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Titel 
Level(s) – En gemensam EU-ram för grundläggande hållbarhetsindikatorer för kontorsbyggnader och 
bostadshus, Användarhandbok 1: Introduktion till den gemensamma ramen för Level(s) (version 
1.1). 
 
Sammanfattning 

Level(s) utvecklades som en gemensam EU-ram av kärnindikatorer för att bedöma hållbarheten hos 
kontorsbyggnader och bostadshus. Den kan användas från det tidigaste stadiet av konceptuell 
utformning och hela vägen till det beräknade slutet av byggnadens livscykel.  Förutom 
miljöprestanda, som är huvudfokus, gör den det också möjligt att bedöma andra viktiga relaterade 
prestandaaspekter med hjälp av indikatorer och verktyg för hälsa och komfort, livscykelkostnader 
och potentiella framtida prestandarisker. 

Syftet med Level(s) är att tillhandahålla ett gemensamt hållbarhetsspråk för byggnader. Detta 
gemensamma "språk" bör göra det möjligt att vidta åtgärder på byggnadsnivå som på ett tydligt sätt 
kan bidra till EU:s bredare miljöpolitiska mål. Det är strukturerat på följande sätt: 

1. Makromål: En övergripande uppsättning av sex makromål för ramen för Level(s) som bidrar 
till EU:s och medlemsstaternas politiska mål på områden såsom energi, 
materialanvändning, avfallshantering samt vatten- och inomhusluftkvalitet. 

2. Kärnindikatorer En uppsättning av 16 gemensamma indikatorer, tillsammans med en 
förenklad metod för livscykelanalys (LCA), som kan användas för att mäta byggnaders 
prestanda och deras bidrag till varje makromål. 

Dessutom syftar ramen för Level(s) till att främja ett livscykeltänkande. Den vägleder användarna 
från en inledande inriktning på enskilda aspekter av byggnaders prestanda mot ett mer holistiskt 
perspektiv, i syfte att öka den europeiska användningen av metoder för livscykelanalyser och 
beräkning av livscykelkostnader. 
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Dokumentstrukturen för Level(s) 

 
Figur 1. Dokumentstrukturen för Level(s) 
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Så här fungerar användarhandboken för Level(s) 
Level(s) är en ram av kärnindikatorer för byggnaders hållbarhet. Den kan användas för att rapportera 
om och förbättra prestandan hos nybyggnationer och större renoveringsprojekt.  Den stödjande 
dokumentationen har utformats så att den är tillgänglig för alla aktörer som kan komma att delta i 
denna process.   

Vi rekommenderar att du läser denna användarhandbok för att få en introduktion till de grundläggande 
koncepten bakom Level(s) och hur du kan tillämpa dem på ett byggnadsprojekt.  Detta material 
innehåller följande information: 

1. Vad är Level(s) och hur kan det användas?  De viktigaste aspekterna av prestanda som tas upp 
i Level(s) samt de typer av byggnader och yrkesutövare som Level(s) riktar sig till. 

2. Det gemensamma hållbarhetsspråket: De grundläggande koncepten för de makromål och 
indikatorer som ligger till grund för det gemensamma språket och hur de kan användas. 

3. Så här fungerar Level(s): De nivåer som finns och hur de kan användas för att jämföra, 
analysera och optimera resultaten 

4. Tänk på hållbarhet: Korta genomgångar som kan användas för att lära sig om vart och ett av 
följande nyckelbegrepp som ligger till grund för Level(s):  

- Livscykeltänkande och cirkulärt tänkande. 

- Överbrygga prestationsklyftan.  

- Uppnå en hållbar renovering.  

- Så kan hållbarhet påverka värde.  
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1. Inledande genomgång 1: Vad är Level(s) och hur kan det användas? 

Level(s) är den gemensamma EU-ramen för grundläggande hållbarhetsindikatorer för byggnader.  I 
denna genomgång beskrivs de viktigaste aspekterna av prestanda som tas upp i Level(s) samt de typer 

av byggnader och yrkesutövare som Level(s) riktar sig till. 

 

Level(s) är utformat för att göra det möjligt för yrkesverksamma som deltar i planeringen, 
utformningen, finansieringen och genomförandet av byggnadsprojekt att på ett tydligt sätt bidra till 
större miljöförbättringar på europeisk nivå. Syftet är att skapa ett gemensamt hållbarhetsspråk för 
byggnader genom att fastställa kärnindikatorer för hållbarheten i kontorsbyggnader och bostadshus.   

Ramen för Level(s) tillhandahåller en uppsättning indikatorer och gemensamma mått för att mäta 
byggnaders hållbarhetsprestanda under deras livscykel genom att bedöma följande aspekter: 

• Miljöprestanda. 

• Hälsa och komfort.  

• Livscykelkostnader och värde.  

• Potentiella risker för framtida prestanda. 

 

1.1. Vem kan använda Level(s)? 

Level(s) har utformats med tre huvudsakliga projektaktörer i åtanke och har potential att erbjuda en 
rad fördelar (se Table 1):  

• Projekteringsgrupper, inbegripet arkitekter, ingenjörer, byggkontrollanter och 
specialistkonsulter. 

• Kunder och investerare, inbegripet fastighetsägare, byggherrar, förvaltare och investerare. 

• Offentliga beslutsfattare och upphandlare på nationell, regional och lokal nivå. 

Dessa aktörer omfattar både offentliga och privata kunder och ansvariga för byggprojekt.  Under hela 
vägledningen om användningen av den gemensamma ramen för Level(s) ges instruktioner som riktar 
sig till dessa målgrupper.  

 

Tabell 1. Potentiella fördelar med att använda ramen för Level(s) 

Projektaktörer Potentiella fördelar med att använda Level(s) 

Projekteringsgrupper  
(inklusive 
projektledare, 
arkitekter, ingenjörer 
och 
byggkontrollanter) 

 Den ger en enkel struktur som kan presenteras för kunderna för att 
fästa uppmärksamhet på hållbarhetsaspekter. 

 Den hjälper användaren i varje skede av ett projekt med vägledning 
om hur man gör korrekta bedömningar av prestandan.   

 Den är inriktad på den färdigställda byggnadens prestanda och de 
åtgärder som ska vidtas på utformningsstadiet för att säkerställa hög 
prestanda. 

 Den ger flexibilitet när det gäller den detaljnivå på vilken 
hållbarhetsaspekter kan tas upp i utformningsprocessen. 

Kunder och 
investerare 
(inklusive 
fastighetsägare, 
byggherrar och 
investerare) 

 Den innehåller en tydlig uppsättning prioriterade prestandaaspekter 
som ska uppmärksammas och utgöra en grund för utbildning av 
arkitekter. 

 Den säkerställer insyn i rapporteringen av prestandabedömningar 
och tillhörande data, beräkningsmetoder och antaganden.   
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Projektaktörer Potentiella fördelar med att använda Level(s) 

 Den är inriktad på att minimera klyftan mellan prestandan vid 
utformning och vid beläggning. 

 Den identifierar hur de kostnader och risker som är förknippade med 
en byggnads prestanda kan framtidssäkras och hanteras för att ge 
ett långsiktigt värde. 

 Den ger verktyg för att identifiera möjligheter att förlänga 
livslängden, förbättra kvaliteten på inomhusmiljön och öka 
byggnadernas långsiktiga värde. 

Offentliga 
beslutsfattare och 
upphandlare 
(på lokal, regional 
och nationell nivå) 

 Den innehåller en tydlig uppsättning prioriterade prestandaaspekter 
som ska uppmärksammas, tillsammans med en standardiserad grund 
för fastställande av krav för nya och renoverade byggnader. 

 Den utgör grunden för åtgärder och krav som kan bidra till 
medlemsstaternas samt regionala och lokala myndigheters mål för 
minskade koldioxidutsläpp och till bredare hållbarhetsmål. 

 Den är inriktad på prestandaaspekter som är av direkt fortlöpande 
ekonomiskt intresse för offentliga myndigheter och organ, såsom 
drifts- och underhållskostnader. 

 Den innehåller indikatorer som mäter komfort och välbefinnande i 
en byggnad och dess inomhusmiljö, t.ex. inomhusluftens kvalitet och 
värmekomforten. 

 Den innehåller rekommendationer om hur en bebodd byggnads 
prestanda kan övervakas. 

