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SAMMANFATTNING 

Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad är ett svenskt system initierat 
av Bygga-Bo-Dialogen för att klassa byggnader med hänsyn till tre 
huvudområden; ”Energi”, ”Inomhusklimat” och ”Material”. En 
byggnad kan erhålla tre olika klassningar beroende på hur väl man 
klarar de ställda kraven. GULD är den högsta klassningen och följs där-
efter av SILVER och BRONS. Majoriteten av åtgärderna som behöver 

vidtas för att klara systemens krav görs i projekteringsskedet. I 
produktionsskedet utför man dock väldigt mycket arbete med området 
”Material”. Bland annat ska man se till att dokumentera inbyggda 
produkter samt se till att dessa inte innehåller några farliga ämnen.  

Examensarbetet grundar sig på de erfarenheter som erhållits genom att 
praktiskt arbeta med Miljöbyggnad i Skanskas referensprojekt Sickla 
Udde skola som siktar på den högsta klassningen GULD. Intervjuer har 
även genomförts med anställda inom Skanska som arbetar med 
systemet för att ta del av deras erfarenheter. Arbetet behandlar de 
svårigheter som finns med arbetet med området ”Material” i 
produktionsskedet. Även de produktdatabaser som finns för att under-
lätta arbetet med systemet beskrivs och gås igenom. Vidare ger 
examensarbetet även förslag på hur man bör arbeta med systemet i det 
dagliga arbetet i produktionsskedet.  

Nyckelord: Miljöbyggnad, miljöcertifiering, material, produktdatabaser 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 
Bygg- och fastighetsbranschen står för 30 procent av Sveriges energi-
användning vilket innebär att mer miljöanpassade byggnader och 
anläggningar kan ge stora positiva effekter på energianvändningen i 
Sverige. (Byggindustrin, 2010) Under de sista 50 åren har de globala 
utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen som kol, 
olja och naturgas femdubblats samtidigt som färskvattenförbrukningen 
har fördubblats. (Hebert, 2013) Utöver energianvändningen och för-
brukningen av fossila bränslen finns problem med miljögifter såsom 
PCB, DDT och dioxiner som har en stark koppling till bygg- och 
fastighetsbranschen.  

Miljöproblemen inom branschen har skapat ett intresse för att bygga 
miljöanpassade byggnader i syfte att minska klimatpåverkan. Start-
skottet för det miljöanpassade tänkandet kan anses vara Brundtland-
kommissionen som år 1987 först myntade begreppet Sustainable 
Development vilket är vad vi på svenska kallar för hållbar utveckling. 
(Bokalders & Block, 2004) Definitionen av begreppet lyder: 

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov." 

FN-konferensen i Rio de Janeiro år 1992 tog arbetet ytterligare ett kliv 
framåt med bland annat Agenda 21 och Rio-deklarationen. Agenda 21 
är ett handlingsprogram kring hur man ska arbeta för en hållbar 
utveckling under det tjugoförsta århundradet med hänsyn till miljö-
mässiga, sociala och ekonomiska faktorer. (Hebert, 2013) År 1997 antogs 
Kyotoprotokollet vilket innehåller juridiskt bindande åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser i de industrialiserade länderna 
under perioden efter år 2000 med sammanlagt minst fem procent. 
(Europa.eu, 2011) Ett flertal av de länder som bidrar med mest utsläpp 
är dock uteslutna ur eller har valt att stå utanför avtalet, däribland USA, 
Kina och Indien.  

EU har under senare år satt upp mål om minskade utsläpp av växthus-
gaser och minskad energianvändning. Följande fyra mål har satts upp 
som ska vara uppfyllda fram till år 2020 och brukar ofta förkortas till 
namnet 20-20-20: (EU-upplysningen, 2013) 
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 Minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, jämfört med 
1990 års nivåer 

 Sänka energiförbrukningen med 20 procent 

 Höja andelen förnybar energi till 20 procent av all energi-
konsumtion 

 Höja andelen biobränsle för transporter till 10 procent 

Under de senaste 20 åren har byggbranschen tagit fram verktyg för att 
minska klimatpåverkan genom introduceringen av ett antal miljö-
klassningssystem. Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method (BREEAM) var ett av första miljöklassningssystemen 
för byggnader och introducerades år 1990 och följdes åt av Leadership in 
Energy and Environmental Design (LEED). Dessa två är i dagsläget de 

största miljöklassningssystemen i Sverige tillsammans med Miljö-
byggnad och Green Building. Miljöklassningssystemen har fungerat 
som en drivande faktor och ett styrande verktyg för byggherrar och 
entreprenörer att miljöanpassa sina byggnader.  

1.2 Problem och bakgrund 
Miljöklassningssystemet Miljöbyggnad är ett relativt nytt system vilket 
innebär att många inom branschen inte är fullt insatta i systemet och 
dess uppbyggnad.   

1.2.1 Huvudfråga 
Huvudfrågan för examensarbetet är att undersöka hur man arbetar 
med Miljöbyggnad i produktionen på Skanska Sverige. Mer specifikt 
gäller det hur man arbetar med området ”Material” som innefattar in-
dikatorerna ”Dokumentation av byggvaror” och ”Utfasning av farliga 
ämnen”.  

1.2.2 Syfte och mål 
Huvudsyftet med examensarbetet är att kring indikatorerna som ingår i 
området ”Material”: 

 Utreda vilka förutsättningar som finns för att arbeta med 
indikatorerna 

 Utreda vilka svårigheter som finns i arbetet med indikatorerna 

 Ta fram rutiner och metoder för att underlätta hanteringen av 
indikatorerna 

Specifika delfrågor är: 

 Vilka svårigheter finns det med hanterandet av en loggbok 
under produktionsskedet? 
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 Vilka material och produkter skall bevakas närmare vid klass-
ning enligt Miljöbyggnad?  

