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Stadsbyggnadskontorets summering av Miljöbyggprogram SYD
Detta har hänt
Miljöbyggprogram SYD var Malmö stads första program för ett hållbart byggande och pågick
mellan åren 2009 och 2020. Programmet var ett samarbete med Lunds kommun för ett hållbart
byggande och riktade sig mot nybyggnation av bostäder och lokaler. Alla nybyggnadsprojekt
initierade av en markförsäljning eller markupplåtelse av kommunen där kontrakt som tecknades
mellan år 2009 – 2015 ingick. Programmet bestod i version 1 av fyra kärnområden, Energi,
Innemiljö, Fuktsäkerhet och Urban biologisk mångfald. I version 2 som lanserades år 2012 så
ingick även kärnområdena Byggnadsakustik och Trafikbuller.
Varje kärnområde var uppdelat i tre klasser A, B och C där A är bäst. Byggherren skrev under ett
så kallat ambitionskontrakt och angav därmed vilken klass som denne sedan ska följa inom
respektive kärnområde.
Själva rapporteringen skedde via Miljöbyggprogram SYDs hemsida. Dit byggherren hade en
inloggning till ett bakomliggande administrativt ärendehanteringssystem till sina projekt. Detta
skedde i två led. Uppgifter och dokument lämnades dels i ett resultatprotokoll, dels senare i en
driftrapport som sedan granskades av stadsbyggnadskontorets miljöbygghandläggare. Det är
utifrån dessa inrapporteringar som uppföljningen med tillhörande statistik har skett.
Resultaten offentliggjordes under dessa år på hemsidan - www.miljobyggprogramsyd.se.

Illustration från hemsidan www.miljobyggprogramsyd.se

Vad hände med Miljöbyggprogram SYD?
Efter särkravsstoppet som trädde i kraft 1 januari år 2015 kunde kommuner inte längre ställa
krav på byggnadens tekniska egenskaper. Malmö stad valde då att fasa ut programmet successivt
men ingångna avtal fortsatte gälla för de byggherrar som dessförinnan tecknat kontrakt. Inga nya
avtal tecknades. Programmet fanns kvar tills det att samtliga projekt givits möjlighet att
rapportera in sina resultat samt driftsrapporter, samt tills att dessa var färdiggranskade. Detta
skedde under år 2020, varpå all information arkiverades på Lunds kommuns server och hemsidan
så slutligen stängdes ner.
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Vad nivåerna innebar i kärnområdena
För att få fullständig information om vad de olika nivåerna innebar i samtliga kärnområden
hänvisades till programmets hemsida där kraven redovisades utförligt. PDF-filer till programmen
fanns att ladda ner. För en kortare sammanfattning över kraven i de olika kärnområdena och
skillnaden mellan nivåerna, se nedan.
Programmet innehöll ett antal fokusområden, så kallade kärnområden som i sin tur är indelade i
tre olika nivåer av miljöklasserna A, B och C.
Miljöklasserna var utarbetade enligt följande:
•

miljöklass A – (bäst – dvs högst uppgå till ca 50% av lagkraven)

•

miljöklass B – (mycket bra – dvs högst uppgå till ca 75% av lagkraven)

•

miljöklass C – (bra – dvs högst uppgå till ca 90 % av lagkraven)

En överskådlig beskrivning av vad som då gällde i de olika miljöklasserna redovisas under
respektive kärnområde. (enligt nedan)
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Energi
Energianvändningen i en byggnad står för den dominerande delen av en byggnads miljöbelastning
under dess livslängd. I Sverige står byggnader för 40 procent av den totala energianvändningen
(miljömålsportalen). Ur en miljö- och klimataspekt blir därför energianvändningen i byggnader
ett högintressant och prioriterat område att arbeta med.
Samtliga klasser har krav på exempelvis hur stort luftläckaget genom byggnadens klimatskärm
får vara samt klass på installerade vitvaror m.m.
Det som skiljer de olika klasserna åt i detta kärnområde är:
Miljöklass A
- Krav för Passivhus enligt FEBY: s kravspecifikation.
Miljöklass B
- Krav för minienergihus enligt FEBY:s kravspecifikation.
Miljöklass C
- Energikraven får högst uppgå till 90 % av energikraven i BBR.
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Fukt
Fuktproblem är dessvärre fortfarande vanligt förekommande i dagens byggnader och orsakerna
varierar. Det kan handla om fel i projekteringsskedet och/eller i konstruktionsskedet, slarv i
byggskedet eller misskötsel i förvaltningsskedet. Ett kvalitetssäkringssystem för alla led i
processen kan minska dessa fel. Miljöbyggprogram SYD ställer krav på byggherrens
kvalitetssäkringssystem för fuktsäkert byggande. Bland annat innebär det att en fuktsakkunnig
ska följa upp byggnationen och utföra en fuktsäkerhetsprojektering.
Samtliga klasser har krav på hur VVS-installationer ska utföras samt tätskikt i våtutrymmen m.m.
Det som skiljer de olika klasserna åt i detta kärnområde är:
Miljöklass A
- Diplomerad fuktsakkunnig ska följa upp fuktsäkerheten genom hela byggprocessen.
- Det ska finnas rutiner för att utföra fuktkontroller och inventering av fukt i
förvaltningsskedet.
Miljöklass B
- Diplomerad fuktsakkunnig ska följa upp fuktsäkerheten genom byggprocessen.
Miljöklass C
- Fuktsakkunnig ska följa upp fuktsäkerheten genom byggprocessen.
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Innemiljö
Innemiljön har stor betydelse för hälsa och välbefinnande då vi tillbringar mycket tid inomhus.
Damm, gaser, buller, fukt, belysning och färger har stor inverkan på innemiljön. Förekomst av
gaser, emissioner, partiklar och fukt i inomhusluften ökar risk för ohälsa. Detta avhjälps bland
annat av ett välfungerande ventilationssystem som är utformat utefter byggnadens
användningsområde. Orientering, disponering, utformning, byggande samt drift och underhåll av
byggnader och system påverkar innemiljön. I detta kärnområde ställs krav på ventilation och
luftkvalitet samt på gaser i inomhusluften.
Samtliga klasser har krav på uteluftsintagets placering, samt att inspektioner och renhållning av
ventilationskanalerna med relativ lätthet kan utföras. Det ska även finnas drift- och
skötselinstruktioner framtagna. Bland annat ska filter vara klassade och inneluftkvaliteten ska
klara de uppsatta gränsvärdena för gaser och emissioner. Se tabell nedan.

