. 

En detalj som kan uppfattas som intressant är att LEED inte behandlar ljudaspekten i 

inomhusmiljön, likväl som det inte behandlar buller i andra kategorier. Ljudaspekten, som en 

del i bedömning av inomhusmiljö, ingår i både BREEAM och Miljöbyggnad. 

Jämfört med Miljöbyggnad anses BREEAM innehålla mer konkreta krav inom denna 

kategori, vilket bör göra det enklare att få en tidig uppfattning av vad som behöver 

genomföras och även bedöma kostnad för detta. I Miljöbyggnad handlar många indikatorer 

om att mätningar av olika slag måste utföras, medan det i BREEAM finns fler konkreta 

åtgärder som ger poäng, t.ex. indikatorn behandlande bländningskontroll i vilket det räcker 

med att installera bländningsskydd som manuellt kan hanteras på alla fönster.  

BREEAM och LEED har i denna huvudkategori liknande maxpoäng, med hänsyn till 

BREEAM:s viktningssystem, och LEED har i stort sett enbart poänggivande underkategorier. 

Detta kan ses som att chanserna till fler poäng är högre än i andra huvudkategorier, men 

istället är här flera av de indikatorer/underkategorier som bara kan ge enstaka poäng inte alls 

särskilt enkla att uppfylla. 

Miljöbyggnad skiljer sig en del ifrån LEED och BREEAM i denna huvudkategori, gällande 

vilka aspekter systemet tar hänsyn till. Vissa indikatorer behandlar samma aspekter men med 

vissa skillnader i krav, exempel på detta är indikatorerna som behandlar dagsljus och dess 

tillhörande faktor. Indikatorn som behandlar solvärmelast till exempel är Miljöbyggnad 

ensam om. Det går även att se vissa skillnader jämfört med de andra systemen som troligen 

kan härröras till att Miljöbyggnad är utvecklat i Sverige, till skillnad från BREEAM-SE som 

bygger på den brittiska utgåvan och LEED som i nuläget inte alls har någon svensk 

översättning. Exempel på detta är att man i Miljöbyggnad skiljer på Termiskt klimat – vinter 

och Termiskt klimat – sommar, detta antagligen beroende på att de klimatrelaterade 
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aspekterna skiljer sig beroende på årstid. Dock går det att se anpassningar till svenska 

förhållanden i BREEAM-SE, exempelvis finns en indikator som behandlar radon med, vilken 

inte finns med i den brittiska förlagan. 

I huvudkategorin Inomhusmiljö bedöms BREEAM vara det system som det är enklast att 

erhålla ett högt betyg inom. 

 LEED BREEAM Miljöbyggnad 

Inomhusmiljö 1 3 2 

 

Föroreningar 

BREEAM är i denna huvudkategori mer omfattande än LEED, och även om systemen 

behandlar liknande kriterier gällande köldmedier och ljusföroreningar så går det att se vissa 

skillnader i angreppssätt och även kanske i tolkningen av vad en förorening är. I LEED finns 

två underkategorier som behandlar värmeöar, något som enligt manualen kan avhjälpas med 

takmaterial med höga solljusreflekterande egenskaper, alternativt går det att använda grästak 

eller liknande. Denna aspekt behandlas inte av BREEAM. Dock behandlar BREEAM 

bulleraspekter, något som LEED inte berör alls. 

Det bedöms här vara enklare att erhålla ett högt betyg i BREEAM än i LEED. Delvis beror 

denna bedömning på att det finns en del kriterier som kan ge poäng utan att något egentligen 

behövs göras, exempel på detta är att om det är låg risk för översvämning ges automatiskt 2 

poäng. I både LEED och BREEAM ges poäng automatiskt om byggnaden inte använder 

köldmedier. 

Miljöbyggnad behandlar ej denna huvudkategori. 