1.2.3 Avgränsningar 
Arbetet begränsar sig till att se på hur Skanska Sverige AB arbetar med 
området ”Material” och grundar sig på de erfarenheter som erhållits 
från det praktiska arbetet med Miljöbyggnad i referensprojektet Sickla 
Udde skola samt intervjuer med övriga insatta i Skanska Sverige AB. 
Arbetet har även begränsat sig till att främst undersöka Miljöbyggnad 
för nyproducerade byggnader då ombyggnationer har andra krav och 
kriterier. 

1.3 Rapportens disposition 
Kapitel 1 Kapitlet ger läsaren en introduktion till rappor-

tens bakgrund, syfte, mål och frågeställningar. 

Kapitel 2 Kapitlet redogör för metodiken och tillväga-
gångssättet som har använts för att ta fram 
rapporten. 

Kapitel 3 Kapitlet ger en beskrivning av Skanskas organ-
isation, miljöarbete, visioner och verktyg. 
Referensprojektet där arbetet har utförts be-
skrivs. 

Kapitel 4 Kapitlet beskriver kort vad ett miljö-
certifieringssystem är samt varför det används 
och vilka system som finns. 

Kapitel 5 Kapitlet ger en ingående beskrivning av miljö-
certifieringssystemet Miljöbyggnad. Systemets 
bakgrund, uppbyggnad och tillämpningar på 
referensprojektet ingår i kapitlet. 

Kapitel 6 Kapitlet redogör för de hjälpmedel som finns 
och är viktiga att förstå för att arbeta med 
Miljöbyggnad med avseende på material och 
produktfrågor. Olika produktdatabaser samt 
byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad 
beskrivs närmare.  

Kapitel 7 Kapitlet beskriver vilka produktkategorier som 
ofta är problematiska att få godkända ur Miljö-
byggnads kriterier samt vilka miljöanpassade 
alternativ det finns. 
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Kapitel 8 Kapitlet redogör för hur man arbetar med 
Miljöbyggnad i produktionsskedet samt de 
problem som finns med hanteringen av 
systemet. En sammanställning av de 
erfarenheter som personer inom Skanska har 
beskrivit i intervjuer ingår i kapitlet. 

 Kapitel 9  Kapitlet beskriver kortfattat vilka åtgärder som 
behöver göras i projekteringsskedet för att 
underlätta för arbetet med Miljöbyggnad i 
produktionsskedet. 

Kapitel 10 Kapitlet innehåller de slutsatser som har 
dragits av arbetet samt de förslag på för-
bättringar som arbetet har utmynnat i.  

Kapitel 11 Kapitlet ger förslag på fortsatta studier baserat 
på slutsatserna från examensarbetet. 
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2 METOD  

2.1 Litteraturstudie 
En omfattande litteraturstudie har genomförts under arbetet för att 
samla in kunskap och information inom ämnet. Litteraturstudiens 
funktion i arbetet är att ge läsaren en förståelse av uppbyggnaden av 
systemet Miljöbyggnad och alla verktyg som används vid hanteringen 
av systemet i produktionen. 

Inledningsvis söktes tidigare examensarbeten och rapporter kring 
ämnet för att ge en inblick i ämnet och för att få inspiration och idéer 
kring relevanta frågeställningar. Sökningarna gjordes främst med hjälp 

av databaserna DIVA och ”Uppsatser.se”. Ett antal examensarbeten har 
gjorts där tillämpningar av hela eller delar av systemet har gjorts på 
olika referensprojekt. Eftersom inga arbeten eller rapporter har på-
träffats som behandlar arbetet med systemet i produktionen har mycket 
av informationen och kunskapen anskaffats genom empiri, samtal och 
intervjuer. Tidigare examensarbeten har dock gett värdefull in-
formation i form av källor och intervjuer som har använts i detta arbete. 

Många källor har hämtats från Internet i form av rapporter, artiklar och 
manualer. Sökningar har då gjorts via sökmotorn Google där exempel 
på sökord och termer har varit; ”miljöklassning”, ”Miljöbyggnad”, 
”produktdatabaser”, ”grönt byggande”, ”sunda hus” och dess mot-
svarande ord på det engelska.  

Källor i form av böcker har i huvudsak utgjorts av Varis Bokalder och 
Maria Blocks bok ”Byggekologi – Kunskaper för ett hållbart byggande” 
samt Sten Heberts bok ”Miljöfrågan inom Byggsektorn – Miljö som 
möjlighet”. Dessa böcker har i huvudsak använts för att få en över-
gripande bild och förståelse av miljöfrågan inom byggbranschen samt 
för att få en djupare kunskap i material- och produktfrågor. 

En del kunskap har även inhämtats från dokument på arbetsplatsen på 
Sickla Udde skola samt Skanskas egna intranät OneSkanska. 

2.2 Undersökningsmetod 
För att försöka besvara examensarbetets huvudfråga har majoriteten av 
arbetet utförts på plats på referensprojektet Sickla Udde skola, en 
byggnad som ska klassas enligt betyget GULD i Miljöbyggnad. En del i 
examensarbetet har inneburit att ansvara för den faktiska hanteringen 
av Miljöbyggnad i produktionen på arbetsplatsen parallellt med 
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rapportskrivandet. Detta har gett ovärderlig information och empirisk 
kunskap om systemet som direkt kan användas i examensarbetet.  