Gränsvärden för gaser/ emissioner i inomhusluften

Det som skiljer de olika klasserna åt i detta kärnområde är:
Miljöklass A
- Den uteluft som försörjer byggnaden med tilluft ska renas från partiklar. Tilluftsfilter ska
ha en partikelfiltrering motsvarande filterklass F9.
Miljöklass B
- Den uteluft som försörjer byggnaden med tilluft ska renas från partiklar. Tilluftsfilter ska
ha en partikelfiltrering motsvarande filterklass F8.
Miljöklass C
- Den uteluft som försörjer byggnaden med tilluft ska renas från partiklar. Tilluftsfilter ska
ha en partikelfiltrering motsvarande filterklass F7.
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Urban biologisk mångfald
Att utemiljön har stor betydelse för vårt välbefinnande råder ingen tvekan om och likaså har en
vacker trädgård, eller bostadsgård, en betydande inverkan på hur vi trivs. Genom en varierad
miljö med olika typer av planteringar skapas förutsättningar för många insekter och djur. Olika
bon, holkar och faunadepåer är exempel på sätt att aktivt ge möjlighet till en ökad biologisk
mångfald.
Effekterna av häftiga regn och torra perioder kan balanseras och jämnas ut genom en ökad och
välplanerad vegetation. Vegetationsklädda fasader och tak är ett sätt att få en grönare och mer
trivsam stad. Dammar och diken ger större möjligheter att ta hand om rikliga vattenmängder.
I Miljöbyggprogram SYD ställdes krav på en grönytefaktor vilket är ett planeringsinstrument där
byggherren ska samla poäng för grönska, vilket värderas vid poängsättning i de olika nivåerna.
Grönytefaktorn beräknas som ett genomsnittligt värde för fastighetens yta.
Nedan redogörs för hur kraven ställs i version 2. Utförlig förklaring återfinns i programmet.
Det som skiljer de olika klasserna åt i detta kärnområde är:
Miljöklass A
- Grönytefaktor för bostäder, skolor och förskolor ska vara minst 0,6. För lokaler ska
grönytefaktorn vara minst 0,5.
- Holkar och bon (>3st), Biotoper (>2st).
- Vattnet ska kunna fördröjas i våta eller torra dammar, i ränndalar och kanaler m.m.
Miljöklass B
- Grönytefaktor för bostäder, skolor och förskolor ska vara minst 0,55. För lokaler ska
grönytefaktorn vara minst 0,45.
- Holkar och bon (>3st), Biotoper (>1st).
Miljöklass C
- Grönytefaktor för bostäder, skolor och förskolor ska vara minst 0,5. För lokaler ska
grönytefaktorn vara minst 0,4.
- Holkar och bon (>2st).
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Byggnadsakustik
Ljud som upplevs som störande och oönskat brukar benämnas buller. Många upplever att buller
är ett av de största miljöproblemen. Buller påverkar oss på olika sätt och kan ha stor betydelse för
vår hälsa. Även möjligheten till en god livskvalitet kan påverkas negativt. Till dessa negativa
effekter hör bland annat att det blir svårare att uppfatta tal och att vila, samt störd nattsömn, vilket
i sin tur kan leda till trötthet och nedstämdhet. Andra negativa effekter kan vara stress, minskad
koncentrationsförmåga och försämrad inlärningsförmåga. I synnerhet barn är känsliga för
bullerstörning.
Det som man lägger vikt vid är buller både inne i byggnaden såväl som utanför, samt byggnadens
ljudisolerande förmåga. Detta kärnområde behandlar ljudmiljön inomhus. Olika åtgärder krävs
för att minska ljud från huset, grannar och installationer i huset. Men även yttre ljudkällor kan
påverka såsom närliggande verksamheter mm.
För att uppnå en ”tyst” ljudnivå inomhus är det därför angeläget att göra åtgärder beroende på de
olika förhållandena på platsen utomhus men även inomhus. Olika åtgärder är exempelvis att
tänka på isolering, vilken volym olika installationer medför och vilka fönster som används m.m.
för att klara kraven enligt svensk standard.