 LEED BREEAM Miljöbyggnad 

Föroreningar 1 2 3 

 

Mark & miljö 

I huvudkategorin Mark & Miljö  går det att i LEED få 4 poäng, vilket jämfört med BREEAM 

kan ses som en låg poäng. I BREEAM går det att, med hänsyn till viktning, få 10 % vilket kan 

jämföras med 10 poäng i LEED. 
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I den här huvudkategorin behandlas valet av mark och omkringliggande natur. Aspekter som 

växt- och djurliv tas upp med mera. Här går det att fundera över huruvida en del av dessa krav 

alls är möjliga att uppfylla, till exempel då ett projekt som ligger i en stad ska bedömas. 

Många gånger kan det ju vara så att växt- och djurliv i närområdet är obefintligt på grund av 

tidigare exploatering. 

Systemen ger poäng för liknande aspekter, det finns exempelvis indikatorer/underkategorier i 

båda systemen som premierar användandet av tidigare exploaterad mark. Här finns dock en 

distinktion i BREEAM som inte finns i LEED, och det är att det i BREEAM går att få 1 

poäng om tidigare exploaterad mark används och 1 poäng om förorenad mark används. I 

LEED motsvaras dessa två BREEAM-indikatorer av endast en underkategori som behandlar 

både tidigare exploatering och eventuell förorening, i LEED är denna underkategori endast 

värd 1 poäng. 

I övrigt kan kraven i LEED uppfattas krångligare än de i BREEAM, där mer konkreta 

åtgärdsförslag ges. Med det inte sagt att kraven i LEED egentligen är svårare att uppfylla, 

men då det finns fler poänggivande indikatorer i BREEAM bedöms BREEAM vara det 

system som det är enklast att uppnå högt betyg inom. 

Miljöbyggnad behandlar ej denna huvudkategori. 

 LEED BREEAM Miljöbyggnad 

Mark & miljö 1 2 3 

 

Ledning & förvaltning 

Inom huvudkategorin Ledning & förvaltning går det att se att BREEAM har fokuserat mer på 

dessa aspekter än övriga system. I BREEAM finns en egen kategori som heter Ledning och 

styrning, LEED har ingen motsvarande kategori och Miljöbyggnad har inga indikatorer alls 

som bedöms passa in under denna huvudkategori. Däremot går det att se att vissa delar av 

denna huvudkategori ingår i andra indikatorer i Miljöbyggnad, som ju ofta ställer krav på 

dokumentation och undersökningar. Då BREEAM har en egen kategori som behandlar just 

Ledning är det inte svårt att tro att BREEAM förmodligen är det system som har flest 

poänggivande indikatorer inom kategorin, och så är också fallet. I LEED går det att få 5 

poäng medan det i BREEAM sammanlagt efter hänsyn till vikt går att erhålla 11,9 % 

(motsvarande 11,9 poäng). 
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I denna huvudkategori behandlas ansvarsfördelning, informationshantering och utbildning av 

en byggnads framtida brukare. 

Både BREEAM och LEED lägger visst fokus på idrifttagningsprocesser och överlämnande 

med medföljande ansvar. I BREEAM går det dock, till skillnad från i LEED, att få delpoäng i 

den aktuella indikatorn. 

BREEAM bedöms sammanfattningsvis vara det system som det är enklast ett erhålla högt 

betyg inom i huvudkategorin Ledning & förvaltning. 

Miljöbyggnad behandlar ej denna huvudkategori. 

 LEED BREEAM Miljöbyggnad 

Ledning & 

förvaltning 

2 1 3 
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5.2.2 Oinredda handelsbyggnader 
 
Transport 

Systemen tar upp i stort sett samma krav men vissa krav har modifierats för att ge en mer 

lämplig anpassning för handelsbyggnader. Det finns lägre krav på exempelvis cykel- och 

bilparkering för byggnadens brukare, troligen på grund av att det ska finnas plats för 

parkeringar dedikerade till handelsverksamhetens kunder. I övrigt finns tillagda 

indikatorer/underkategorier som behandlar reseinformation och varuleveranser etc. 

Miljöbyggnad behandlar ej denna huvudkategori. 

Bedömning i huvudkategorin Transport för Oinredda handelsbyggnader ger samma resultat 

som den bedömning som gjorts för Kontorsbyggnader. 