 

1.2. Vad kan Level(s) användas till? 

Syftet med Level(s) är att ge dig värdefull information och data så att du kan förstå, förbättra och 
optimera en byggnads hållbarhetsprestanda.  Att rapportera om ett byggnadsprojekts resultat med 
hjälp av Level(s) innebär att samla in, hantera och behandla ett stort antal uppgifter om en byggnads 
prestanda.  Exempel på uppgifter som är relevanta för Level(s) finns i tabellen nedan.   

Tabell 2. Datapunkter för byggnadens resursanvändning och inomhusmiljön 

Resursanvändning Tillhörande datapunkter 

Energi- och 
vattenförbrukning 

- Förbrukning (beräknad och övervakad) 
- Relaterade utsläpp av koldioxidekvivalenter 
- Tillhörande kostnader 

Byggnadselement och 
byggnadsmaterial 

- Kvantiteter (projekterade och faktiska) 
- Relaterade utsläpp av koldioxidekvivalenter 
- Tillhörande kostnader 
- Relaterade uppskattningar av livslängd 

Byggnadsutformning och 
byggnadskonstruktioner 

- Anpassningsbarhet (som bidrar till en sammanlagd poäng) 
- Demonteringsegenskaper (som bidrar till en sammanlagd poäng) 
- Tillhörande kostnader 

Underhållsplaner 
- Underhålls- och ersättningscykler 
- Tillhörande kostnader 

Inomhusmiljön 

- Ventilationsgrader (beräknade och övervakade) 
- Testade utsläpp från byggprodukter (projekterade och faktiska) 
- Resultat av övervakning och provtagning av luftkvaliteten 
- Värmeförhållanden (beräknade och övervakade) 
- Belysning och visuell komfort 
- Bullernivåer och akustisk komfort 
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Förutom att rapportera dina resultat kan du till exempel analysera varje byggnads prestanda för att 
bland annat stödja följande: 

• Konstruktionsegenskaper och specifikationer som kan förbättra prestandan. 
• Områden med stor miljöpåverkan under hela livscykeln. 
• Scenarier för framtida resultat som kan påverkas av beslut på utformningsstadiet. 
• Beslut och val avseende utformning som kan påverka inomhusmiljöns kvalitet. 
• Kostnader på kort, medellång och lång sikt under byggnadens livscykel. 

I vilken utsträckning uppskattningarna av konstruktionsprestanda har uppnåtts i förhållande till faktisk 
eller uppmätt prestanda. 
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2. Inledande genomgång 2:  Det gemensamma hållbarhetsspråket 

I denna genomgång presenteras och beskrivs de strategiska prioriteringarna för Level(s), dvs. dess sex 
makromål.  Därefter introduceras de 16 indikatorer som i sin tur möjliggör bedömning av bidragen 

från enskilda byggnadsprojekt till vart och ett av dessa makromål. 

 

2.1. De sex makromålen 

Ramen för Level(s) bygger på sex makromål, som beskriver vilka de strategiska prioriteringarna bör vara 
för att byggnader ska bidra till EU:s och medlemsstaternas politiska mål på områden såsom energi, 
materialanvändning, avfallshantering samt vatten- och inomhusluftkvalitet.  En översikt över 
makromålen finns i Figure 1 nedan.  

 
Figur 2. De sex makromålen för Level(s) 

 

För var och en av dessa strategiska prioriteringar är det viktigt att det går att mäta enskilda 
fastighetsprojekts bidrag och prestanda.  Därför har indikatorer tagits fram som gör det möjligt att mäta 
resultaten inom varje makromål. Table 3 ger ytterligare information om definitionen och omfattningen 
av målen.   

 

Makromål 1: 
Växthusgasutsläpp 
och luftföroreningar
under en byggnads 
livscykel 

Makromål 2: 
Livscykler för 
resurseffektiva 
och cirkulära 
material

Makromål 3: 
Effektivt 
utnyttjande av 
vattenresurser

Makromål 4: 
Hälsosamma och 
bekväma 
utrymmen

Makromål 5: 
Anpassning till 
och 
motståndskraft 
mot
klimatförändring
ar
Makromål 6: 
Optimerad 
livscykelkostnad 
och optimerat 
livscykelvärde
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Tabell 3. Definitionen och omfattningen av varje makromål för Level(s) 

Makromål Definition Omfattning och fokus 

Makromål 1: 
Växthusgasutsläpp och 
luftföroreningar under 
en byggnads livscykel  

 

Minimera de totala växthusgasutsläppen 
under en byggnads livscykel1, från vagga till 
grav, med fokus på utsläpp från byggnaders 
driftenergi och inbäddade energi. 

Åtgärder på byggnadsnivå med fokus på följande:  

• Nästan ingen energiförbrukning under bruksskedet, kompletterat 
med bidrag från kostnadseffektiv energiteknik och 
energiinfrastruktur med låga eller inga utsläpp.  

• Inbäddade växthusgasutsläpp under byggnadernas hela livscykel, 
inklusive utsläpp i samband med produkttillverkning, underhåll, 
reparation, anpassning, renovering och slutet av livscykeln.   

Vid bedömningen av en byggnads prestanda ska särskild uppmärksamhet 
ägnas åt möjliga avvägningar mellan inbäddade utsläpp och (driftrelaterade) 
utsläpp i bruksskedet för att göra det möjligt att minimera de totala 
växthusgasutsläppen under hela livscykeln. 

Makromål 2: Livscykler 
för resurseffektiva och 
cirkulära material 

 

Optimera byggnadens utformning och 
konstruktion för att stödja smidiga och 
cirkulära flöden, utvidga den långsiktiga 
materialanvändningen och minska 
betydande miljöpåverkan. 

Åtgärder på byggnadsnivå med fokus på materialeffektivitet och cirkulär 
användning.  Detta ska omfatta åtgärder under hela livscykeln som rör  

• byggnadskonstruktion,  

• byggteknik och byggledning,  

• tillverkning av byggprodukter,  

• ersättningscykler och flexibilitet att anpassa sig till förändringar, 

• möjligheterna till demontering.   
Det övergripande målet ska vara att optimera materialanvändningen, minska 
avfallet och införa cirkularitet i utformning och materialval.   

                                                           
1 Växthusgasutsläpp under hela livscykeln kallas ibland också ”koldioxid under hela livscykeln” eller ”koldioxidavtryck”. 
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Makromål Definition Omfattning och fokus 

Makromål 3: Effektivt 
utnyttjande av 
vattenresurser 

 

Utnyttja vattenresurserna på ett effektivt 
sätt, särskilt i områden med konstaterad 
långsiktig eller prognostiserad vattenstress. 

Åtgärder på byggnadsnivå, särskilt för byggnader i områden med 
kontinuerlig eller säsongsbetingad vattenstress.  Här skulle man kunna 
kombinera effektivitetsåtgärder för att minimera vattenanvändningen och 
åtgärder på utbudssidan, såsom återanvändning av gråvatten och 
uppsamling av regnvatten, som utformats för att utnyttja alternativa källor. 

Makromål 4:  
Hälsosamma och 
bekväma utrymmen 

 

Skapa byggnader som är bekväma, attraktiva 
och produktiva att bo och arbeta i och som 
skyddar människors hälsa. 

Åtgärder på byggnadsnivå för att ta itu med kritiska aspekter av 
inomhusmiljökvaliteten som påverkar de boendes hälsa, komfort och 
produktivitet, varav de fyra första är följande:   

• Inomhusluftens kvalitet när det gäller specifika parametrar och 
föroreningar.  

• Värmekomforten under ett genomsnittligt år.   

• Kvaliteten på artificiellt och naturligt ljus och tillhörande visuell 
komfort. 

• Klimatskalets förmåga att isolera de boende från interna och 
externa bullerkällor. 

Makromål 5: 
Anpassning till och 
resiliens mot 
klimatförändringar 

 

Framtidssäkra byggnaders prestanda mot 
beräknade framtida klimatförändringar för 
att skydda de boendes hälsa och komfort och 
minimera långsiktiga risker för 
fastighetsvärden och investeringar. 

Åtgärder på byggnadsnivå för att anpassa byggnaderna till och säkerställa 
resiliens mot följande risker: 

• Ökad överhettning på sommaren och otillräcklig uppvärmning på 
vintern, vilket kan leda till obehag och skada hälsan. 