För att komplettera den empiriska kunskapen har intervjuer och samtal 
genomförts med anställda inom Skanska Sverige AB som arbetar eller 
har arbetat med samma frågor i projektet Sickla Udde skola samt övriga 
projekt. Samtalen har skett muntligen under arbetets gång, främst med 
tjänstemän inblandade i projektet och intervjuer har gjorts per e-post 
med personer stationerade på övriga projekt i Sverige.  
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3 SKANSKAS MILJÖARBETE OCH REFERENS-
PROJEKTET 

Skanska AB är ett av världens största företag inom byggbranschen med 
ungefär 11 000 anställda i Sverige och 56 000 anställda totalt i ett flertal 
länder i Europa och Sydamerika samt USA. (Skanska, 2013) Förutom 
byggverksamheten som innefattar byggnationer av bostäder, kontor 
och infrastruktur är man också verksamma inom projektutveckling av 
bostäder, kommersiella fastigheter och infrastruktur. Med sin starka 
roll på världsmarknaden har Skanska beslutat att man ska bli den 
ledande gröna projektutvecklaren och byggentreprenören. (Skanska, 
2013)  

3.1 Nollvisionen 
Skanskas miljöarbete är väldigt omfattande och är väl inarbetat i 
företagets kvalitativa mål som benämns ”de fem nollvisionerna”. 
Visionernas mål är att man ska bedriva verksamheten med: 

 Noll förlustprojekt  

 Noll arbetsplatsolyckor  

 Noll miljöincidenter 

 Noll etiska oegentligheter 

 Noll defekter 

Med ”noll miljöincidenter” menar man att man skall genomföra pro-
jekten på sådana sätt som minimerar miljöpåverkan. (Skanska, 2013) 
Detta uppnår man med ett flertal olika arbetssätt, verktyg och 
strategier. Man har bland annat utvecklat ett begrepp med namnet 
Skanskas Gröna Initiativ som samlar och visar alla initiativ som tas 
inom miljöarbetet. Nedan följer ett antal exempel på hur Skanska 
arbetar för en hållbar utveckling.  

3.1.1 Gröna kartan 
Gröna kartan är en modell som utvecklats av Skanska för att styra, mäta 
och kommunicera vad man avser med miljöanpassade byggnader, så 
kallade ”gröna byggnader”. (Skanska, 2013) Det är en graderad skala 
som går från den lägsta graderingen Beige till den högsta graderingen 
Mörkgrön. En byggnad med graderingen Beige innebär att gällande 
lagar, normer och standarder följs. En Mörkgrön byggnad ställer be-
tydligt högre krav. Bland annat ska det användas förnyelsebara energi-
källor och vara nära koldioxidneutralt. Mellanliggande graderingar är 
Grönt 1, Grönt 2 och Grönt 3, se Figur 3.1 samt bilaga H. För att ett 
husprojekt ska klassas som Grönt krävs att två av fyra blå rutor ska 
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vara uppnådda. För Mörkgrönt krävs att tre av sex blå rutor ska vara 
uppnått. För både Grönt och Mörkgrönt är området energi 
obligatoriskt. De vita rutorna är ett stöd för att välja mer 
miljöanpassade material och ingår idag inte i den globala koncernens 
uppföljning. I övriga länder där Gröna kartan används finns inte dessa 
vita rutor med överhuvudtaget. Skanska Sverige AB har valt att föra in 
dem eftersom man har en lång erfarenhet av materialhantering i 
projekten och man vill hjälpa projekten förstå och komma vidare inom 
detta område redan nu. (Wannerström, 2013) Anledningen till att de 
står som vita och frivilliga är för att man inte ville göra det svårare för 
de svenska projekten att bli gröna i jämförelse med andra affärsenheter 
i andra länder. Den globala koncernen har dock börjat arbeta med att 
införa blåa rutor för materialfrågor i framtida versioner av Gröna 
kartan vilket innebär att Skanska Sverige kommer att ha en fördel då 
man arbetat med dessa frågor sedan tidigare. 

 

Figur 3.1 Gröna kartans bedömningspunkter (Skanska, 2013) 

Gröna kartan är inarbetat i Skanska Sveriges affärsplan för 2011-2015. 
Till exempel är målet för omsättningen år 2015 att man ska ha 15 pro-
cent Beiga, 75 procent Gröna samt 10 procent Mörkgröna projekt. Vid 
hus- samt väg och anläggningsprojekt över 10 miljoner kronor är det 
obligatoriskt att gradera i Gröna kartan. (Skanska, 2013) Ett exempel på 
ett Mörkgrönt projekt är Väla Gård i Helsingborg som certifierats i 
LEED för det högsta betyget Platinum. Projektet har erhållit 95 poäng i 
systemet vilket är det högsta uppnådda i Europa och tredje högst i 
världen. Se Figur 3.2 för placeringarna på Gröna Kartan för ett antal 
Skanskaprojekt. 
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Figur 3.2 Exempel på placeringar för ett antal Skanskaprojekt däribland Sickla 
Udde skola och Väla Gård (Skanska, 2013) 

3.1.2 Grön arbetsplats 
Skanska Sverige har utvecklat en egen miljömärkning, Grön arbetsplats, 
som omfattar byggarbetsplatser, fasta anläggningar, kontor, läggarlag 
och laboratorium. (Skanska, 2013) Grön arbetsplats innebär att arbets-
platsens miljöarbete utförs med högre ambition än de krav som finns i 
Skanskas eget ledningssystem ”Vårt sätt att arbeta”. Klassningen är in-
delad i tre nivåer; brons, silver och guld. För byggarbetsplatser vid 
husprojekt ställs bland annat krav på hur man ska sortera avfallet, vilka 
produkter man använder på kontoret samt bodarnas energi-
användning. (Skanska, 2013) Se Bilaga A för fler exempel på åtgärder 
som görs i samband med en klassning. Systemet skall inte förväxlas 
med miljöcertifieringssystem som Miljöbyggnad och LEED eftersom 
Grön arbetsplats endast är kopplat till hur man bedriver arbetet på 
arbetsplatsen.  