 LEED BREEAM Miljöbyggnad 

Transport 2 1 3 

 

Energi 

Kraven här är i stort sett desamma som för Kontorsbyggnader, speciellt i fallen LEED och 

BREEAM. 

Miljöbyggnad bedöms även när det gäller Oinredda handelsbyggnader vara det system som 

det är enklast att erhålla högt betyg inom i huvudkategorin Energi. Kravet, för GULD, är att 

energianvändningen ska ligga 50 % under kravet i BBR och är hårdare än när det gäller 

lokalbyggnader (kontorsbyggnader i vårt fall), men här gäller det byggnaden som ett skal med 

basinstallationer, det vill säga inte medräknat energianvändning för den verksamhet som 

byggnaden kommer hysa. Dock måste den totala energianvändningen inklusive referensdrift 

fortfarande uppfylla kravet enligt nivån BRONS för att betyg SILVER eller GULD ska få 

behållas efter att aktuella verksamheter har flyttat in i byggnaden. Även här räcker nivån 

SILVER i Miljöbyggnad till certifiering enligt GreenBuilding. I övrigt är kraven desamma 

som de gällande nyproducerade lokalbyggnader, i vårt fall inriktat mot kontorsbyggnader. 

 LEED BREEAM Miljöbyggnad 

Energi 1 2 3 

 

 



65 
 

Material & resurser 

Resultatet av bedömningen blir här detsamma som i fallet för Kontorsbyggnader. De 

underkategorier/indikatorer som behandlas är i stort sett desamma. Dock går det att se en 

omfördelning av poäng i LEED. Exempelvis har antalet tillgängliga poäng i underkategorin 

som behandlar återanvändning av material sänkts, men höjts i underkategorin som behandlar 

återanvändning av befintlig byggnad. 

 LEED BREEAM Miljöbyggnad 

Material & resurser 2 1 3 

 

Avfall  

Här är det är något hårdare krav i BREEAM gällande indikatorn som behandlar utrymme för 

återvinningsbart avfall, men det ges samtidigt möjlighet till en poäng extra om plats för 

avfallskomprimator förbereds. 

Resultatet av bedömningen blir densamma som för Kontorsbyggnader. 

Miljöbyggnad behandlar ej denna huvudkategori. 

 LEED BREEAM Miljöbyggnad 

Avfall 1 2 3 

 

Vatten 

I denna huvudkategori är det bara BREEAM som innehåller någon skillnad i krav gentemot 

Kontorsbyggnadsfallet. En indikator gällande användning av dricksvatten i biltvätt är tillagd 

och indikatorn gällande avstängning av vattentillförsel till specifika delar av byggnaden, som 

finns med för Kontorsbyggnader, är borttagen. 

 LEED BREEAM Miljöbyggnad 

Vatten 2 1 3 

 

Inomhusmiljö 

Resultatet av bedömningen blir här detsamma som i bedömningen gällande 

Kontorsbyggnader. Det bedöms som att det kan vara enklare att få högt betyg i BREEAM för 

oinredda byggnader på grund av att flera av kriterierna bara kan användas i sin helhet om det i 
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byggnaden finns minst 500 m2 kontorsutrymme. När det gäller Oinredda handelsbyggnader så 

uppfattas denna area som relativt stor. I fallet då byggnaden innehåller mindre än 500 m2 

kontorsutrymme ska fyra av indikatorerna väljas och uppfyllas för 80 % av byggnadens 

kontorsutrymme, vilket uppfattas som mindre krävande. 

 LEED BREEAM Miljöbyggnad 

Inomhusmiljö 1 3 2 

 

Föroreningar 

Det är bara BREEAM som har skillnader i hur Oinredda handelbyggnader bedöms gentemot 

kontorsbyggnader. I BREEAM finns tillagda indikatorer gällande kyllagringsanläggningar 

och köldmedier i dessa, medan underkategorierna gällande köldmedier i LEED är desamma. 

Bedömningsresultatet blir samma som det för Kontorsbyggnader. 

Miljöbyggnad behandlar ej denna huvudkategori. 