• Ökad risk för extrema väderhändelser som kan äventyra 
byggnadselementens säkerhet och integritet.  

• Ökad risk för översvämningar, som kan leda till överbelastade 
dräneringssystem och skada strukturer och material.   

Makromål 6: 
Optimerad 
livscykelkostnad och 
optimerat 
livscykelvärde  

Optimera byggnadernas livscykelkostnader 
och livscykelvärde för att återspegla 
potentialen för långsiktig förbättring av 
prestandan, inklusive vid förvärv, drift, 

Åtgärder och beslut på byggnadsnivå som bygger på en långsiktig syn på de 
totala livscykelkostnaderna och marknadsvärdet för mer hållbara byggnader, 
inbegripet följande:   

• Uppnå lägre livscykelkostnader och mer produktiva och bekväma 
utrymmen att bo och arbeta i. 
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Makromål Definition Omfattning och fokus 

underhåll, renovering, bortskaffande och 
slutet av livscykeln. 

• Inverka positivt på uppskattningar av fastigheters marknadsvärde 
och riskvärderingar.   
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2.2. Kärnindikatorerna 

Den gemensamma ramen för Level(s) består av 16 kärnindikatorer.  Varje indikator har valts ut för att mäta en 
byggnads prestanda och bidrag till ett specifikt makromål.  En översikt över indikatorerna och deras måttenheter 
finns i tabellen nedan. 

Tabell 4. Översikt över makromålen och motsvarande indikatorer och måttenheter 

Makromål Indikator Måttenhet 

1: Växthusgasutsläpp 
och luftföroreningar 
under en byggnads 

livscykel 

1.1 Energiprestanda i 
bruksskedet 

Kilowattimmar per kvadratmeter och år 
(kWh/m2/år) 

1.2 Global 
uppvärmningspotential under 

hela livscykeln 

Koldioxidekvivalenter i kg per 
kvadratmeter och år (kg CO2e/m2/år) 

2. Livscykler för 
resurseffektiva och 
cirkulära material 

2.1 Förteckning över mängder 
och material samt livslängd Enhetsmängder, massa och år 

2.2 Avfall och material från 
byggnadsarbeten och rivning 

Avfall och material i kg per kvadratmeter 
total användbar golvyta 

2.3 Utformning för 
anpassningsbarhet och 

renovering 
Poäng för anpassningsbarhet 

2.4 Utformning för demontering, 
återanvändning och 
materialåtervinning 

Poäng för demontering 

3. Effektivt utnyttjande 
av vattenresurser 

3.1 Vattenförbrukning i 
bruksskedet Vatten i m3 per person och år 

4. Hälsosamma och 
bekväma utrymmen 

4.1 Inomhusluftens kvalitet 

Parametrar för ventilation, koldioxid och 
fuktighet 
Målförteckning över föroreningar: TVOC, 
formaldehyd, cancerframkallande VOC:er, 
ICL-värde, mögel, bensen, partiklar, radon 

4.2 Tid utanför intervallet för 
värmekomfort 

Procentandel av tiden utanför intervallet 
under uppvärmnings- och 
kylningssäsongerna 

4.3 Belysning och visuell komfort Checklista för nivå 1 

4.4 Akustik och bullerskydd Checklista för nivå 1 

5. Anpassning till och 
resiliens mot 

klimatförändringar 

5.1 Skydd av de boendes hälsa 
och värmekomfort 

Beräknad procentandel av tiden utanför 
intervallet för åren 2030 och 2050 (se 
även indikator 4.2)   

5.2 Ökad risk för extrema 
väderförhållanden Checklista för nivå 1 (under utveckling) 

5.3 Ökad risk för översvämningar Checklista för nivå 1 (under utveckling) 

6. Optimerad 
livscykelkostnad och 

optimerat 
livscykelvärde 

6.1 Livscykelkostnader Euro per kvadratmeter och år (€/m2/år) 

6.2 Värdeskapande och 
riskexponering Checklista för nivå 1 
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Majoriteten av kärnindikatorerna har en enda måttenhet.  Det finns dock några viktiga undantag, för vilka resultaten 
måste bedömas och rapporteras på ett annat sätt: 

• Sammansatta indikatorer (1.2, 2.2, 4.1): Dessa indikatorer är mer komplexa och svåra att minska till en enda 
måttenhet.  De består i stället av flera relaterade måttenheter som måste läsas tillsammans för att en 
byggnads prestanda ska förstås.   

• Kvalitativa bedömningar (4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2): Dessa indikatorer har för närvarande ingen eller inga 
fastställda kvantitativa måttenheter, så i stället kan resultaten av en kvalitativ bedömning rapporteras.  

• Uppgiftsrapportering (2.1): Denna indikator är utformad för att uppmuntra användare att hantera och 
behandla specifika uppgifter om sin byggnad som ett hjälpmedel för livscykeltänkande. 

 

2.3. En fullständig livscykelanalys 

Ramen för Level(s) har en livscykelinriktad syn på byggnaders hållbarhet.  För att fullt ut stödja denna strategi 
kompletteras kärnindikatorerna för makromålen 1, 2 och 3 med en helhetsbedömning av en byggnads miljöpåverkan 
– en fullständig livscykelanalys av en byggnad.  Genom att göra en livscykelanalys kan en byggnads miljöpåverkan 
kvantifieras, och de viktigaste områdena – vanligen kallade hotspots – kan identifieras och användas som 
utgångspunkt för att förbättra prestandan.   

 

Tabell 5. Indikatorer för makromiljömålen och livscykelanalysen 

Makromål 1–3: Fullständig livscykelanalys 
Livscykelanalys från 

början till slut: 
påverkanskategorier 

 

 Klimatförändringar 

 Nedbrytning av 
ozonskiktet 

 Försurning 

 Övergödning i 
sötvatten 

 Övergödning i 
havsvatten 

 Markövergödning 

 Bildning av 
fotokemiskt ozon 

 Utarmning av 
abiotiska resurser 
– mineraler och 
metaller 

 Utarmning av 
abiotiska resurser 
– fossila bränslen 

 Vattenförbrukning 

 
  

Rivning

Drift och 
underhåll

Analys

Dokumentation

Tillverkning

Konstruktion 
4D/5D

Konstruktions
logistik

Programmering

Konceptuell 
utformning

Detaljutformning
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3. Inledande genomgång 3: Så här fungerar Level(s) 

I denna genomgång presenteras och beskrivs strukturen och det sätt på vilket den gemensamma ramen 
organiseras.  Ett särskilt fokus ligger på de tre nivåerna, som gör det möjligt för användarna att välja hur avancerad 

bedömningen och rapporteringen om en byggnads hållbarhet blir. 

 

3.1. De tre nivåerna 

Den gemensamma ramen är uppdelad i tre nivåer.  Nivåerna gör det möjligt att välja hur avancerad rapporteringen 
om projektets hållbarhet ska bli.  De tre nivåerna motsvarar följande skeden i genomförandet av ett 
fastighetsprojekt: 

- Nivå 1. Fastighetsprojektets konceptuella utformning. Detta är den enklaste nivån eftersom den innebär 
kvalitativa bedömningar i ett tidigt skede på grundval av den konceptuella utformningen och rapportering 
om de koncept som har eller ska tillämpas. 

- Nivå 2. Byggnadens detaljutformning och konstruktionsprestanda. Detta är en mellannivå eftersom den 
innebär en kvantitativ bedömning av den planerade prestandan och övervakning av konstruktionen i 
enlighet med standardiserade enheter och metoder. 

- Nivå 3. Byggnadens prestanda i färdigt skick och i drift, som visar byggnadens prestanda efter 
färdigställande och överlämnande till kunden. Detta är den mest avancerade nivån eftersom den innebär 
övervakning och kartläggning av verksamheten, både på byggarbetsplatsen och i den färdigställda 
byggnaden med de första boende. 

Grundtanken är att nivåerna representerar en yrkesmässig resa från det ursprungliga konceptet till utformning, 
konstruktion och därefter, efter överlämnandet, den faktiska färdigställda byggnaden.  En progression uppåt i 
nivåerna innebär också en ökning av rapporteringens exakthet och tillförlitlighet – ju högre nivå, desto närmare 
kommer de rapporterade resultaten att återspegla byggnadens prestanda i färdigt skick och i drift.  