3.1.3 Kemikaliedatabasen 
Kemikaliedatabasen är Skanska Sveriges egen databas som innehåller 
hälso- och miljöinformation om de kemiska produkter som används i 
företaget. Kriterierna för kemikalievärderingen är baserat på BASTA 
och databasen kan ses som ett komplement till de kommersiella 
verktygen Byggvarubedömningen och SundaHus Miljödata. (Skanska, 
2009) Databasen är tillgänglig för samtliga anställda och är ett hjälp-
medel som används i produktionen vid köp av kemiska produkter. En 
förenklad version finns även tillgänglig för utomstående personer, till 
exempel underentreprenörer. Vid en sökning kan man se produktens 
säkerhetsdatablad samt vilken värdering den fått enligt Skanskas 
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värderingsmetoder för kemiska produkter. Databasen är ett verktyg för 
att säkerställa att man använder miljöanpassade produkter i projekten. 

3.2 Sickla Udde skola 
Referensprojektet där arbetet även har utförts är Sickla Udde skola i 
Hammarby Sjöstad i Stockholm. Se Figur 3.3 för en illustration av 
byggnaden. Skanska är totalentreprenör och Skolfastigheter i 
Stockholm AB (SISAB) är beställaren i projektet som innebär en ny-
produktion av en skola samt förskola för 600 elever med en budget på 
drygt 170 miljoner kronor. Produktionen startade i mars 2012 och 
byggnaden beräknas vara klar för inflyttning i november 2013. Projektet 
är den första miljöklassade skolan i Stockholms stad och certifieras i 
Miljöbyggnad för det preliminära betyget GULD. (Fastighetsaktien, 
2012) Utöver kraven i Miljöbyggnad med avseende på material så 
ställer SISAB även krav på att samtliga produkter i projektet ska vara 
bedömda och godkända i produktdatabasen Byggvarubedömningen. 
Hanteringen av systemet i produktionsskedet har sedan början av feb-
ruari 2013 varit en del av examensarbetet där bland annat ansvaret för 
loggboken och hanteringen av material med farliga ämnen ingår. 

 

Figur 3.3 Illustration av Sickla Udde skola (AIX Arkitekter, 2013) 
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4 MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM 
Ett miljöcertifieringssystem för byggnader är en objektiv bedömning 
med avseende på hur hållbar en byggnad är ur en miljömässig syn-
punkt. Det finns ett antal olika miljöcertifieringssystem som används 
för byggnader men gemensamt för de alla är att de på något sätt ger 
byggnaden ett certifikat och en prestanda. (SGBC, 2013) Under de 
senaste fyra åren har antalet certifierade byggnader i Sverige ökat 
markant vilket illustreras i Figur 4.1. Det vanligaste systemet i Sverige 
är Miljöbyggnad som beskrivs djupare i kapitel 5. Övriga vanliga 
system är BREEAM, LEED och GreenBuilding som beskrivs i detta 
kapitel.  

 

Figur 4.1 Diagram redovisande antalet registrerade och certifierade byggnader 
i Sverige (SGBC, 2013) 

4.1 Varför miljöcertifiera? 
Miljöcertifieringar är en frivillig åtgärd för fastighetsägaren vilket inne-
bär att man oftast behöver någon form av incitament för att välja att 
certifiera en byggnad. Utöver det uppenbara incitamentet att bygga 

miljöanpassat och hållbart finns det en ekonomisk fördel med att miljö-
certifiera en byggnad. En faktor som ingår i samtliga miljöcertifierings-
system upptagna i examensarbetet är energianvändning. En miljö-
certifierad byggnad innebär en lägre energianvändning än kraven i Bo-
verkets Byggregler (BBR) vilket innebär lägre driftskostnader. Väger 
man även in exempelvis Miljöbyggnads fokus på fuktsäkerhet och 
användning av material utan farliga ämnen undviker man i regel 
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många källor till så kallade ”sjuka hus” och alla problem som det kan 
medföra. Studier har även visat att företag som miljöcertifierar sina 
byggnader räknar med en lägre vakansgrad än vid uthyrning av 
byggnader utan certifiering. (Broström & Weinz, 2010) En lägre vakans-
grad innebär ökade hyresintäkter för fastighetsägare och således en 
ökad vinst. I USA har det under ett antal år funnits ekonomiska incita-
ment för att miljöcertifiera byggnader, bland annat påskyndade 
byggtillståndsprocesser, bidrag från stad eller län samt marknadsföring 
och publicitet. (NAIOP Research Foundation, 2007)  

4.2 BREEAM 
Miljöcertifieringssystemet BREEAM skapades år 1990 i Storbritannien 
av det statliga institutet British Research Establishment och har använts 

vid certifieringen av mer än 250000 byggnader. (BREEAM, 2013) 
Systemet kan tillämpas på alla sorters byggnader över hela världen och 
standardsystem har skapats för de vanligaste byggnadstyperna, 
exempelvis kontor, handelslokaler, utbildningslokaler och hälsovårds-
byggnader. (BREEAM, 2013) En svensk version av systemet kallat 
BREEAM-SE har nyligen lanserats av SGBC och kommer att vara den 
version som används i Sverige i framtiden. Den svenska versionen 

innehåller anpassningar enligt svenska regler och standarder. I 
BREEAM bedömds en byggnad i tio områden illustrerade i Tabell 4.1 
med exempel på bedömda aspekter. (SGBC, 2013) 
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Tabell 4.1Bedömningspunkter i BREEAM-SE (SGBC, 2013) 

Ledning 
· Idrifttagning 
 ·Påverkan från byggarbetsplats 
· Brukarvägledning 
· Fuktsäkerhet 

Avfall 
· Byggavfall 
· Återanvändning av 
fyllnadsmaterial 
· Utrymme för återvinning 

Hälsa och inomhusmiljö 
· Dagsljus 
· Termisk komfort 
· Ljudmiljö 
· Luft- och vattenkvalitet 
· Belysning 

Förorening 
· Köldmedier, typ och läckage 
· Översvämningsrisk 
· NOx utsläpp 
· Förorening av vattendrag 
· Ljus- och bullerstörning utomhus 

Energi 
· Energianvändning 
· CO2 utsläpp 
· Koldioxidsnål energiförsörjning 
· Delmätning av energi 
· Energieffektivt klimatskal 