 LEED BREEAM Miljöbyggnad 

Föroreningar 1 2 3 

 

Mark & miljö 

Kriterier och därmed bedömningen är identiska med bedömningen för Kontorsbyggnader. 

Miljöbyggnad behandlar ej denna huvudkategori. 

 LEED BREEAM Miljöbyggnad 

Mark & miljö 1 2 3 
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Ledning & förvaltning 

Den enda skillnaden mot Kontorsbyggnader i bedömningen är att det i LEED finns en tillagd 

underkategori som handlar om att hyresgäster ska utbildas för att uppmuntra till hållbarhet 

gällande hyresgästernas fortsatta utveckling av byggnaden med egen inredning, egna 

installationer etcetera. Denna underkategori är endast värd 1 poäng och anses inte bidra till att 

bedömningens resultat gentemot Kontorsbyggnader ändras. 

Miljöbyggnad behandlar ej denna huvudkategori. 

 LEED BREEAM Miljöbyggnad 

Ledning & 

förvaltning 

1 2 3 
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6 Sammanfattande diskussion kring systemen 
Det går att se likheter mellan de internationella mer omfattande systemen BREEAM och 

LEED. De båda är i stort sett lika omfattande och tar i stora drag upp samma eller liknande 

kategorier. Där det skiljer är snarare i systemens underkategorier. Ett exempel på detta är att 

BREEAM behandlar ljud och buller under kategorin Inomhusmiljö medan LEED inte tar upp 

denna aspekt alls. Vidare finns skillnader som har med BREEAM:s svenska anpassning att 

göra. Det har till exempel lagts till en indikator som behandlar radon till den svenska utgåvan, 

denna indikator finns inte med i den brittiska förlagan. Skulle även LEED haft en svensk 

utgåva hade kanske skillnaderna varit mindre. En svensk anpassning av ett certifieringssystem 

kan ju tyckas kräva att specifikt svenska förhållanden, likt radon, ska behandlas.  

När det gäller de tre berörda systemens omfattning så är det helt klart Miljöbyggnad som är 

minst omfattande. Varför det är så kan vara intressant att diskutera. Det kan vara så att 

branschen ville ha ett certifieringssystem uppbyggt kring svenska lagar och regler som 

samtidigt inte är för omfattande. Hade Miljöbyggnad haft en omfattning likt BREEAM och 

LEED hade systemet kanske inte blivit lika populärt. På många håll idag ser det nog ut så att 

företag vill arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor, gärna så att det syns utåt, men samtidigt 

har en begränsad vilja eller möjlighet att betala för det. Miljöbyggnad kan på så sätt vara ett 

bra sätt att få byggföretag och fastighetsägare att börja jobba med miljörelaterade frågor 

samtidigt som de får ett erkännande för det. Det verkar, med bakgrund i våra frågeformulär, 

som att Miljöbyggnad föredras i projekt av mindre storlek, exempelvis flerbostadshus. 

Anledning till detta kan tänkas vara att kostnaden och arbetet med de större systemen blir för 

stort relativt till projektets storlek och värde.  

I frågeformulärens svar framkommer att LEED kan vara lite problematiskt att använda, en 

anledning är troligen dess amerikanska ursprung. Till skillnad från BREEAM som ända från 

början är uppbyggt kring europeiska förhållanden, och även nu har en svensk anpassning, så 

bygger LEED fortfarande på amerikanska förutsättningar. LEED tillåter att den som ska 

certifiera använder sig av och hänvisar till nationella standarder och praxis men detta måste 

ske i dialog med USGBC som måste godkänna alla lokala anpassningar. Skulle det släppas en 

svensk, eller europeisk, utgåva av LEED skulle antagligen dessa svårigheter avhjälpas och 

troligen skulle resultatet av jämförelsen i detta arbete bli annorlunda. Med det inte sagt att 