 
Figur 3. Nivåerna – från konceptuell utformning till prestanda i drift 

 

L1 
Konceptuell 
utformning 

L2
Detaljutformning 
och konstruktion

L3
I färdigt skick 
och i drift
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3.2. Säkerställ jämförbarhet 

Level(s) har utformats för att säkerställa en miniminivå av jämförbarhet mellan funktionellt likvärdiga byggnader.  
För att säkerställa att meningsfulla jämförelser kan göras utifrån kvantitativa resultat ges särskilda instruktioner och 
riktlinjer för varje indikator.  Detta kräver att användarna följer punkterna i rutan nedan. 

För att stödja användningen av Level(s) i hela EU följs också en likvärdighetsprincip.  I praktiken innebär detta att 
nationella verktyg och metoder, liksom vissa privata verktyg och metoder, kan användas om de uttryckligen godtas 
av Level(s) i instruktionerna för varje indikator.  Om ett av dessa verktyg eller en av dessa metoder används ska 
användningen alltid rapporteras tillsammans med resultaten. 

 
Lär dig mer 
Hur jämförbarheten stöds genom användning av Level(s) 
 

• Användning av gemensamma måttenheter. 
• Ifyllnad av byggnadsbeskrivningen i Level(s). 
• Användning av angivna referensstandarder och referensmetoder.  
• Rapportering om nyckelparametrar, antaganden och uppgifternas kvalitet som krävs för att säkerställa 

transparens. 
• Regler som är specifika för Level(s) och som  

- fastställer nyckelparametrar,  
- ger standarddata,  
- definierar beräkningsantaganden. 

 
 
 

3.3. Gå ett steg längre för att optimera resultaten 

När yrkesverksamma inom byggsektorn har nått en grundläggande kompetensnivå när det gäller att använda 
indikatorerna kan det fortfarande finnas betydande möjligheter att optimera resultaten.  De kanske vill gå ett steg 
längre i sin yrkesmässiga utveckling genom att använda mer avancerade verktyg, metoder och data.   

För varje indikator ges möjligheter att gå vidare med detta steg och optimera resultaten.  Några av de viktigaste 
typerna av möjligheter anges i rutan nedan. 

 
Lär dig mer 

Åtgärder som kan vidtas för att gå ett steg längre och optimera prestandan med hjälp av Level(s) 

• Användning av indata med större detaljnivå. 
• Användning av mer avancerade beräkningsmetoder och beräkningsverktyg. 
• Fastställande och prövning av mer detaljerade och heltäckande scenarier. 
• Beaktande av ytterligare utformnings- och prestandaaspekter i beräkningar och uppskattningar. 
• Användning av övervakningssystem som gör uppgifterna mer detaljerade. 
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4. Tänk på hållbarhet: Korta genomgångar om viktiga begrepp i Level(s) 
I denna del av Level(s) ges fyra genomgångar (eller delgenomgångar) om de centrala begrepp och tankesätt som 
ligger till grund för den gemensamma ramen, dess makromål och indikatorerna.  Genomgångarna kan användas för 
att hjälpa alla aktörer som deltar i ett byggnadsprojekt att tillämpa hållbarhetskoncept, ge ytterligare vägledning och 
lära användarna hur man bäst kan utnyttja Level(s) för att bedöma ett projekt. 

 

4.1. Tänk på hållbarhet 1: Hel livscykel och cirkulärt tänkande 

Level(s) har en livscykelinriktad syn på byggnaders hållbarhet.  I denna genomgång undersöker vi vad detta innebär 
i praktiken och hur en hel rad av miljöeffekter kan hanteras genom byggnadens utformning under hela livscykeln.  

Detta gäller inte bara i bruksskedet utan också hur val som rör utformning, konstruktion och renovering av 
byggnader kan vara precis lika viktiga. 

Genom att använda en livscykelstrategi kan man analysera hela den miljöpåverkan som är förknippad med en 
byggnad och identifiera de mest betydande effekterna – så kallade hotspots.  Kopplat till detta är även begreppet 

cirkularitet, som genom sin utformning syftar till att säkerställa långsiktig resurseffektivitet.  Genom att förstå 
dessa sammanlänkade begrepp kan alla aktörer som deltar i ett projekt medverka till att minimera en byggnads 

påverkan under hela livscykeln. 

 

Begreppet en byggnads livscykel är betydligt bredare än det nuvarande tillvägagångssättet där man fokuserar på 
byggnaders utformning och konstruktion.  Enkelt uttryckt handlar det om att förstå och kvantifiera en byggnads 
miljöpåverkan från ”vaggan” – utvinningen av de råvaror som används i uppförandet av byggnaden – till ”graven” – 
slutet av byggnadens livslängd och dess demontering och hur man ska hantera byggnadsmaterialet (återvinning, 
återanvändning, materialåtervinning och avfallshantering).  

Level(s) har utformats för att uppmuntra yrkesverksamma inom byggsektorn att, så långt det är möjligt i deras egen 
roll och i grupp, tänka på en byggnadskonstruktions hela livscykel och cirkularitet från vaggan till graven.  Byggnader 
är en viktig materialbank eftersom de är en förvaringsplats för resurser under många årtionden. Därför är det viktigt 
att utforma, bygga, underhålla och renovera dem med ett cirkulärt tänkande.   

De grundläggande begreppen och terminologin bakom en livscykelstrategi 

De miljöeffekter som är relevanta under en byggnads livscykel varierar och är i hög grad beroende av verksamheten 
i varje skede av livscykeln.  De kvantifieras främst i form av uppskattningar av utsläpp som kan orsaka skador på 
miljön, vilka beräknas och rapporteras som ”påverkanskategorier”.  Dessa påverkanskategorier omfattar bidraget 
till klimatförändringar av gaser såsom koldioxid, bidraget till försurning av gaser såsom svaveldioxid och bidraget till 
toxicitet för människor och ekosystem av ämnen såsom tungmetaller.  Vissa påverkanskategorier kännetecknar 
också byggnaders bidrag till utarmningen av mineraler, metaller och fossila bränslen. En påverkanskategori som är 
direkt relevant för byggnader är markförlust till följd av förändrad markanvändning och topptätning. 

För att förstå en byggnads miljöpåverkan under livscykeln är de viktigaste grundläggande begreppen följande: 

• Livscykelskeden: Detta är de olika skeden i en byggnads livstid till vilka miljöpåverkan hänförs.  Till exempel 
kommer de effekter som är förknippade med tillverkningen av tegel att hänföras till produktionsskedet.  
Energi som förbrukas av boende i en byggnad kommer att hänföras till bruksskedet.  Level(s) baseras på de 
livscykelskeden som beskrivs i standarden EN 15978, som i sin tur delas upp i moduler för att man ska kunna 
analysera och rapportera mer ingående om orsakerna till effekterna (se Figure 4). 

• Påverkanskategorier: Varje kategori av miljöpåverkan som kommer att bedömas under en byggnads 
livscykel har en indikator med en eller flera distinkta måttenheter.  Dessa måttenheter är kopplade till det 
underliggande valet av modellering och beräkningsmetod.   De miljökonsekvenser som bedöms i Level(s) är 
främst de s.k. mittpunktskategorier som mäter utsläpp till miljön, såsom koldioxid, eller användningen av 
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resurser som utvinns ur miljön, såsom metaller.  För varje påverkanskategori viktas sedan de relativa 
bidragen från varje typ av utsläpp eller resursanvändning i förhållande till deras inverkan, vilket exempelvis 
innebär att varje metangasmolekyl har 25 gånger så stor global uppvärmningspotential som en 
koldioxidmolekyl. 

• Funktionell enhet: Referensenheten för jämförelse mellan byggnadskonstruktioner eller byggnadsprojekt.  
I Level(s) normaliseras resultaten till användningen per m2 användbar golvyta hos byggnaden och per år 
användbar livslängd, med antagande av en referenslivslängd på 50 år. 