Mark och ekologi 
· Platsval 
· Skydd av ekologiska särdrag 
· Förbättrat ekologiskt värde 

Transport 
· Närhet till kollektivtrafiken 
· Underlätta för fotgängare och 
cyklister 
· Tillgänglighet till servicefaciliteter 
· Tidtabeller och reseinformation 

Material 
· Livscykelvärdering av material 
· Återanvändning av material 
· Ansvarsfulla inköp 
· Robusthet 
· Utfasning av farliga ämnen 

Vatten 
· Vattenförbrukning 
· Läckageindikering 
· Återanvändning av vatten 

Innovation 
· Mönstergill nivå 

 
Betygsnivån för en byggnad bestäms utifrån andelen poäng uppnådda 
av maximalt möjliga. För varje område finns ett antal minimikrav som 
måste uppfyllas för att få ett visst betyg. Utöver minimikraven kan man 
få poäng beroende på hur väl man klarar övriga ställda krav. Se Tabell 
4.2 för en sammanställning av betygsnivåerna och vilka krav som ställs 
för respektive betyg. 
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Tabell 4.2 Betygsgränser i BREEAM-SE (SGBC, 2013) 

BREEAM-SE 
betyg 

% 
uppnådda 
poäng 

Pass ≥ 30 
Good ≥ 45 

Very good ≥ 55 
Excellent ≥ 70 

Outstanding ≥ 85 

 

Exempel på byggnader i Sverige som är klassade enligt BREEAM är 
Koggen 2 i Malmö som fått betyget Excellent, Nacka Forum som fått 
betyget Good och Täby Centrum som fått betyget Very Good. 
(GreenBookLive, 2013) 

4.3 LEED 
LEED är ett amerikanskt system som började utvecklas år 1993 och 
lanserades år 2000. (USGBC, 2013) Precis som BREEAM är LEED 

tillämpbart på alla byggnadstyper genom olika versioner av grund-
versionens system. Versioner finns bland annat för skolor, bostäder, 
hälsovårdsbyggnader och handelslokaler. Gemensamt för samtliga 
versioner är att de bedömer följande områden: 

 Närmiljö 

 Vattenanvändning 

 Energianvändning 

 Material 

 Inomhusklimat 

 Innovationer (bonusområde) 

 Regionala hänsynstaganden (bonusområde) 

Betygsnivåerna är Certified, Silver, Gold och Platinum och bestäms ut-
ifrån antalet poäng som uppnås på bedömningsområdena. Det maxi-
mala antalet poäng är 100 poäng för samtliga versioner exklusive 
eventuella bonuspoäng från bonusområdena. Se Bilaga B för ett ex-
empel på vilka punkter som bedöms vid nyproducerade handels-
lokaler. De olika versionerna skiljer sig till viss del kring vilka kriterier 
som mäts och hur de sammanvägs men generellt gäller gränserna 
illustrerade i Tabell 4.3. 
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Tabell 4.3 Betygsgränser i LEED (LEED, 2013) 

Klassning Totalpoäng 

Oklassad 0-39 

Certified 40-49 

Silver 50-59 

Gold 60-79 

Platinum 80+ 

 

Exempel på byggnader som är certifierade enligt LEED i Sverige är 
kvarteret Gångaren i Stockholm som fått betyget Platinum, Klass-
föreståndaren i Stockholm som fått betyget Gold och Stockholm Water-
front som fått betyget Gold. (GBCI, u.d.) 

4.4 EU GreenBuilding 
GreenBuilding lanserades år 2004 i form av ett EU-initiativ för att på-
skynda bygg- och fastighetsbranschens energieffektivisering. Till 
skillnad från de övriga miljöklassningssystemen berörda i det här 
arbetet fokuserar GreenBuilding endast på energianvändningen i 
byggnaden. Systemets enda krav är att en befintlig byggnad som byggs 
om använder 25 procent mindre energi än tidigare, alternativt att en ny-
producerad byggnad använder 25 procent mindre energi än nybygg-
nadskraven i Boverkets Byggregler (BBR). (SGBC, 2013)
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5 MILJÖBYGGNAD 

5.1 Historia 
Arbetet med att ta fram systemet startade 2005 genom ett samarbete 
mellan forskare från Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska 
Högskola och Högskolan i Gävle. Bygga-Bo-Dialogen, Formas, BIC, 
Energimyndigheten samt 27 andra företag deltog också i utvecklings-
arbetet och stod för finansieringen av projektet. (Bygga-Bo-Dialogen, 
2009) Målsättningen var att utforma ett miljöklassningssystem av 
byggnader där hänsyn tas till både nationell och internationell 
forskning men även branschens krav på ett enkelt och entydigt system. 
Systemet sattes i drift 2009 under namnet Miljöklassad Byggnad och 
hanterades av Bygga-Bo-Dialogen. Sedan 1 januari 2011 hanterar den 
ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC) systemet 
vilket även bytte namn till Miljöbyggnad i samband med övertagandet. 
(MyNewsDesk, 2011) 

5.2 Syfte 
Tanken bakom Miljöbyggnad är att ge ett betyg på en byggnads miljö-
egenskaper och därmed fungera som ett kvitto för fastighetsägare och 
hyresgäster. Eftersom systemet baseras på svenska bygg- och 
myndighetsregler ger en klassning en försäkran på att byggnaden upp-
fyller kraven från till exempel BBR och andra myndigheter. Systemet 
ämnar till att effektivisera energianvändningen, förbättra innemiljön 
och minska användningen av byggvaror och produkter med 
utfasningsämnen.  