LEED skulle erhålla fler poäng än BREEAM men det skulle med största sannolikhet bli ett 

jämnare resultat. Det går även att diskutera om en eventuell svensk utgåva av LEED skulle 

innehålla motsvarigheter till de i BREEAM tillagda indikatorerna som radon och buller. 
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Om en jämförelse utifrån ett miljö- och klimatperspektiv ska göras, så är vi av uppfattningen 

att LEED och BREEAM är att föredra framför Miljöbyggnad. Miljöbyggnad har en mycket 

lägre omfattning och tar egentligen enbart upp saker som direkt har med själva byggnaden att 

göra. LEED och BREEAM behandlar ett större och mer långtgående perspektiv, där man 

behandlar natur- och djurliv, förorenad mark, transporter, avfall etcetera. Även vattenaspekten 

har en relativt stor del i LEED och BREEAM, där vattenanvändning och dagvattenhantering 

finns med, medan det i Miljöbyggnad endast finns krav gällande legionella och byggnadens 

fuktsäkerhet. 

I de två större systemen finns ett flertal kriterier som kan vara antingen väldigt lätta att 

uppfylla eller väldigt svåra. Till exempel kraven på närhet till kollektivtrafik och diverse 

bekvämligheter. Ligger projektet i, eller i närheten, av en stad eller centrum kan dessa krav 

vara lätta att uppfylla samtidigt som de istället kan vara mycket svåra och kostsamma om 

projektet etableras på landsbygden.  

I en del fall kan det uppfattas som att vissa poäng erhålls ”gratis” eller utan egentlig 

ansträngning. Här är kraven angående cykelställ ett exempel. I vissa projekt, kanske specifikt 

handelsbyggnader, kan dessa poäng ges ”gratis” eftersom många människor, åtminstone i 

Sverige, använder sig av cykel som transportmedel och därmed kan cykelställ ses som en 

naturlig del av en byggnad. 

Vi har uppmärksammat att det i alla tre systemen ligger ett stort fokus på inomhusmiljö och 

människors välbefinnande i och runt omkring byggnaden. Vi blev förvånade av detta faktum, 

då vi hade förväntat oss ett mer ”rent” miljö- och klimatfokus. I alla tre systemen är 

inomhusmiljön den aspekt som behandlas mest tillsammans med energianvändningen. De här 

frågorna är självklart viktiga i sig men har inget egentligt värde för den större miljöfrågan. Å 

andra sidan är detta kanske ett sätt att få den stora massan att överhuvudtaget engagera sig, 

samtidigt som det kan säkerställa byggnadens användningstid. Med detta menar vi att om 

byggnadens brukare trivs och mår bra i byggnaden kommer den inte behöva byggas om eller 

ersättas på grund av faktorn inomhusmiljö. 
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7 Slutsats 
Miljöbyggnad är det system som har minst omfattning, systemet tar endast hänsyn till själva 

byggnaden. Miljöbyggnad är det enda systemet som är utvecklat och helt anpassat efter 

svenska förhållanden. Dessa är starkt bidragande faktorer till att Miljöbyggnad är det system 

som anses vara enklast att certifiera sig inom. 

LEED och BREEAM har en betydligt större omfattning än Miljöbyggnad och tar inte bara 

hänsyn till byggnaden i sig utan även omkringliggande områden och natur. Dock är även de 

krav som finns på själva byggnaden fler i både LEED och BREEAM än i Miljöbyggnad. 

I och med att det finns en svensk utgåva av BREEAM, som anpassats efter svenska 

förhållanden och regler, förenklas certifieringsprocessen och tolkandet av manualen för 

kommersiella byggnader. LEED finns inte utgivet i svensk anpassning och därmed krävs mer 

kontakt med administratören för att få godkännande om svenska motsvarigheter till 

amerikanska standarder bland annat. Detta är något som kan ses försvårande för 

certifieringsprocessen.  
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Bilaga A. Frågeformulär besvarat av Jeanette Green,  Teknisk specialist, 
NCC 
 

1. Vilka miljöcertifieringssystem för byggnader arbetar ni med? 

Vi jobbar med samtliga system som SGBC står bakom; LEED, BREEAM. Green Building, 
Miljöbyggnad samt Svanen. 

2. 

a) Är det något/några system som ni tillämpar mer än andra när det kommer till era 
egenutvecklade projekt? 