Samtliga klasser har krav på att ljudskyddsdokumentation, är gjord av byggnadsakustiker vilket
verifieras genom intyg och protokoll över utförda mätningar m.m. (Ljudklasserna enligt svensk
standard hänvisades till i programmet).
Det som skiljer de olika klasserna åt i detta kärnområde är:
Miljöklass A
- Ljudklass A.
Miljöklass B
- Ljudklass B.
Miljöklass C
- Ljudklass C.
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Trafikbuller
Påverkan av buller kan leda till störningar av sömn och vila samt ge upphov till stress. Att skapa
en god ljudmiljö är därmed ytterst viktigt. Mycket kan göras på den enskilda byggnaden och
fastigheten för att få en bättre ljudmiljö. Genom att planera ljudfrågorna i ett tidigt skede kan
kostnaderna hållas nere eftersom risk för korrigerande åtgärder i efterhand minskas.
Trafikbuller behandlas separat beroende på att kraven skiljer sig från ljudklasstandarderna. För
mer utförlig beskrivning hänvisas till programmet.
Samtliga klasser har krav på att en ljudskyddsdokumentation ska upprättas av
byggnadsakustiker. Det finns krav på de huvudsakliga utevistelseytorna för barn m.m. Som
underlag för bullerberäkningar ska den trafikprognos som stadsbyggnadskontoret eller
Trafikverket tillhandahåller användas. (Miljöklasser samt Ljudklasserna enligt svensk standard
hänvisades till i programmet).
Det som skiljer de olika klasserna åt i detta kärnområde är:
Miljöklass A
- För bostäder gäller Miljöklass A.
- För lokaler gäller Ljudklass A.
- På utevistelseytorna får ljudnivån högst uppgå till 45 dBA Leq samt 60 dBA Lmax.
Miljöklass B
- För bostäder gäller Miljöklass B.
- För lokaler gäller Ljudklass B.
- På utevistelseytorna får ljudnivån högst uppgå till 50 dBA Leq samt 65 dBA Lmax.
Miljöklass C
- För bostäder gäller Miljöklass C.
- För lokaler gäller Ljudklass C.
- På utevistelseytorna får ljudnivån högst uppgå till 55 dBA Leq samt 70 dBA Lmax.
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Så här har projekten följts upp
Hemsidan bestod av ett bakomliggande ärendehanteringssystem där byggherren hade tillgång till
sin specifika projektplats. Granskningen skedde efter att byggherren lämnat in fullständig
dokumentation.
Resultaten från vart och ett av projekten offentliggjordes via diagramrosor på hemsidan. Det
kunde även förekomma text som förklaring till resultaten och driftsrosorna.
Så här visades projektens ambitioner, resultat samt drift visuellt genom ”rosor” på hemsidan för
varje projekt samt även via poäng (stor flik A=3p / mellan flik B=2p / liten flik C=1p).
Det fanns i driftsrapporten inget redovisningskrav i kärnområdena Fukt, Byggnadsakustik samt
Trafikbuller eftersom all information samlades upp i resultatprotokollet. Av den anledningen
följer resultats poängen med vidare till driftsresultaten.

Illustration från version 1 med ett projekts ambition, resultat samt drift. I detta fall så uppnådde projektet sina ambitioner vilket åskådliggörs
via rosornas lika stora flikar.

Illustration från version 2 från ett projekts ambition, resultat samt drift. I detta fall så uppnåddes bättre i vissa kärnområden och sämre i
andra i förhållande till sina ambitioner vilket åskådliggörs via rosornas flikar.

Detta innebar höga ambitioner
Utfallet i statistiken visar på att alla de byggherrar som uppnådde över nivå C i sina resultat och
driftsredovisningar, därmed uppnådde betydligt bättre resultat än vad lagen kräver. Programmet
verkar således ha fungerat som inspiration för dessa byggherrar att bygga bättre än gällande
lagkrav.
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Statistik
En sammanställning har gjorts över vilka byggherrar som tecknat kontrakt att följa programmet.
Diagrammet nedan visar hur fördelningen i Malmö stad varit mellan olika stora byggherrar.