5.3 Uppbyggnad och bedömning 
Systemet har dels utformats utifrån svenska bygg- och myndighets-
regler och dels utifrån svensk byggpraxis. Det kan användas på ny-
producerade och befintliga byggnader och handelsbyggnader. Med 
handelsbyggnader menas till exempel köpcentrum, varuhus, gallerior 
och gatubutiker. Det som Miljöbyggnad utmärker sig med gentemot 
övriga miljöcertifieringssystemet är: (Sweden Green Building Council, 
2012) 

 Verkningsfull miljövärdering 

 Kostnadseffektiv 

 Enkelhet 

 Tar till vara på dokument och utredningar som arbetas fram i de 
flesta bygg- och ombyggnadsprojekt 

 Verifieringen bekräftar projekteringskrav och BBR 
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 Enkätundersökning för att bekräfta indikatorbetyg GULD 

 För GULD som byggnadsbetyg får ingen indikator klassas 
BRONS eller sämre 

Vid klassificering av en nyproducerad byggnad granskas 15 indikatorer 
med avseende på 11 aspekter och tre områden. Betygen på 
indikatorerna, aspekterna och områdena aggregeras sedan ihop till en 
samlad bedömning av hela byggnaden. Hur aggregeringen går till 
beskrivs närmare i kapitel 5.8. 

5.4 Certifieringsprocessen 
Certifieringsprocessen i Miljöbyggnad illustreras med hjälp av Figur 5.1 
och beskrivs närmare i följande kapitel. All information kring processen 
kommer från SGBC:s dokument om certifieringsprocessen. (Sweden 
Green Building Council, 2011)  

 

Figur 5.1 Certifieringsprocessen i Miljöbyggnad (SGBC, 2013) 

5.4.1 Registrering 
Det första steget i certifieringsprocessen är registreringen där bland 
annat projektets manualversion bestäms. Den manual som gäller vid 
registreringsdatumet är den som hela certifieringen kommer att baseras 
på vilket innebär att oberoende av förändringar som görs i framtiden 
kommer byggnaden att klassas i enlighet med de bedömningskriterier 
som gällde vid registreringen. Den sökande har tre år på sig att lämna 
in en ansökan innan en ny registrering och ny registreringsavgift krävs. 

5.4.2 Ansökan 
Efter registreringen skickas ett digitalt ansökningsformulär till SGBC 
där den sökande bifogar förklarande handlingar som styrker de 
lämnade uppgifterna och den sökandes förslag på betyg per indikator 
och på byggnaden. Handläggaren på SGBC kontrollerar att ansökan 
uppfyller alla formella krav samt att inga jävsförhållanden råder mellan 
den sökande och granskaren. En granskningsavgift betalas innan 
ärendet går vidare till granskning. 

Registrering Ansökan Granskning Beslut Certifiering Verifiering 

Registreringsavgift Granskningsavgift Verifieringsavgift 
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5.4.3 Granskning och beslut 
Det största arbetet i processen görs i granskningsskedet. Oberoende 

specialister på Miljöbyggnad granskar uppgifter och handlingar och 

jämför dessa med de bedömningskriterier som gällde vid regi-

streringen. Granskarna kan underkänna sökandes förslag på betyg 

antingen på grund av fel i sak eller på grund av bristfällig information. 

Varje indikatorbetygs bedömning och eventuella kommentarer från 

granskaren dokumenteras i ett granskningsprotokoll. Se Bilaga C för ett 

utdrag ur granskningsprotokollet till Sickla Udde skola. 

Efter den första granskningen har den sökande tre månader på sig att 
lämna in en reviderad ansökan till SGBC. Nya granskningar görs på de 
relevanta punkterna och efter granskarens godkännande skickas an-
sökan till Certifieringsrådet för beslut. Granskarens godkännande av 
ansökan godkänns av Certifieringsrådet, men indikatorbetyg som anses 
vara felbedömda kan sänkas av rådet. Det Tekniska rådet genomför 
stickprovsmässiga kontroller av granskning och kan vid behov hjälpa 
till med att tolka och förtydliga bedömningskriterier. 

5.4.4 Certifiering 
När en ansökan har godkänts i Certifieringsrådet får fastighetsägaren 
ett certifikat och en plakett som kan monteras i byggnaden. Vid ny-
producerade byggnader och ombyggnationer är certifikatet preliminärt 
fram tills verifiering av resultatet är gjort. Certifieringen gäller i högst 
10 år från rådets första beslut alternativt tills omfattande förändringar 
har gjorts på byggnaden.  

5.4.5 Verifiering 
Tidigast ett år och senast inom två efter att byggnaden har tagits i bruk 
ska nyproducerade byggnader eller större ombyggnader verifieras 
genom att jämföra utförande och funktioner med underlaget i den pre-
liminära bedömningen. Under byggnadens första år i drift finns möjlig-
heten att höja betygen på indikatorerna, detta ska i så fall redovisas i en 
verifieringsrapport. Verifieringsrapporten skickas in vid samtliga veri-
fieringar och granskas och godkänns av granskare och Certifierings-
rådet. Efter att verifieringen godkänns utfärdas ett slutligt certifikat och 
en verifieringsavgift erläggs. Eventuella överklaganden kan göras 
senast en månad efter ett beslut. 
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5.5 Områden  
Bedömningen i Miljöbyggnad baseras på tre områden: 

 Energi 

 Innemiljö 

 Material 

5.6 Aspekter 
Varje område är uppdelat i flera aspekter, se bilaga I. 

5.7 Indikatorer 
Varje aspekt är indelad i en eller flera indikatorer, se bilaga I. Samma 
indikatorer bedöms vid nyproducerade byggnader och 
handelsbyggnader dock skiljer sig kriterierna mellan byggnadstyperna.  

Fyra stycken indikatorer bedöms på rumsnivå; ”Ljudmiljö”, ”Termiskt 
klimat vinter”, ”Termiskt klimat sommar” och ”Dagsljus”. Där bedöms 
ett antal rum för att få fram ett representativt betyg för indikatorn. 