För kommersiella lokaler tillämpar vi BREEAM medans för våra bostadsprojekt tillämpar vi 
Miljöbyggnad. 

b) Vilken/vilka är anledningarna till att ni valt detta/dessa system? 

För kommersiella lokaler ser vi ett behov av att ha en certifiering som är internationellt erkänd 
men som går att anpassa till svenska förutsättningar. För bostäder är ett svenskt system mer 
tilltalande eftersom det har bredare förankring på en mer lokal marknad. 

c) När ni väljer system, finns det några specifika anledningar till valet som har med systemens 
uppbyggnad och bedömningssätt att göra? 

Det viktiga i valet av ett certifieringssystem är att kriterierna vilar på en vetenskaplig grund 
och att de har en trovärdighet och bred förankring på marknaden.  

3. 

a) Om ni arbetar med flera system, vad är det som avgör vilket system ni väljer? 

Vi förordar alltid de system som vi själva valt att använda för våra projekt i egen regi men om 
en kund föredrar ett annat system så ser vi det som vår uppgift att hjälpa kunden att nå den 
certifieringen som passar projektet. 

b) Spelar det in vilken typ av byggnad som skall certifieras? 

Det spelar roll vilken typ av byggnad som man ska certifiera och vilken marknad som man 
ska använda certifieringen på.  

c) Tycker ni att det finns delar i systemen som gör det problematiskt att certifiera vissa typer 
av byggnader? I så fall vad? 

I internationella system är inte alltid problemen eller lösningarna formulerade på ett sådant 
sätt som vi är vana vid. Då blir det en utmaning att finna ett bra sätt att förankra systemen i 
våra vanliga processer. 

4. 
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a) Ser ni någon skillnad i systemen som gör att ett visst system lämpar sig bättre till en viss 
typ av byggnad? (T.ex. handels-/kontorslokaler) 

Alla system har uttalat vilka typer av byggnader som passar för de kriterier som finns med i 
systemen.  Detta på grund av att byggnadens verksamhet finns integrerad i vissa kriterier i 
form av nyckeltal eller specifika lösningar. Samma manual går sällan att applicera på samtliga 
byggnader. 

b) Om ja, ange gärna exempel. 
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Bilaga B. Frågeformulär besvarat av Kristina Gabrie lii, Miljöchef, Peab 
 

1. Vilka miljöcertifieringssystem för byggnader arbetar ni med? 

BREEAM, Miljöbyggnad i första hand. Vi har också projekt som följer LEED samt också 
Green Building som ju bara hanterar energi. 

2. 

a) Är det något/några system som ni tillämpar mer än andra när det kommer till era 
egenutvecklade projekt? 
Ja, BREEAM för kommersiella byggnader och Miljöbyggnad för bostäder. 

b) Vilken/vilka är anledningarna till att ni valt detta/dessa system? 

Vi beslutade detta vid årsskiftet 2010-2011, och avgörande var att vi ser att för bostäder så är 
MB ett mycket bra system, och relativt enkelt att jobba med. Passar också bra eftersom det är 
uppbyggt efter Svenska förutsättningar.  
BREEAM då vi kände att det också är lite mer anpassat efter Europeiska förhållanden, och att 
det dessutom var en svensk anpassning på gång. BRE har också varit mycket bra att 
samarbeta med. Vi kände också att det är bra att högsta nivån är riktigt tuff, och vi upplever 
att den högsta nivån i BREEAM är högre än den högsta i LEED. 
I Finland jobbar vi dock med LEED (har ganska få egenutvecklade projekt i verksamheten 
där.) 

c) När ni väljer system, finns det några specifika anledningar till valet som har med systemens 
uppbyggnad och bedömningssätt att göra? 

Se ovan, och enkelheten för bostäder, viktigt med vassa bedömningar. 

3. 

a) Om ni arbetar med flera system, vad är det som avgör vilket system ni väljer? 

Dels sker ett val i dialog med kunden, vi försöker också se på möjligheterna för det enskilda 
projektet. Det kan t ex vara bättre med MB för ett mindre projekt, även om det gäller 
kommersiella byggnader, eller för projekt på en liten ort, där det inte blir samma effektivitet 
för ett stort system (eller orimligt dyrt). 

b) Spelar det in vilken typ av byggnad som skall certifieras? 