50
40
30
20
10
0

Stadsfastigheter
(skolor, förskola,
Lss)

MKB, Peab,
Skanska, Ncc, JM

Övriga "mindre"
byggherrar

Statistik över hur fördelningen såg ut mellan byggherrar som byggt i Malmö stad fram till år 2013, då var det totalt 95st projekt. Fördelningen
därefter tedde sig liknande till den dagen valet av utfasning och inga nya kontrakt fastslogs.

De ”större” byggherrarna utgör en stor del av de som bygger inom Malmö stad.
Dessa byggherrar är numera ofta knutna till etablerade certifieringsprogram såsom
Miljöbyggnad, Breeam eller LEED och förmodas därför ha haft goda förutsättningar att klara
uppsatta miljömål.
De mindre byggherrarna och Malmö stads stadsfastigheter, vilka bygger merparten av skolor,
förskolor och LSS-boende, framstår som de vilka haft den störst nyttan av att använda sig av
programmet för en miljömässigt god bebyggelse i Malmö stad.
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Totalt antal projekt
Antal projekt som tecknade ambitionskontrakt att följa Miljöbyggprogram SYD då detta startade
hösten år 2009, uppgick till totalt 133 st.

Berörda stadsdelar inom Malmö stad
Alla de projekt som berörts av Miljöbyggprogram SYDs krav befinner sig geografiskt fördelade
över hela Malmö stad, emedan de huvudsakliga områdena är Västra hamnen, Husie, Sallerup samt
Hyllie.
För att få en övergripande uppfattning om de olika projektens förekomst, illustreras dessa
med symboler på kartan. Då det rör sig om ett mindre område visas detta som en mörk punkt.

En illustration över var nybyggnationerna existerade och vilka som ingått avtal med kommunen att följa Miljöbyggprogram SYD.
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Sammanställning av resultaten
Projekten följdes upp kontinuerligt efterhand som byggherrarna lämnade in fullständiga
rapporter till de aktuella projektplatserna. Redovisning skedde via resultat- samt driftrapporter.
Sammanställningen återgavs via cirkeldiagram för respektive kärnområde.
I version 1 av programmet fanns inte kärnområdena byggnadsakustik och trafikbuller.
Följaktligen är det därför färre projekt som ingår i statistiken avseende dessa båda kärnområden.
Övriga kärnområden visar det totala utfallet från båda versionerna.
Diagrammen skildrar samtliga projekt och speglar byggherrarnas ambitioner samt utfallet från
resultat- och driftrapporter. Diagrammen visar således inte varje enskilt projekt var för sig utan
snarare vilka nivåer samtliga projekt har i sin helhet.
Utfallet från några av de gånga årens projekt redovisas under rubriken Projektredovisningar.

Fördelning mellan nivå A, B, och C
Nedan presenteras fördelningen mellan de olika ambitionsnivåerna i varje kärnområde, för
samtliga projekt, samt dess utfall i resultat och drift. Sammanställningen är från både version 1
och 2 varpå det av tidigare nämnda skäl är betydligt färre projekt i kärnområde Akustik och
Trafikbuller. Beteckning U beskriver utfallet av antal underkända i respektive kärnområde.

Antal projekt som redovisat
Nedan presenteras totalt antal projekt som haft ambitionen att vara delaktiga i programmet.
Totalt har 133st projekt deltagit varav 97st (73%) lämnat in sina resultat och endast 41st (31%)
inkom med driftsrapporter. Av de 133st projekten så ingick 45st i version 2 varav 32st (71%)
lämnade in sina resultat och endast 11st (24%) inkom med driftsrapporter.
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Tolkning av cirkeldiagram
Cirklarna anger procentuellt hur många av byggherrarna som lämnat in sina resultats- samt
driftsrapporteringar. Diagrammen anger samtliga projekts resultat i förhållande till byggherrens
ambitioner. Hur många av dessa som nått sina ambitioner eller varit bättre samt hur många av
dessa som uppnått högre än sin ambition. Det anges även hur många som inte klarade sina mål.