• Livscykelinventeringsdata: Detta är byggstenen i en livscykelbedömning och sammanställs i två steg.  
Rådata behövs först för den mängd material som används under hela livscykeln – en s.k. materialförteckning 
– samt andra resurser såsom energi, bränsle och vatten, liksom eventuella direkta utsläpp (t.ex. köldmedier 
och flyktiga organiska föreningar från ytbehandling).  Därefter görs en uppskattning av utsläppen till miljön 
och resursförbrukningen i samband med denna resursanvändning.  Denna inventering är kopplad till 
processer för materialutvinning, bearbetning, tillverkning och energiproduktion.  Dessa uppgifter kan vara 
”primära”, dvs. verkliga data från representativa produktionsanläggningar, eller ”sekundära” och 
”generiska”, räknade som ett genomsnitt för flera representativa produktionsanläggningar på regional, 
nationell, europeisk eller internationell nivå.  Det måste säkerställas att dessa uppgifter i så hög utsträckning 
som möjligt är representativa för de processer och resurser som är förknippade med byggnadens 
utformning, konstruktion och användning, särskilt när det gäller uppgifternas ålder och den teknik som 
används på den geografiska platsen.  

• Hotspot: Detta är de viktigaste punkterna i en byggnads livscykel som har störst påverkan på den 
övergripande prestandan.  De kan vara kopplade till en byggnads livscykel eller moduler (t.ex. B: 
bruksskedet, modul B2: Underhåll), särskilda processer (t.ex. cementtillverkning), särskilda komponenter 
(t.ex. fasadpaneler, pelare, fast inredning och ytskikt) eller ett elementärt flöde (t.ex. koldioxidutsläpp från 
en värmepanna). 

• Scenarier: Dessa representerar beskrivningar och prognoser för byggnadens framtida användning samt för 
hur miljön kan förändras och påverka byggnadens miljöpåverkan under livscykeln.  Level(s) belyser bland 
annat vikten av att utveckla scenarier som visar 

- hur länge byggnaden får användas innan en större renovering måste göras,  

- hur klimatförändringarna kan påverka uppvärmnings- och kylningsbehoven,  

- hur koldioxidutsläppen från europeisk och nationell elproduktion kan minska med tiden, 

- hur utformningen för anpassningsbarhet kan påverka den användbara livslängden, 

- hur utformningen för demontering kan påverka materialbankens användning. 
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Figur 4. Skedena i en byggnads livscykel 

Anpassning från CEN (2011) 

Vad säger livscykelbedömningar av byggnader oss? 

Även om miljöpåverkan under byggnaders bruksskede fortfarande är viktig håller övergången till hög 
energieffektivitet i nära-nollenergibyggnader (NNE-byggnader) nu på att förskjuta balansen till effekter som är 
förknippade med byggnadsmaterial.  Belägg från redan genomförda livscykelanalyser ger en inblick i var de 
”hotspots” för miljöpåverkan som är förknippad med byggnadsmaterialen är: 

• Bärverk, ytterväggar och fasader framstår som det viktigaste området för materialpåverkan i de flesta av 
de påverkanskategorier som används i livscykelanalysen av byggnader.   

• För att komma till rätta med dessa effekter måste man fokusera på hur de viktigaste materialflödena, som 
omfattar betong, tegel, keramer, stål och timmer, bidrar till livscykeleffekterna. 

Den miljöpåverkan som är förknippad med vart och ett av dessa material och element är tydlig och kan inte hanteras 
genom att fokusera på en påverkanskategori eller en enda utformningsaspekt.  Även om materialeffektivitet ibland 
kan vara en indikator på att utformningen har förbättrats är en övergripande strategi att föredra för att ta itu med 
de specifika effekter som är förknippade med de icke-metalliska mineraliska, metall- och träbaserade material som 
används. 

Betydande effekter förknippade med byggnadsmaterial och byggnadselement kan också uppstå under bruksskedet.  
Till exempel:   

• Planerade större reparationer och underhållsarbeten kan leda till att material och element byts ut (t.ex. 
tak, fasader).   

A: PRODUKTSKEDE

A1: Råvaruförsörjning

A2: Transport

A3: Tillverkning

A: BYGGPRODUKTIONS-
SKEDE

A5: Bygg- och 
installationsprocess

A4: Transport

B: ANVÄNDNINGSSKEDE

B1: Användning

B2: Underhåll

B3: Reparation

B4: Utbyte

B5: Renovering

B6: Driftenergi

B7: Driftens vattenanvändning

C: SLUTSKEDE

C1: Demontering, 
rivning

C2: Transport

C3: Restproduktsbehandling

C4: Bortskaffning

D: FÖRDELAR OCH 
BELASTNINGAR 

UTANFÖR 
SYSTEMGRÄNSEN

Potential för återanvändning och återvinning
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• Renoveringar kan också leda till att inredningsmaterial och andra viktiga element såsom fönster och fasader 
byts ut.  Om dessa indikatorer inte ingår i de valda påverkanskategorierna kan det hända att man inte kan 
identifiera och kvantifiera specifika effekter förknippade med inredningsmaterial, t.ex. toxicitet för 
människor.   

• Ett viktigt fokus för förbättringar är effektiviteten och intensiteten i användningen av 
byggnadskonstruktioner, yta och mark.   

- För bostäder är det mer mark-, material- och energieffektivt att utforma kompaktare byggnadsformer.   

- För kommersiella byggnader, t.ex. kontor, kan utformning för anpassningsbarhet och längre livslängd 
för byggnader minska materialpåverkan.  

- Valet av funktionell enhet är avgörande för att fastställa hur resursanvändningens intensitet mäts.  
Exempelvis kan det vara mer informativt att mäta påverkan per arbetsstation eller boende än att mäta 
påverkan per kvadratmeter användbar golvyta. 

 

Hur kan Level(s) användas för att bedöma hela livscykeln? 

Den gemensamma ramen för Level(s) uppmuntrar användarna att fundera över en byggnads hela livscykel, vilket 
ger en grund för att kvantifiera, analysera och förstå livscykeln.  Inom ramen för detta behandlar Level(s) ett antal 
aspekter av cirkularitet genom att tillhandahålla indikatorer som kan bidra till att förstå hur byggnadens nytta kan 
utvidgas – inte bara i fråga om livslängd och värde på fastighetsmarknaden, utan även när det gäller den framtida 
potentialen för återvinning och återanvändning av de material som byggnaden består av. 

Rapportering uppmuntras för alla skeden i livscykeln för att få en fullständig bild av miljöpåverkan.  Dessutom är 
Level(s) utformat på ett sådant sätt att användarna kan börja med att lära sig om de olika steg som krävs för att 
bedöma den globala uppvärmningspotentialen under hela livscykeln och, om de så önskar, utvidga analysen till en 
fullständig livscykelanalys från vaggan till graven. 

Denna inlärningsprocess börjar med en uppsättning utformningskoncept som kan vara till hjälp vid livscykeltänkande 
(se rutan nedan).  Andra indikatorer i Level(s) bidrar också till denna inlärningsprocess genom att behandla aspekter 
av livscykelanalys, däribland  

• 2.1, som samlar in information om byggnadens förteckning över mängder och material samt livslängd, 

• 2.3 och 2.4, som gör det möjligt att utveckla scenarier för anpassningsbarhet och demontering, 

• 5.1, 5.2 och 5.3, som bedömer riskerna för byggnader vid eventuella framtida klimatförändringar.  

Resultaten från befintliga livscykelbedömningar av byggnader som presenteras i denna genomgång har sammanförts 
till ett antal aspekter av hållbar utformning i Level(s), som utgör utgångspunkten för projektbaserade lösningar som 
bygger på livscykeltänkande (se rutan nedan).   

Lär dig mer 
Level(s) koncept för hållbar utformning 

• Effektiv byggnadsform och -användning: Förhållandet mellan en byggnads yta och volym, även kallat 
byggnadens densitet eller kompakthet, samt dess höjd påverkar materialeffektiviteten och 
energianvändningen.  En mer kompakt byggnadsform kan använda över 20 % mindre material i 
byggskedet och förbrukar över 20 % mindre energi för värme och kyla i bruksskedet.  Byggnadens 
användningsintensitet, både när det gäller boendetäthet och totalt utnyttjande, kan också påverka 
livscykelprestandan. 

• Uppförande av optimerade NNE-byggnader: Detta gäller både nybyggnadsprojekt och större 
renoveringsprojekt, där avvägningen mellan följande två faser bör beaktas: 
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- Energiförbrukning i bruksskedet: Byggnaders bruksskede påverkas kraftigt av 
primärenergianvändning, särskilt för rumsuppvärmning, varmvatten och belysning.  