Nedan följer indikatorerna vid klassning av nyproducerade byggnader 
och handelsbyggnader samt en kortare beskrivning av och skillnader 
mellan dessa. En beskrivning av hur projektet Sickla Udde skola arbetat 
i certifieringsprocessen med indikatorerna finns även i anslutning till 
varje indikator. Informationen är hämtad dels från Miljöbyggnads-
manualen för nyproducerade byggnader och handelsbyggnader (SGBC, 
2012) samt SISAB och Skanskas ansökan. (SISAB, 2012) Claes Engström, 
miljöcertifieringsingenjör på Skanska, har även gett värdefull 
information om tillämpningar på projektet i samband med den intervju 
som utförts under examensarbetet. 

5.7.1 Energianvändning 
Här bedöms byggnadens årliga specifika energianvändning enligt 
BBR:s definition i kWh/m2,Atemp.

1
 Energianvändning jämförs sedan 

med kraven från BBR som beror på den geografiska placeringen och 
huruvida byggnaden är elvärmd eller inte. Syftet är att uppmuntra till 
låg energianvändning i byggnaden. Enligt BBR:s definition omfattas 
den årliga energianvändningen av: 

 Uppvärmning 

 Varmvattenberedning 

 Komfortkyla 

 Fastighetsenergi, oftast fastighetsel 

                                                
1 Atemp är arean innanför ytterväggarna som är värmd till 10 °C eller mer. 
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Hushållsel, process- och verksamhetsenergi ingår alltså inte.  

Vid bedömning av handelsbyggnader ställs striktare krav på energi-
användningen för betyget GULD i jämförelse med vanliga byggnader. 
Se Tabell 5.1 för indikatorns bedömningskriterier. 

 

 

 

 

 

Tabell 5.1 Bedömningskriterier för indikatorn Energianvändning 

1. Energianvändning BRONS SILVER GULD 
 
Handelsbyggnader 

Energianvändning 
med referensdrift 
≤ BBR 

Energianvändning 
≤ 0,75 x BBR 
 
Energitekniska 
egenskaper hos 
byggnad 
med installationer 
är 
ej sämre än 
BRONS 
 
Energirutiner ska 
finnas. 

Energianvändning 
≤ 0,50 x BBR 
 
Energitekniska 
egenskaper hos 
byggnad 
med installationer 
är 
ej sämre än 
BRONS 
 
Energirutiner ska 
finnas. 

 
Övriga byggnader 

≤ BBR ≤ 75 % BBR ≤ 65 % BBR 

   

Verifiering sker genom mätning av energianvändningen under en 12-
månadersperiod. Denna period ska avslutas senast 24 månader efter att 
byggnaden tagits i bruk. Driftstatistiken omfattar energi för normalårs-
korrigerad uppvärmning, varmvattenberedning, komfortkyla och 
fastighetsdrift.  

Tillämpning på Sickla Udde skola 

Energianvändningen för byggnaden beräknas till 64 kWh/m2,Atemp 

vilket är långt under BBR 16:s krav på 145,5 kWh/m2,Atemp. Detta har 
bland annat uppnåtts genom att använda isolerade ytterväggar av 
betong med goda värmelagringsgenskaper, FTX-system samt att man 
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kunnat tillgodoräkna sig de 600 skolelevernas energitillskott. Bygg-
naden använder bergvärme som primär värmekälla med fjärrvärme 
som komplement vid behov.  

Projektet har fått det preliminära betyget: GULD  

5.7.2 Värmeeffektbehov 
Här bedöms värmeeffektbehovet i W/m2,Atemp vid dimensionerande 
vinterutetemperatur (DVUT) som finns bestämd i BBR och beror på 
geografiskt läge och byggnadens tidskonstant. Kraven skiljer sig inte 
mellan de olika byggnadstyperna. Det totala värmeeffektbehovet, Ptotal, 
består av värmetransmission, luftläckage och ventilation fördelat på 
Atemp. Se Tabell 5.2 för indikatorns bedömningskriterier. 

Tabell 5.2 Bedömningskriterier för indikatorn Värmeeffektbehov 

 

 

Indikatorn verifieras genom att man säkerställer att de verkliga förut-
sättningarna stämmer överrens med beräkningsförutsättningarna. 
Exempelvis ska beräknade areor, U-värden och uteluftsflöden stämma 
överrens med de verkliga värdena. 

Tillämpning på Sickla Udde skola 

Det beräknade värmeeffektbehovet för byggnaden uppgår till 34 
W/m2,Atemp. Värdet är framräknat med hjälp av simulerings-
programmet IDA. Den prefabricerade betongstommen har goda luft-
täthetsegenskaper som minskar transmissionsförlusterna samt goda 
värmelagringsegenskaper. Genom att placera isoleringen på utsidan av 
väggen bryter man även eventuella köldbryggor.  

Projektet har fått det preliminära betyget: SILVER  

5.7.3 Solvärmelast 
Indikatorn bedömer solvärmelasten i W/m2,golv, alltså hur mycket sol 
som belastar rummen och orsakar övertemperaturer. Här är kraven för 
handelsbyggnader lägre för samtliga betyg. Se Tabell 5.3. för 
indikatorns bedömningskriterier. 

2. Värmeeffektbehov 
(ej elvärmda byggnader) 

BRONS SILVER GULD 

 
Övriga byggnader och 
handelsbyggnader 

≤ 60 ≤ 40 ≤ 25 
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Tabell 5.3 Bedömningskriterier för indikatorn Solvärmelast 

3. Solvärmelast  BRONS SILVER GULD 
 
Handelsbyggnader 

≤ 48 ≤ 43 ≤ 32 

 
Övriga byggnader  

≤ 38 ≤ 29 ≤ 18 

 

Verifiering sker genom kontroll av exempelvis g-värden1, glas- och 
rumsareor för att säkerställa att de stämmer överrens med de beräk-
nade värdena. 

Tillämpning på Sickla Udde skola 

Med hjälp av en datorsimulering har solvärmelasten beräknats på ett 
antal rum på översta våningen då rummen där har något större fönster 
än övriga plan. Genom att använda speciella solskyddsglas med g-
värden lägre än 0,25 har man uppnått betyget SILVER. 