Cirkeldiagram 1
Energi - Resultat: Cirklarna anger att endast 73% har lämnat in sina resultat (avseende bl.a. energiberäkningen).
Av dessa har totalt 95% nått sina ambitioner eller varit bättre. Av de som nått sina mål så har 15% uppnått högre
än sin ambition. 5% klarade inte sina mål.
Energi - Drift: Endast 31% har lämnat in sin driftsredovisning (avseende bl.a. den faktiska energiförbrukningen )
varav 51% av dessa har nått sina mål eller varit bättre. Av de som nått sina mål så har 12% uppnått högre än sin
ambition. 49% klarade inte sina mål.
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Cirkeldiagram 2
Fukt - Resultat: Cirklarna anger att endast 73% har lämnat in sina resultat (avseende bl.a. om de använt sig av
diplomerad fuktsakkunnig som krävts i nivå A och B eller enbart sakkunnig som kvävts i nivå C). Av dessa har
totalt 85% nått sina ambitioner eller varit bättre. Av de som nått sina mål så har 28% uppnått högre än sin
ambition. 15% klarade inte sina mål.
Fukt - Drift: Inget redovisningskrav finns i detta kärnområde.
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Cirkeldiagram 3
Innemiljö - Resultat: Cirklarna anger att endast 73% har lämnat in sina resultat (avseende bl.a. filterklass och
mätning av inomhusluften). Av dessa har totalt 64% nått sina ambitioner eller varit bättre. Av de som nått sina
mål så har 4% uppnått högre än sin ambition. 36% klarade inte sina mål.
Innemiljö - Drift: Endast 31% har lämnat in sin driftsredovisning (avseende mätning av inomhusluften) varav 63%
av dessa har nått sina mål eller varit bättre. Av de som nått sina mål så har 49% uppnått högre än sin ambition.
37% klarade inte sina mål.
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Cirkeldiagram 4
UBM - Resultat: Cirklarna anger att endast 73% har lämnat in sina resultat (avseende bl.a. grönytefaktorn). Av
dessa har totalt 80% nått sina ambitioner eller varit bättre. Av de som nått sina mål så har 19% uppnått högre
än sin ambition. 20% klarade inte sina mål.
UBM - Drift: Endast 31% har lämnat in sin driftsredovisning (avseende bedömning av hur utemiljön har utvecklats)
varav 51% av dessa har nått sina mål eller varit bättre. Av de som nått sina mål så har 7% uppnått högre än sin
ambition. 49% klarade inte sina mål.
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Detta kärnområde återfinns endast i version 2 varpå av totalt 133st. projekt så återspeglas 45st. av dessa här.
Cirkeldiagram 5
Akustik - Resultat: Cirklarna anger att 71% har lämnat in sina resultat (avseende ljudmiljön inomhus). Av dessa
har totalt 91% nått sina ambitioner eller varit bättre. Av de som nått sina mål så har 16% uppnått högre än sin
ambition. 9% klarade inte sina mål (bl.a. pga. att några projekt inte lämnat underlag för granskning vilket
resulterat i att dessa projekt har blivit underkända).
Akustik - Drift: Inget redovisningskrav finns i detta kärnområde.

Detta kärnområde återfinns endast i version 2 varpå av totalt 133 st. projekt så återspeglas 45 st. av dessa här.
Cirkeldiagram 6
Trafikbuller - Resultat: Cirklarna anger att 71% har lämnat in sina resultat (avseende buller från utomhusmiljön).
Av dessa har totalt 91% nått sina ambitioner eller varit bättre. Av de som nått sina mål så har 13% uppnått högre
än sin ambition. 9% klarade inte sina mål (bl.a. pga. att några projekt inte lämnat underlag för granskning vilket
resulterat i att dessa projekt har blivit underkända).
Trafikbuller - Drift: Inget redovisningskrav finns i detta kärnområde.
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Från kontrakt till sista rapporten
Det tog upp till ca åtta år från det att Ambitionskontraktet tecknades tills slutrapporteringen i drift
inkom. Byggherren hade möjlighet att tecknat sin Ambition ett par år innan bygglovet gavs i
samband med markanvisning eller så skedde det i samband med bygglovsansökan.
Resultatredovisningen kunde ske först i samband med när byggnaden stod klar, typiskt två till tre
år efter byggstart. Inte förrän när samtliga handlingar var inkomna kunde granskningen
genomföras.
Ofta har någon handling saknats för att kunna slutföra granskningen och kompletteringar har
efterfrågats bland annat gällande klimatskärmens lufttäthet, filterklass, inneluftskvaliteten,
grönytefaktorberäkning samt ljudskyddsdokumentation.
Innan de sista handlingarna kunde inrapporteras inför driftsredovisningen så tog det ytterligare
ett par år innan injusteringar blivit klara så byggherren kunde uppvisa exempelvis låg
energiförbrukning i byggnaden.