- Energiförbrukning i produktionsskedet: Även om energiförbrukningen har minskat har övergången 
till NNE-byggnader också inneburit att mer inbäddad energi måste användas för att tillverka 
högpresterande isolering, fönster, fasadsystem, termisk massa och teknik för förnybar energi. 

• Optimerade materialanvändningscykler: En byggnads konstruktion står i de flesta fall för mer än hälften 
av de inbäddade växthusgasutsläppen i samband med byggandet.   
- Nya konstruktioner: Det finns belägg för att man genom att optimera byggnadskonstruktionen kan 

minska materialanvändningen med omkring en tredjedel samtidigt som de tekniska egenskaper som 
krävs bibehålls.   

- Återanvända konstruktioner: Genom att återanvända en befintlig byggnads konstruktion kan 
materialanvändningen och därtill hörande växthusgasutsläpp minskas avsevärt. 

• Utformning för anpassningsbarhet: Byggnadernas potential att anpassa sig och vara flexibla till 
föränderliga marknads- och boendebehov kan förlänga en byggnads livslängd, framför allt dess struktur 
och huvudelement, som är hotspots under livscykeln.  

• Förlängning av byggnaders och komponenters livslängd: Byggnadens och dess komponenters livslängd 
är viktiga faktorer som påverkar effekterna under bygg- och bruksskedet.  Ju fler ersättnings- och 
renoveringscykler som behövs, desto större är den inbäddade miljöpåverkan.  Detta gäller särskilt 
renovering av installationssystem, inbegripet lednings- och rördragning, samt ytskikt såsom färg. 

• Utformning för demontering: Avfall som genereras under tillverkning av produkter, byggverksamhet och 
rivning kan stå för en betydande andel av det totala materialflödet på en byggarbetsplats och kan, om 
det inte återanvänds eller återvinns, leda till bortslösade resurser och därigenom öka livscykeleffekterna 
på sektorsnivå.  
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4.2. Tänk på hållbarhet 2: Överbrygga klyftan mellan utformning och faktisk byggnadsprestanda 

Merparten av bedömningarna av hållbarhetsprestanda görs på utformningsstadiet.  Endast i mycket få fall 
kontrolleras den färdigställda byggnadens prestanda.  Det finns allt fler belägg för att det kan finnas en risk för att 
det finns en skillnad mellan konstruktionsberäkningar och en byggnads faktiska prestanda och att denna skillnad i 
vissa fall kan vara betydande, i vissa fall så mycket som 50 %.  Detta kan bero på ett antal faktorer som är viktiga 

att förstå och ta lärdom av. 

För att säkerställa att mål såsom effektiv användning av energi och vatten, eller de boendes tillfredsställelse med 
inomhusmiljön, faktiskt uppnås strävar Level(s) efter att se till att det redan från början finns ett tydligt mål att 
kontrollera en byggnads prestanda när den är färdigställd och i drift.  Detta kan göras genom att planera för att 

kontrollera byggnadens slutliga specifikationer, övervaka en byggnads prestanda när den är färdigställd och 
överväga att undersöka hur nöjda de boende är. 

 

För att säkerställa att mål såsom effektiv användning av energi och vatten, eller inomhusluft av god kvalitet, faktiskt 
uppnås är det viktigt att övervaka en byggnads prestanda när den har färdigställts, både när det gäller uppgifter om 
prestanda i drift och de slutliga specifikationerna.  Det kan finnas en rad orsaker till att en byggnad inte fungerar 
som planerat:   

• Kvalitet är i allmänhet en ständig utmaning inom byggsektorn och kräver uppmärksamhet under hela tiden 
då ett projekt genomförs. 

• Nya och innovativa former för utformning och bygge som krävs för att uppnå hållbarhetsmålen kan kräva 
att man först använder nya och obekanta tekniker, material och system.  

• Antaganden som görs vid beräkning och simulering av prestandan kan förlita sig på standardvärden för att 
beskriva de potentiella boendes användningsmönster och eventuellt inte ta hänsyn till alla energibehov i 
den bebodda byggnaden. 

• Luckor i kommunikation, samordning och ansvarsområden inom ett projekt kan leda till att uppgifter och 
specifikationer avseende konstruktionen inte förs fram. 

• Projektgruppen kan sakna den sakkunskap som krävs för att omsätta varje hållbarhetsmål i detaljerade 
ritningar och byggda projekt.  

Genom att ta itu med dessa problem i ett tidigt skede och undersöka hur projektet kommer att genomföras är det 
möjligt att minimera risken för skillnader i prestanda.  I slutändan skapas byggnader också för människor, och därför 
är de boendes tillfredsställelse ett viktigt komplement till övervakningen.  Detta kommer att innebära att undersöka 
de som bor och arbetar i en byggnad.  En sådan undersökning kommer att göra det möjligt att analysera andra 
aspekter av resultaten, t.ex. tillfredsställelse med graden av kontroll över inomhusmiljön. 

All övervakning och undersökning efter inflyttning kräver noggrann planering och, för att man ska kunna dra största 
möjliga nytta av arbetet, ett åtagande från alla berörda parter att lära sig av och använda resultaten.  Denna 
yrkesmässiga inlärningsprocess kan vara värdefull inte bara för kunderna utan även för medlemmarna i 
projekteringsgrupper, projektledare och byggnadsentreprenörer.  Användare av Level(s) uppmuntras därför att 
genomföra övervakning och undersökningar efter färdigställande och inflyttning för att bedöma den färdiga 
byggnadens prestanda.  

 

Hur kan Level(s) användas för att överbrygga klyftan? 

För att ge en fullständig bild av hur en byggnad presterar är det viktigt att noggrant övervaka den färdigställda 
byggnadens prestanda.  Detta steg kommer att ge mätdata för rapporteringsändamål.  Dessa uppgifter kan sedan 
analyseras för att se hur väl byggnaden har fungerat i praktiken.  Om det finns någon skillnad i prestanda kan 
uppgifterna användas som utgångspunkt för att diagnostisera och åtgärda eventuella problem eller defekter.   
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Byggnadens slutliga specifikationer bör också kontrolleras, eftersom betydande ändringar kan ha gjorts under 
processen. 

För de indikatorer som kan övervakas ger Level(s) grundläggande instruktioner om hur man gör detta. 
Övervakningsverksamhet specificeras, liksom tillhörande referensstandarder.  Detta inbegriper ett fokus på följande:  

• Provning av klimatskalet. 

• Provning av luftkonditioneringssystemen. 

• Mätning av energi- och vattenförbrukningen. 

• Mätning av inomhusluften, både vid överlämnande och under användning. 

• Värmeförhållanden vid inflyttning. 

• Bidrag från och kvalitet på dagsljus och artificiellt ljus. 

Övervakningen ska även omfatta uppgifter om de slutliga mängderna och kostnaderna – inklusive de 
byggnadsmaterial som använts.  Dessa uppgifter är viktiga eftersom en variation i den slutliga förteckningen över 
mängder och material skulle kunna påverka den livscykelinventering som används för att beräkna indikatorer såsom 
1.2 (global uppvärmningspotential under hela livscykeln) samt de antaganden om livslängd och underhåll som 
registrerats i 2.1 (förteckning över material, mängder och livslängd) och som används i 6.1 (livscykelkostnader).   

 

Undersökningar av de boendes tillfredsställelse 

Nöjda boende är också en avgörande faktor för en byggnads framgång.  Även om det inte är en central del av den 
gemensamma ramen för Level(s) rekommenderas det som ett komplement till övervakningen av de kvantitativa 
parametrarna och allmänna riktlinjerna.  För att bedöma de boendes tillfredsställelse krävs strukturerade intervjuer 
och enkäter, som görs med hjälp av de metoder som anges i ISO-standarderna 10551 och 28802 och inriktas på 
särskilda prestandaaspekter som anses viktiga för att uppnå hälsosamma och bekväma byggnader.  Det går att 
hänvisa till denna process med olika termer, t.ex. utvärdering efter inflyttning (POE, Post Occupancy Evaluation), 
undersökning av de boendes inomhusmiljökvalitet (IEQ, Indoor Environmental Quality) eller undersökning av 
byggnadens användare (BUS, Building User Survey). Inom ramen för Level(s) kallas processen för utvärdering efter 
inflyttning.  