Se ovan! 

c) Tycker ni att det finns delar i systemen som gör det problematiskt att certifiera vissa typer 
av byggnader? I så fall vad? 

Visst kan det finnas problem med att nå ända fram till certifikat, tex för en arena eller något 
som ej har något tak, eller för en isanläggning som har system t ex för iskylning som gör det 
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svårt att bli godkänd ☺. Men, man kan ändå använda systematiken för att ha bra koll på läget, 
vilket vi gör i vissa projekt. 

4. 

a) Ser ni någon skillnad i systemen som gör att ett visst system lämpar sig bättre till en viss 
typ av byggnad? (T.ex. handels-/kontorslokaler) 

De internationella systemen är ganska komplexa och blir helt klart oekonomiska för t ex 
mindre byggnader och bostäder (småhus t ex ), därav vårt val. Det blir mycket administration, 
och tar tid – därför passar då MB bättre. 

b) Om ja, ange gärna exempel.  

Se ovan! 
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Bilaga C. Frågeformulär besvarat av Lisa Falkenströ m, Utvecklingsledare 
miljö, Skanska 
 

1. Vilka miljöcertifieringssystem för byggnader arbetar ni med? 

Alla som finns på den svenska marknaden i dagsläget. Delvis: LEED, BREEAM, Svanen, 
Miljöbyggnad, Passivhus och EU GreenBuilding.  

2. 

a) Är det något/några system som ni tillämpar mer än andra när det kommer till era 
egenutvecklade projekt? 

Vi använder både LEED och Miljöbyggnad för våra egenutvecklade kommersiella lokaler.  

b) Vilken/vilka är anledningarna till att ni valt detta/dessa system? 

Beslutet fattades beroende på vart Skanska är verksamma i världen och att LEED var det 
system som var mest utbrett vid det tillfället.  Beslutet grundades också på att systemet tar ett 
helhetsgrepp för miljöfrågan.  

c) När ni väljer system, finns det några specifika anledningar till valet som har med systemens 
uppbyggnad och bedömningssätt att göra? 

Val av system beror framförallt på kundens behov och målsättning för miljöarbetet, samt typ 
av byggnad.  

3. 

a) Om ni arbetar med flera system, vad är det som avgör vilket system ni väljer? 

Främst beroende på vilken byggnad det är och vad kunden efterfrågar. Vissa kunder har valt 
system och vad gäller kommersiella kunder kan det vara investerare som har krav på ett visst 
system. 

b) Spelar det in vilken typ av byggnad som skall certifieras? 

I allra högsta grad.  

c) Tycker ni att det finns delar i systemen som gör det problematiskt att certifiera vissa typer 
av byggnader? I så fall vad? 

Ja. Alla system är inte anpassade för olika typer av byggnader, t.ex. finns det inga separata 
kriterier för skolor eller vårdlokaler inom Miljöbyggnad.  

Vad gäller de internationella systemen som LEED och BREEAM har det varit lite utmaningar 
att beskriva hur de svenska systemen är uppbyggda i några fall, exempelvis vad gäller 
uppvärmning genom fjärrvärme i LEED. Här har det krävts mycket dialog med USGBC för 
att förklara detta värmesystem och få det godkänt.  
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4. 

a) Ser ni någon skillnad i systemen som gör att ett visst system lämpar sig bättre till en viss 
typ av byggnad? (T.ex. handels-/kontorslokaler) 

Vissa system passar bara för kommersiella (T.ex. EU GreenBuilding) medan andra använts 
mer för bostäder (Passivhus, Svanen) 

b) Om ja, ange gärna exempel.  

- EU GreenBuilding gäller bara kommersiella lokaler.  
- Svanenkriterier är framtagna för bostäder, småhus och flerbostadshus, samt förskolor.  

Vissa system utgår från nyproduktion, t.ex. har Passivhus inga kriterier för ombyggnation i 
dagsläget (men det går att bygga enl. nybyggnationskriterier ändå i vissa fall). 

 