Konstaterande
Med detta som bakgrund tog det väldigt lång tid innan en byggherre kunde inkomma med
fullständig rapportering om hur utfallet blev. Problem kunde uppstå då det förekom
personalomsättning bland de projektledare som haft till uppgift att rapportera och det förekom
även att fastigheter såldes. Effekten blev att kontaktuppgifter till de personer som tidigare varit
ansvariga inte uppdaterades, och således tappades hanteringen bort med en fortsatt rapportering
om utfallet.
Det har, från kommunens sida sett, många gånger varit en svår och tidsödande process att
återskapa kontakt med ny tillförordnad person hos vissa av byggherrarna. Icke desto mindre har
detta varit nödvändigt, för att påminna om att ingångna avtal avseende rapportering måste följas.
Det har även från kommunens sida krävts stora resurser att uppdatera varje kärnområde utefter
skärpta lagkrav vilket skedde inför version 2. Därtill skulle en uppgradering på hemsidan göras
med ny information samt likaledes till det bakomliggande ärendehanteringssystemet vilket
visade sig vara väldigt resurskrävande.
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Avslutning
Programmet framstår som att ha varit drivande för alla de byggherrar att bli bättre, vilka tidigare
ofta inte hade högre ambitioner än de föreskrivna lagkraven. Programmet verkar till synes ha
sporrat till ett i miljöhänseende betydligt bättre byggande med avsevärt mycket högre ambitioner.
Flertalet föreläsningar och seminarier om programmet förekom för såväl byggherrar och
kommuner, såväl som för andra intressenter under programmets tid.
Lunds universitet var våra samarbetsparter i detta och bidrog till kunskapsutveckling. En annan
fördel var att kommun och byggherrar bjöds tillfälle att jobba tillsammans för att förbättra inte
bara programmet i sig självt, utan även att fungera som inspirationskällor för varandra.
Förhoppningen var att höja kunskapen vad gäller ett hållbarare byggande.
Att Miljöbyggprogram SYD har varit ett steg i rätt riktning råder ingen tvekan om. Det finns
numera flertalet certifieringssystem såsom ex. BREEAM, GreenBuilding, LEED samt Miljöbyggnad.
Desså finns nu ått följå för de byggherrår som önskår profilerå sig som ”grönåre byggåre”. Således
måste slutsatsen bli att programmet har inspirerat till att bygga både bättre och grönare. Ett flertal
byggherrar har i synnerhet utmärkt sig härvid, vilket måste ses som en utveckling i positiv
riktning, inte bara för Malmö stad, utan även nationellt.
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Projektredovisningar
Nedan presenteras en del av projekten som ingick i Miljöbyggprogram SYD. Några som enbart
redovisade sina resultat men även flera av dem som fullgjorde fram till driftsredovisningen.

Exempel 1:

Projektnamn: Fullriggaren
Fastighetsbeteckning: Fullriggaren 3
Kommun: Malmö stad
Byggherre: Botrygg Göteborg AB
Huvudsaklig användning: Bostäder
Version: 1

Ambition år 2010
Bygglov år 2010
Slutbevis år 2012 (byggnaden
fick tas i bruk)
Resultat rapporteras år 2014
(kompletteringar).
Granskning klar år 2015
Drift rapporterades år 2015
Granskning klar år 2015

Denna byggherre har uppnått enligt sina Ambitioner.
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Exempel 2:

Projektnamn: Klipporna
Fastighetsbeteckning: delar av Hyllie 4:2 och 7:3, Pulpeten 1
Kommun: Malmö stad
Byggherre: Skanska Öresund AB
Huvudsaklig användning: Lokaler
Version: 1

Ambition år 2011
Bygglov år 2012
Slutbesked år 2013 – 2016
(del av byggnaden fick tas i
bruk)
Resultat rapporteras år 2016
(kompletteringar).
Granskning klar år 2017
Drift rapporterades år 2017
Granskning klar år 2017

Innemiljö: Uppnås enligt ambitionerna i resultatredovisningen och i drift uppnås högre då radonmätningen visade
på låga värden. I samtliga övriga kärnområden har byggherren uppnått högre än sina ambitioner.
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Exempel 3:

Projektnamn: Tygelsjö nya skola
Fastighetsbeteckning: blivande, Solkragen 1
Kommun: Malmö stad
Byggherre: Malmö Stadsfastigheter
Huvudsaklig användning: Lokaler
Version: 1

Ambition år 2011
Bygglov år 2011
Slutbesked år 2013
(byggnaden fick tas i bruk)
Resultat rapporteras år 2016
Granskning klar år 2016
Drift rapporterades år 2017
(kompletteringar).
Granskning klar år 2017

Byggherren har uppnått enligt sina ambitioner. Låg energiförbrukning samt hög grönytefaktor med
dagvattenhantering som kan reduceras och fördröjas genom miljöskapande hantering med synligt vatten.
Innemiljö: I drift syns större flik då radonmätningen visade på låga värden.
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Exempel 4:

Projektnamn: Hyllie Roth
Fastighetsbeteckning: Finn 1, del av
Kommun: Malmö stad
Byggherre: Br Roth Fastigheter AB
Huvudsaklig användning: Bostäder
Version: 1

Ambition år 2012
Bygglov år 2012
Slutbevis år 2015 (byggnaden
fick tas i bruk)
Resultat rapporteras år 2015
Granskning klar år 2015
Drift rapporterades år 2016
(kompletteringar).
Granskning klar år 2017

Energi: I resultatredovisningen uppnås högre än ambitionen men tyvärr så har problem med injusteringar gjort
att de inte riktigt lyckas komma upp till nivå A.
Innemiljö: Uppnår högre än ambitionen i drift dock inte i resultatredovisningen.
Övriga kärnområden har uppnåtts enligt ambitionerna.
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Exempel 5:

Projektnamn: Fullriggaren
Fastighetsbeteckning: Slupen 2
Kommun: Malmö stad
Byggherre: Haga Gruppen Bostads AB
Huvudsaklig användning: Bostäder
Version: 1

Ambition år 2010
Bygglov år 2010
Slutbevis år 2012 (byggnaden
fick tas i bruk)
Resultat rapporteras år 2016
(kompletteringar). Granskning
klar år 2017
Drift och granskning år 2018.