Indikatorerna 4.1 (inomhusluftens kvalitet) och 4.2 (tid utanför intervallet för värmekomfort) är de viktigaste 
indikatorer inom Level(s) för vilka en standardiserad undersökningsmetod anges.  Till exempel finns det i fråga om 
4.2 en metod för att bedöma hur nöjda de boende är med värmekomforten.  Ett undersökningsformat som har 
kalibrerats statistiskt till verkliga värmekomfortförhållanden kan användas.   

De projektgrupper som vill göra en bredare utvärdering av de boendes tillfredsställelse bör ange detta mål i sin 
projektplan i Level(s).  Det rekommenderas sedan att man använder de metoder som anges i rutan nedan som 
utgångspunkt.   

Lär dig mer 

Utvärdering av komfort och tillfredsställelse efter inflyttning  

En utvärdering efter inflyttning görs vanligtvis minst ett år efter det att hela byggnaden har tagits i bruk. Den 
består vanligtvis av intervjuer med boende för att utvärdera kvalitativa aspekter kopplade till byggnadens 
prestandaindikatorer.  Utvärderingen bör i allmänhet göras av en tredje part med hjälp av en standardiserad 
metod.   

Ett antal utvärderingsmetoder och -normer har blivit standardreferenser för denna typ av utvärdering.  Varje 
metod och norm tillhandahåller en uppsättning riktlinjer om hur man ska genomföra kombinationer av 
kvantitativa och kvalitativa utvärderingar samt exempel på undersökningsfrågor som kan användas.  Nedan följer 
en icke uttömmande förteckning över de metoder och normer som det oftast hänvisas till: 
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 Metoden för undersökning av byggnadens användare, som utvecklades utifrån erfarenheterna från 
utvärderingar av lågenergibyggnader under 1980- och 1990-talet2.  

 CBE:s undersökning av de boendes inomhusmiljökvalitet, som är en webbaserad undersökning som 
behandlar sju aspekter av inomhuskvaliteten3. 

 Soft Landing-processen, som är en flerstegsstrategi för att skapa bättre byggnader som omfattar ett sista 
steg av utökad efterbehandling och utvärdering efter inflyttning4. 

Dessutom kan man göra utvärderingar efter inflyttning genom ett antal system och rapporteringsverktyg för 
bedömning av byggnader 

 som ett grundläggande krav i systemet (t.ex. Miljöbyggnad i Sverige, SSO i Spanien),  
 som en frivillig indikator, kriterium eller poäng (t.ex. BREEAM New Construction, LEED Building 

Operations & Maintenance, GBC Finland:s indikatorer för byggnadsprestanda).    

 

 

  

                                                           
2 Arup, BUS methodology, http://www.busmethodology.org/ 
3 University of California, Berkeley, Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) Survey and Building Benchmarking, Centre for the Built 
Environment, https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm  
4 BSRIA, Soft landings process, https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/  

https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm
https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/
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4.3. Tänk på hållbarhet 3: Uppnå en hållbar renovering  

Den nya europeiska gröna given syftar till att skapa incitament för en ”renoveringsvåg” för att förbättra det 
befintliga byggnadsbeståndet och framtidssäkra det mot klimatförändringarna, minska energifattigdomen och 

skapa nya arbetstillfällen.  Behovet av att ta itu med andra hållbarhetsaspekter av de inomhusutrymmen där vi bor 
och arbetar, såsom hälsa, komfort och anpassningsbarhet, blir också allt viktigare. Stora renoveringsprojekt skapar 

möjligheter att ta itu med dessa utformningsaspekter. 

Level(s) uppmuntrar till en övergripande strategi för större renoveringsprojekt och projekt för totalrenovering som 
bygger på en förståelse av varje byggnads särdrag och egenskaper, en utvärdering av potentialen att förbättra 

prestandan och en livscykelstrategi för utformningen av renoveringsprojekt. 
 

Omkring 85–90 % av det byggnadsbestånd som beräknas finnas kvar 2050 har redan byggts och detta bestånd utgör 
en omfattande materialbank av resurser som sträcker sig över hela kontinenten.  Beräkningar från Tyskland tyder 
till exempel på att landets bebyggda miljö utgör en förvaringsplats för cirka 50 miljarder ton material.   

Livscykeldata tyder på att vi genom att göra högeffektiva totalrenoveringar av befintliga byggnader indikativt kan 
minska den miljöpåverkan under livscykeln som hänger samman både med de boendes energi- och 
vattenanvändning och med byggprodukter med 60–80 %.  I hela EU beräknas totalrenoveringar som minskar 
energiförbrukningen med minst 60 % endast genomföras i 0,2 % av byggnadsbeståndet per år. Denna takt måste 
öka avsevärt om EU ska kunna uppnå sina klimatmål.   

På senare tid har även den utdragna, djupa isoleringen av befolkningen till följd av covid-19-pandemin satt nytt fokus 
på hälsan, komforten och anpassningsbarheten i de utrymmen där vi bor och arbetar under längre perioder.  Större 
renoveringar kan därför också skapa möjligheter att ta itu med aspekter av en byggnad som kan inverka negativt på 
de boendes livskvalitet och produktivitet. 

Hur kan Level(s) tillämpas på större renoveringar? 

Level(s) integrerar utformningsprinciper och bedömningssteg som är anpassade till att göra större 
renoveringsprojekt mer hållbara.  Det första steget mot en hållbar renovering av en byggnad är en omfattande 
undersökning av den ursprungliga byggnadens konstruktion och, om möjligt, de boendes upplevelser.  Detta första 
steg är avgörande för att förbättra prestandan eftersom varje renovering måste anpassas till byggnadens befintliga 
förhållanden och tekniska egenskaper, de tilltänkta boendemönstren och det lokala sammanhanget.   

Ibland kan befintliga funktioner utnyttjas ytterligare, t.ex. ljusbrunnar och uteplatser för att ge ventilation, men det 
kan också finnas inneboende problem som inte ursprungligen förutsågs och som måste diagnostiseras, såsom 
köldbryggor, vatteninträngning eller luftläckage, som orsakas av vissa material och strukturer såsom balkonger och 
väggpaneler.  De boendes upplevelse av att använda byggnaden kan också belysa aspekter av prestandan som skulle 
kunna behandlas. 

När denna information har sammanställts kan den användas för att göra exakta simuleringar av byggnadens 
grundläggande prestanda och för att utveckla utformningsalternativ.  Ramen för Level(s) ger sedan skräddarsydda 
anvisningar om hur man ska ta itu med de sex makromålen ur ett renoveringsperspektiv.  I rutan nedan 
sammanfattas några av de viktigaste områdena där det går att förbättra prestandan genom att använda Level(s). 

Lär dig mer 

Ta itu med makromålen och indikatorerna ur ett större renoveringsperspektiv 

Makromål Viktiga möjligheter till förbättring av prestandan 

Makromål 1: 
Växthusgasutsläpp 
och 
luftföroreningar 

 Att förbättra den termiska verkningsgraden hos en byggnads klimatskal och ta itu med annan 
energianvändning såsom belysning, uppvärmning och kylning kan bidra till att förbättra den 
övergripande kvaliteten på en befintlig byggnad.   
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under en 
byggnads livscykel 

 Renovering av klimatskalet, planlösningen och installationssystemen kan samtidigt åtgärda 
aspekter som kan göra byggnaderna obekväma att bo i, t.ex.  

- kyla, fukt eller överhettning och  

- höga driftskostnader.  

 Potentialen för egenproduktion och egenförbrukning av förnybar energi kan bedömas. 

 Bedömning av potentialen för koldioxidsnål renovering genom att utvärdera alternativ för 
bland annat byggnadselement, fönster, isolering, inredning, ytbehandlingar och utrustning 
för förnybar energi. 

Makromål 2: 
Livscykler för 
resurseffektiva 
och cirkulära 
material 

Ombyggnad av byggnader, inomhusutrymmen och underhåll kan skapa möjligheter att  

 ta itu med eventuella brister när det gäller att tillgodose de boendes behov, nu och i 
framtiden – såsom behovet av en mer flexibel fördelning av utrymmen, bättre tillgänglighet, 
gemensamma utrymmen och distansarbete,   

 göra det billigare att sköta fastigheter, både nu och i framtiden. 

