
Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn



Certifieringssystem

En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett 
certifieringssystem ger ett certifikat och en prestanda för byggnader, vilket är starkt efterfrågat på marknaden.

Miljöbyggnad (tidigare Miljöklassad byggnad)
Systemet Miljöbyggnad är byggt för svenska förhållanden som ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att klassa byggnader 
utan att ge avkall på kvalitén. Systemet går att använda för både nya och befintliga byggnader oavsett storlek.

EU GreenBuilding 
GreenBuilding riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet 
är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

BREEAM (hanteras ej av Sweden GBC idag)
BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) från Storbritannien är det mest använda miljöbedömningssystemet 
i världen, utvecklat och administrerat av BRE som tidigare var ett statligt institut men som nu ägs av en sammanslutning 
av branschaktörer. Sweden GBC arbetar med anpassningen av BREEAM till svenska förhållanden samt att ta över 
hanteringen av certifieringssystemet i Sverige.

LEED (hanteras ej av Sweden GBC idag)
The LEED™ Green Building Rating System har utvecklats och administrerats av U.S. Green Building Council och är 
det mest kända bedömningssystemet. Sweden GBC arbetar med anpassningen av LEED till svenska förhållanden samt 
att ta över hanteringen av certifieringssystemet i Sverige.

© 2010 Sweden Green Building Council, info@sgbc.se

http://www.sgbc.se/certifieringssystem/miljoklassad-byggnad/�
http://www.sgbc.se/certifieringssystem/miljoklassad-byggnad/�
http://www.sgbc.se/certifieringssystem/greenbuilding/�
http://www.sgbc.se/certifieringssystem/breeam/�
http://www.sgbc.se/certifieringssystem/breeam/�
http://www.sgbc.se/certifieringssystem/leed/�
http://www.sgbc.se/certifieringssystem/leed/�
mailto:info@sgbc.se�


Certifierade byggnader i Sverige

Nya/projekterade byggnader
2011-04-21 NCC Boende AB 2 hus i Bromma. Nyprojekterade flerbostadshus ca 2 400 m²(Atemp)
2011-02-21 Bygg i Trä Sverige AB Sparvhöhen 1, Skellefteå. Nyprojekterat flerbostadshus ca 1 900 m²(Atemp).
2011-02-02 Jernhusen Fastigheter AB Centralhuset i Sundbyberg. Nyprojekterad kontorsbyggn.ca 6 500 m² (Atemp).
2010-12-09 Vasakronan Modemet 1, Hus 10, Kista. Nyprojekterad kontorsbyggnad ca 22 700 m² (Atemp).
2010-10-18 Sundbybergs Stad Förskolan Granatäpplet. Nyprojekterad förskola. ca 1 400 m² (Atemp).

2010-08-30 Higabgruppen Idrottshögskolan i Göteborg. Kontor, skollokaler, övriga utrymmen ca 3 600 m² (Atemp).
2010-06-14 Kiran Gerhardsson Villa Trift 3.0, Lund.  Nyprojekterat enfamiljshus om ca 132 m²(Atemp).
2010-05-18 Kruthusen Företagsfastigheter AB Campus Gräsvik hus 6, K-krona. Nyproj byggn. ca 11 000 m²(Atemp).

Befintliga byggnader
2011-08-16 Karlshamnsbostäder Flerbostadshus i Karlshamn. Befintligt bostadshus om totalt ca 900 m² (Atemp).
2011-06-08 Niterka Pegasus 6, Stockholm. Kungliga myntkabinettet, museidel och kontor ca 5 900 (Atemp).
2011-02-02 Mengus Aprikosen 2, Solna. Kontorsbyggnad om totalt ca 42 500 m² (Atemp).
2010-11-16 Anders Bodin Fastigheter AB Skutan 1, Stockholm. Kontorsbyggnad om totalt ca 8 300 m² (Atemp).

2010-10-18 
Diligentia AB Kabeln 5, Sundbyberg. Ca 15 000 m² (Atemp) Kontor och handel.
Afa Sjukförsäkring AB Gråmunkeholmen 4, Stockholm. Huvudsak, kontorslokaler om totalt ca 8 000 m² (Atemp).
Humlegården Fastigheter AB Katsan 1, Stockholm. I huvudsak, kontorslokaler om totalt ca 6 700 m² (Atemp).
2010-08-30 Akademiska Hus Syd Studiecentrum omfattar totalt ca 5 000 m² (Atemp).
Anders Bodin Fastigheter AB Nätdomaren 1, Bromma. Kontors- och handelslokaler om totalt ca 29 100 m² (Atemp).
2010-04-30 Skanska Fastigheter Stockholm AB Hagaporten 3, Solna. Kontor ca 33 000 m²(Atemp).
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Miljöklassning processen

• Föranmälan
• Ansökan
• Granskning
• Beslut och 
• Utfärdande av certifieringsbevis

• Diplom
• Plakett
• Presentation på www.sgbc.se

• Guld
• Silver
• Brons

Steg i processen

Certifieringsbevis

Certifieringsnivå



Detta mäts i systemet Mijlöbyggnad
Området energi
Energianvändning baserad på köpt energi
Effektbehov utifrån byggnadens fysiska utformning och värmeåtervinning
Energislag baserat på andelar av använda energislag

Området innemiljö
Inom området innemiljö har de viktigaste hälsoproblemen som kan relateras till 
byggnadens innemiljö identifierats.
Ljudmiljö baserad på bedömning alternativt ljudklassning
Luftkvalitet utifrån radonhalt, ventilation och kvävedioxid i inneluften
Termiskt klimat och dagsljus baserat på transmissionsfaktor, solvärmefaktor 
och dagsljus
Fukt baserat på fuktproblemskador
Vatten utifrån risk för förekomst av legionella, vilket baseras på 
tappvarmvattentemperatur.

Området kemiska ämnen
Tre aspekter som behandlar de kemiska ämnen som ingår i byggnaden och dess 
byggnadsmaterial bedöms.
Förekomst av särskilt skadliga ämnen baserat på inventering
Dokumentation av byggvaror och kemiska ämnen med hjälp av loggbok, 
databas eller liknande
Utfasning av särskilt farliga ämnen baserat på dokumentation.

Området särskilda miljökrav
Två aspekter som är relevanta enbart för byggnader med eget VA-system:
Små avloppsanläggningar med hög reduktion av övergödande ämnen
God dricksvattenkvalitet baserat på analys av tappvattnet från egen brunn



Dokumentationen

Indataformulär plus:



Checklista



Fastighetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Verksamheter



Energiförbrukning
Värme
Solvärmelast
Energislag
Ljudmiljö



Radon
Ventilation
Trafiföroreningar
Fuktsäkerhet



Klimat vinter
Klimat sommar



Dagljus
Tappvarmvatten
Farliga ämnen



Byggvaror/kemiska 
ämnen

Dricksvatten



Appendix
Redovisning av 

beräkningar



Appendix forts.



Appendix forts.



Hyresgästenkät



Fuktinventering



Aggregering



Resultatet



Resultatet



”Arbetet med att ta fram ett svenskt system för miljöcertifiering initierades 
2005 av Bygga-Bo dialogens 27 företag i samarbete med forskare. Därmed är 
systemet väl förankrat och anpassat till bygg- och fastighetsbranschens krav 
på att vara enkelt, lätt att arbeta med och vetenskapligt förankrat”

Kostnad för Norrtälje, cirka 70 000:-
Eget arbete drygt100 timmar

Ur sgbc;s broschyr



Kontenta:
Hyresgästerna trivs
Huset mår bra
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