Byggherrens har uppnått sina förväntade ambitioner utom i kärnområde energi.
Byggherren tecknade sina Ambitioner redan år 2010. Bygglov gavs år 2010. Byggnaden stod klar efter ca 2 års
byggtid år 2012 då Slutbevis utfärdades och byggnaden fick tas i bruk. Resultatgranskningen kunde påbörjas
först år 2016 men kompletteringar krävdes om bl.a. fuktkontroller, mätning av luftkvalitet och filterklass,
markplanering och grönytefaktor. (Om byggherren lämnat in resultatgranskningen i tid skulle denna kunnat
påbörjas redan år 2013). Resultatgranskningen blev klar 2017. Driftredovisning och granskning blev klar år
2018.
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Exempel 6:

Projektnamn: Hyllie badhus
Fastighetsbeteckning: Hyllie 155:91 och Hyllie 165:61
Kommun: Malmö stad
Byggherre: Malmö Stadsfastigheter
Huvudsaklig användning: Lokaler
Version: 1

Ambition år 2012
Bygglov och startbesked år 2013
Slutbesked år 2015
(byggnaden fick tas i bruk)
Resultat rapporteras år 2015
(kompletteringar).
Granskning klar år 2017
Drift och granskning år 2018.

Byggherren har uppnått väldigt bra resultat i samtliga kärnområden. Ambitionerna tecknades redan år 2012.
Bygglov och startbesked gavs år 2013. Projektet var färdigbyggt och fick slutbesked år 2015 då byggnaden fick
tas i bruk. Byggtiden pågick i ca 2år. Resultatgranskningen påbörjades år 2015 men kompletteringar krävdes
om bl.a. luftkvalitetsmätningar, holkar o bon, grönytefaktorberäkning mm. Resultatgranskning blev klar 2017.
Driftredovisning och granskning blev klar år 2018.
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Exempel 7:

Projektnamn: Greenhouse
Fastighetsbeteckning: Hösten 5, blivande Hösten 3
Kommun: Malmö stad
Byggherre: MKB Fastighets AB
Huvudsaklig användning: Bostäder och Lokaler
Version: 2

Ambition år 2013
Bygglov och startbesked år 2014
Slutbesked år 2016
(byggnaden fick tas i bruk)
Resultat rapporteras år 2019
(kompletteringar).
Granskning klar år 2019
Drift – ej inkommen.

Byggherren har uppnått sina resultat i samtliga kärnområden utom i innemiljö. Detta pga. att de installerat F7 i
stället för F8 filter. I kärnområde fukt så uppnår de högre resultat än förväntat.
Ambitionerna tecknades år 2013. Bygglov och startbesked gavs år 2014. Projektet var färdigbyggt och fick sitt
slutliga slutbesked år 2016 då byggnaden fick tas i bruk. Byggtiden pågick i ca 2år. Resultatgranskningen
påbörjades år 2019 och blev klar samma år. Driftredovisning har inte inkommit.
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Exempel 8:

Projektnamn: Almängens förskola
Fastighetsbeteckning: Åkervenen 2
Kommun: Malmö stad
Byggherre: Malmö Stadsfastigheter
Huvudsaklig användning: Lokaler
Version: 2

Ambition år 2015
Bygglov och startbesked år 2015
Slutbesked år 2017
(byggnaden fick tas i bruk)
Resultat rapporteras år 2018
(kompletteringar).
Granskning klar år 2019
Drift – ej inkommen fullständig
redovisning

Byggherren har inte uppnått sina resultat i kärnområden innemiljö (lägre filterklass) och urban biologisk
mångfald (pga. då det saknades flera holkar och bon samt biotoper). I kärnområde fukt så uppnår de högre
resultat än förväntat likaså i kärnområde trafikbuller.
Ambitionerna tecknades år 2015. Bygglov och startbesked gavs år 2015. Projektet var färdigbyggt och fick sitt
slutbesked år 2017 då byggnaden fick tas i bruk. Byggtiden pågick i ca 2år. Resultatgranskningen påbörjades år
2018 och blev klar först år 2019 efter fullständig redovisning. Någon komplett driftredovisning har inte
inkommit.
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Exempel 9:

Projektnamn: Kongress, Konsert och Hotell, KKH
Fastighetsbeteckning: Torsken 1 m fl, Neptuniparken
Kommun: Malmö stad
Byggherre: Skanska Sverige AB
Huvudsaklig användning: Lokaler
Version: 1