Makromål 3: 
Effektivt 
utnyttjande av 
vattenresurser 

Uppgradering och utbyte av sanitetsutrustning, liksom nya utomhusmiljöer, kommer sannolikt att 
skapa möjligheter att 

 specificera vatteneffektiva kranar, duschar och badkar, 

 införa vattenbesparande system som utnyttjar grå- och regnvatten, 

 införa mätning och övervakning av vatten, 

 utforma nya vattensnåla bevattningssystem och välja ut växter som är motståndskraftiga 
mot torka. 

Makromål 4: 
Hälsosamma och 
bekväma 
utrymmen 

Några av de viktigaste faktorer som kan påverka hälsan inomhus – ventilation, föroreningar 
inomhus, dagsljus och buller – har fått en ny betydelse i världen efter covid-19, med ny och ökad 
känslighet för hälsa och hygien.  Genom att renovera inomhusutrymmen kan planlösningen och de 
inre installationssystemen förbättras och förändras, t.ex. genom att man inför  

 dagsljus,  

 naturligt tvärdrag,  

 mekanisk ventilation från en ny punktkälla.   

Makromål 5: 
Anpassning till och 
resiliens mot 
klimatförändringar 

En befintlig byggnads resiliens mot miljöförändringar kommer delvis att bero på de ursprungliga 
konstruktionsegenskaperna, men det kan också finnas möjligheter att förbättra  

 planlösningen,  

 ventilationsvägarna,  

 klimatskalets prestanda,  

 luftkonditioneringssystemen.  

Naturbaserade lösningar (grön infrastruktur) skulle kunna införas på/runt en byggnad. 

Makromål 6: 
Optimerad 
livscykelkostnad 
och optimerat 
livscykelvärde 

Genom att uppmuntra till dialog mellan projekteringsgrupper, kunder och fastighetsvärderare kan 
det långsiktiga värdet av hållbarhetsegenskaper beaktas bättre vid marknadsvärderingar av 
fastigheter.   

Förmågan hos väl utformade, hälsosamma och hållbara byggnader att behålla och skapa värde, 
antingen genom att omkostnaderna minimeras, attraktiva fastigheter skapas eller framtida risker 
minimeras, blir i allt högre grad något som skapar skillnad mellan fastigheter på marknaden.   
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4.4. Tänk på hållbarhet 4: Så kan hållbarhet ha en positiv inverkan på en fastighets marknadsvärde 

Level(s) syftar till att säkerställa att värdet av mer hållbara byggnader fångas upp och avspeglas i den ekonomiska 
värderingen av en byggnad.  Målet är att säkerställa att de förväntade förbättringarna av det långsiktiga resultatet 

av en mer hållbar byggnad kommer att minska livscykelkostnaderna och inverka positivt på 
fastighetsmarknadsvärden, lånevillkor och uthyrning. 

Förutom att tillhandahålla verktyg för att prioritera och mäta prestanda uppmuntrar Level(s) därför 
yrkesverksamma inom byggsektorn att överväga hur en hållbar byggnad skulle kunna ha en positiv inverkan på 

marknadsvärderingarna och minska exponeringen för framtida risker. 

 

För många yrkesverksamma inom byggsektorn sker den huvudsakliga kontakten med världen för fastighetsvärdering 
via deras kund, som sannolikt informerar om vilka de viktigaste drivkrafterna för projektets värde är.  De metoder 
som används för att göra en marknadsvärdering kan från utsidan förefalla vara en ”svart låda” vars innehåll endast 
är känt av kunden, kundens rådgivare på fastighetsmarknaden och värderingspersonal. 

För medlemmar i projekteringsgrupper är det därför viktigt att förstå hur hållbarhet kan beaktas i vissa av de ledande 
värderingsstandarder som används i hela EU.  Det är anmärkningsvärt att de tre ledande organisationer som 
offentliggör värderingsstandarder – Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), European Group of Valuer’s 
Associations (TEGoVA) och International Valuation Standards Council (IVSC) – redan har integrerat hållbarhet i sina 
värderingsstandarder och riskbedömningskriterier.  Detta innebär att hållbarhet i princip redan borde beaktas i 
processen.   

I praktiken kommer utgångspunkten för de flesta projekt när hållbarhetsaspekter ska beaktas att gälla fastighetens 
energiprestanda, som styrs av lagstadgade krav på att tillhandahålla information i form av ett energicertifikat.  Figure 
5 illustrerar hur detta kan utgöra utgångspunkten för en dialog om en rad hållbarhetsegenskaper som även kan få 
ekonomiska effekter, som eventuellt även inbegriper byggnadens marknadsvärde. 

 

Hållbara byggnadselement 
(exempel)

Energieffektivitet

Minskad miljöpåverkan Förbättrad säljbarhet vilket medför 
lägre risk för vakanser och högre 

stabilitet i kassaflödet

Drastiskt minskade kostnader för drift 
och underhåll

Ekonomiska följdeffekter

Ökad komfort och ökat välbefinnande för de 
boende

Lättare att utföra underhåll, service och 
återvinning

Ökad funktionalitet, brukbarhet, hållbarhet 
och anpassningsbarhet

Minskade ersättningskostnader och 
minskad risk för rättstvister orsakade av 

sjuka-hussjukan

Högre potential för hyrestillväxt

Fördelar genom att förhindra
egendomsskada och lägre risk för 

avbrottsskada

Produktivitetsvinster för 
användaren/den boende

Ökat byggnadsvärde och 
marknadsvärde
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Figur 5. Inuti den svarta lådan för marknaden för fastighetsvärdering. Anpassad från Lutzkendorf och Lorenz (2005)5. 

 

Hur kan Level(s) tillämpas på fastighetsvärderingar? 

Standarder för fastighetsvärdering och riskbedömning har stor potential att fånga upp fördelarna med mer hållbara 
byggnader och stödja långsiktiga investeringsbeslut.  Indikator 6.2 i Level(s) gör det möjligt för användarna att 
rapportera om hur bättre resultat inom den gemensamma ramen för Level(s) skulle kunna få ett ekonomiskt 
inflytande på tre nyckelområden:  

1. Minskade allmänna omkostnader (genom att minimera driftskostnaderna). 

2. Ökade intäkter och stabilare investeringar (genom att göra fastigheter mer attraktiva). 

3. Minskad risk (genom att förutse potentiell framtida exponering). 

I Table 6 anges den potentiella påverkan av förbättrade resultat på vissa eller alla dessa tre områden för varje 
indikator i den gemensamma ramen för Level(s). På så sätt kan användare av Level(s) få bättre information när de 
samarbetar med värderingspersonal, särskilt när det gäller att förstå och informera om hur beslut om utformning 
som förbättrar hållbarheten kan skapa värde. 

Tabell 6. Potentiell påverkan av varje indikator i Level(s) på en fastighetsvärdering eller riskvärdering 

Kärnindikatorer i Level(s) 

Potentiell påverkan på framtida intäkter och riskexponering 

1. Ökade intäkter 
tack vare 

erkännande och 
efterfrågan på 

marknaden 

2. Minskade drift- 
och 

underhållskostnader 

3. Framtida 
exponering för risken 

för ökade 
omkostnader eller 

inkomstbortfall 

1.1. Energiförbrukning i bruksskedet    

1.2. Global uppvärmningspotential under 
hela livscykeln    

2.1. Förteckning över mängder och material 
samt livslängd    

2.2. Avfall och material från 
byggnadsarbeten och rivning    

2.3. Utformning för anpassningsbarhet och 
renovering    

2.4. Utformning för demontering, 
återanvändning och materialåtervinning    

3.1. Vattenförbrukning i bruksskedet    

Livscykelanalys från början till slut    
4.1. Inomhusluftens kvalitet    

4.2. Tid utanför intervallet för värmekomfort    

4.3. Belysning och visuell komfort    

4.4. Akustik och bullerskydd    

5.1. Skydd av de boendes hälsa och 
värmekomfort    

5.2. Ökad risk för extrema väderförhållanden    

                                                           
5 Lutzkendorf T., Lorenz D., 2005. Sustainable property investment: valuing sustainable buildings through property performance assessment. 
Building Research & Information, 33.3, s. 212–234. 



 

27 
 
 

5.3. Hållbart dränering    

6.1. Livscykelkostnader    
6.2. Värdeskapande och riskexponering     
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