Ambition år 2011
Bygglov och startbesked år 2013
Slutbesked år 2015
(byggnaden fick tas i bruk)
Resultat rapporteras år 2015
(kompletteringar).
Granskning klar år 2016
Drift rapporterades år 2018
(kompletteringar).
Granskning klar år 2019

Byggherren har uppnått väldigt bra resultat utom i kärnområden innemiljö (pga. lägre filterklass F7).
Ambitionerna tecknades redan år 2011. Bygglov och startbesked gavs år 2013. Projektet var färdigbyggt och
fick slutbesked år 2015 då byggnaden fick tas i bruk. Byggtiden pågick i ca 2år. Resultatgranskningen
påbörjades år 2015 och blev klar år 2016. Driftredovisning påbörjades år 2018 och granskning slutfördes år
2019.
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Exempel 10:

Projektnamn: Fullriggaren
Fastighetsbeteckning: Slupen 3
Kommun: Malmö stad
Byggherre: Bengt Nevsten
Huvudsaklig användning: Bostäder
Version: 1

Ambition (11 poäng)
Energi: B = 2 p
Fukt: A = 3 p
Innemiljö: A = 3 p
Urban biologisk mångfald: A = 3 p

Resultat (11 poäng)
Energi: B = 2 p
Fukt: A = 3 p
Innemiljö: A = 3 p
Urban biologisk mångfald: A = 3 p

Ambition år 2010
Bygglov och startbesked år 2010

Drift (11 poäng)

Slutbevis år 2013
(byggnaden fick tas i bruk)

Energi: B = 2 p
Fukt: A = 3 p
Innemiljö: A = 3 p
Urban biologisk mångfald: A = 3 p

Resultat rapporteras år 2014
(kompletteringar).
Granskning klar år 2016
Drift rapporterades år 2020
Granskning klar år 2020

Byggherren har uppnått väldigt bra resultat vilket visas som poäng i detta exempel i stället för rosor.
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Exempel 11:

Projektnamn: Tyfonen
Fastighetsbeteckning: Tyfonen 1
Kommun: Malmö stad
Byggherre: Skanska Öresund AB
Huvudsaklig användning: Lokaler
Version: 2

Ambition (12 poäng)
Energi: B = 2 p
Fukt: A = 3 p
Innemiljö: C = 1 p
Urban biologisk mångfald: B = 2 p
Trafikbuller: B = 2 p
Byggnadsakustik: B = 2 p

Resultat (12 poäng)
Energi: B = 2 p
Fukt: A = 3 p
Innemiljö: C = 1 p
Urban biologisk mångfald: B = 2 p
Trafikbuller: B = 2 p
Byggnadsakustik: B = 2 p

Ambition år 2013
Bygglov och startbesked år 2013
Slutbesked år 2017
(byggnaden fick tas i bruk)

Drift (13 poäng)
Energi: C = 1 p
Fukt: A = 3 p
Innemiljö: A = 3 p
Urban biologisk mångfald: B = 2 p
Trafikbuller: B = 2 p
Byggnadsakustik: B = 2 p

Resultat rapporteras år 2017
(kompletteringar).
Granskning klar år 2018
Drift rapporterades år 2020
Granskning klar år 2020

Byggherren har uppnått väldigt bra resultat vilket visas som poäng i detta exempel i stället för rosor.
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Exempel 12:

Projektnamn: Hyllievångskolan
Fastighetsbeteckning: Idun 1
Kommun: Malmö stad
Byggherre: Malmö Stadsfastigheter
Huvudsaklig användning: Lokaler
Version: 2

Ambition (6 poäng)
Energi: C = 1 p
Fukt: C = 1 p
Innemiljö: C = 1 p
Urban biologisk mångfald: C = 1 p
Trafikbuller: C = 1 p
Byggnadsakustik: C = 1 p

Resultat (11 poäng)
Energi: A = 3 p
Fukt: B = 2 p
Innemiljö: C = 1 p
Urban biologisk mångfald: B = 2 p
Trafikbuller: C = 1 p
Byggnadsakustik: B = 2 p

Ambition år 2015
Bygglov och startbesked år
2014/2015
Slutbesked år 2017
(byggnaden fick tas i bruk)

Drift (12 poäng)

Resultat rapporteras år 2017
(kompletteringar).
Granskning klar år 2018

Energi: B = 2 p
Fukt: B = 2 p
Innemiljö: A = 3 p
Urban biologisk mångfald: B = 2 p
Trafikbuller: C = 1 p
Byggnadsakustik: B = 2 p

Drift – rapporterades år 2020
Granskning klar år 2020

Byggherren har uppnått väldigt bra resultat i samtliga kärnområden. Byggherrens har uppnått sina förväntade
ambitioner i resultatredovisningen med väldigt bra resultat framför allt i Energi, Urban biologisk mångfald samt
Byggnadsakustik. Även driftredovisning visade på bra resultat.
Detta projekt vann Stadsbyggnadspriset år 2018.
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