Projektet har fått det preliminära betyget: SILVER  

5.7.4 Energislag 
Syftet med indikatorn är att främja användning av förnybar energi som 
ger upphov till mindre utsläpp och avfall. Betyget baseras på hur stor 
andel av energianvändningen som kommer från respektive miljöka-
tegori.  

Miljökategori 1 består av: 

 Solenergi, värme från solfångare och el från solceller 

 El från vind- och vattenkraft 

 Industriell spillvärme 

Miljökategori 2 består av: 

 Energi från biobränsle i värme- och kraftvärmeverk 

 Miljöprövade biobränslepannor 

Miljökategori 3 består av: 

 Ej miljögodkända pannor 

Miljökategori 4 består av: 

                                                
1  G-värdet = Solfaktorn, anger hur stor del av den utvändiga värmestrålningen i 
procent som passerar genom glaset 
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 Ej förnybar eller flödande energi, exempelvis naturgas, olja, torv, 
kol och kärnkraft 

Kraven skiljer sig inte mellan de olika byggnadstyperna. Se Tabell 5.4 
för indikatorns bedömningskriterier. 
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Tabell 5.4 Bedömningskriterier för indikatorn Energislag 

4. Energislag BRONS SILVER GULD 
 
Övriga byggnader 
och 
handelsbyggnader 

> 50 % från 
Miljö-
kategorierna 1, 
2 och 3. 

> 10 % från Miljö-
kategori 1 och < 25 
% från Miljö-
kategori 4. 
Alternativt: > 50 % 
från Miljökategori 2 
och < 25 % från 
Miljökategori 4. 

> 20 % från Miljö-
kategori 1 och < 20 % 
från vardera Miljö-
kategori 3 och 4. 
Alternativt: > 50 % från 
Miljökategori 2 och < 
20 % från vardera 
Miljökategori 3 och 4. 

 

För att verifiera betyget fördelas den uppmätta energianvändningen 
under en 12-månaders period enligt miljökategorierna ovan. Avtal ska 
även finnas för att styrka att miljömärkt fjärrvärme eller el används. 

Tillämpning på Sickla Udde skola 

95 procent av den köpta energin klassas som Bra Miljöval och ingår i 
Miljökategori 1. Resterande 5 procent utgörs av fjärrvärme från 
ospecificerad miljökategori. Byggnaden klarar således kraven för 
GULD med marginal. 

Projektet har fått det preliminära betyget: GULD  

5.7.5 Ljudmiljö 
Här bedöms ljudmiljön i byggnaden, till exempel luftljudsisolering, 
stegljudsisolering och ljud från installationer. Följande akustiska 
parametrar bedöms:  

 Ljud från installationer inomhus 

 Luftljudsisolering 

 Stegljudsisolering 

 Ljud utifrån, exempelvis trafik 

Här skiljer sig inte kriterierna åt nämnvärt. Se Tabell 5.5 för indikatorns 
bedömningskriterier. 
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Tabell 5.5 Bedömningskriterier för indikatorn Ljudmiljö 

5. Ljudmiljö BRONS SILVER GULD 
 
Handelsbyggnader 

Ljudklass C på 
de 
fyra bedömda 
ljudparametrarna 
enligt SS 25268. 

Minst två av de 
bedömda  
ljudparametrarna i 
SS 25268 ska 
uppfylla ljudklass 
B 
eller högre. 
 
Övriga bedömda 
till 
minst ljudklass C. 

Minst ljudklass B på 
alla de bedömda 
ljudparametrarna i SS 
25268. Enkätresultat 
visar att minst 80 % 
av svarande brukare 
anser ljudmiljön vara 
mycket bra, bra eller 
acceptabel. 
I småhus deklareras 
ljudkvaliteten av 
ägaren 

 
Övriga byggnader 

Ljudklass C på 
de 
fyra bedömda 
ljudparametrarna 
enligt SS 25268. 

Minst två av de  
bedömda ljud-
parametrarna i SS 
25268 ska uppfylla 
ljudklass B eller 
högre. 
 
Övriga bedömda 
till 
minst ljudklass C. 

Minst ljudklass B på 
alla de bedömda 
ljudparametrarna i SS 
25268. 
Enkätresultat visar att 
minst 80 % av 
svarande brukare 
anser ljudmiljön vara 
mycket bra, bra eller 
acceptabel. 
I småhus deklareras 
ljudkvaliteten av 
ägaren 

 

Indikatorn kräver många olika verifieringar. En ljudsakkunnig ska veri-
fiera betyget tillsammans med en representant för brukarna som vistas 
frekvent i byggnaden. Bland annat kontrolleras utförandet för att säker-
ställa att det stämmer överrens med beskrivningen i projekterings-
handlingarna och att ljudmiljön stämmer överrens med den 
projekterade ljudklassen. De rum som väljs för verifiering ska vara de 
mest kritiska för varje ljudparameter. För betyget GULD krävs i fler-
bostadshus och lokalbyggnader en enkätundersökning som visar att 
minst 80 procent av svarande brukare anser att ljudmiljön i byggnaden 
är acceptabel eller bättre.  

Tillämpning på Sickla Udde skola 

Beställaren har ställt krav på att ljudklass B ska uppfyllas vilket bland 
annat har uppnåtts genom att använda förskjutna stålreglar och 
mineralull som isolering i mellanväggar. Andra lösningar är speciella 
stegljudsisolerande avjämningsmassor, ljudtätning kring innerväggar 
med latexfogar, ljudabsorberande undertaksplattor och vägg-
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absorbenter. En ljudsakkunnig har även anlitats i projekteringsskedet 
för att säkerställa att ljudkraven uppfylls. 

Projektet har fått det preliminära betyget: GULD  

5.7.6 Radon 
Indikatorn bedömer radonhalten inomhus i byggnaden i Bequerel per 
kubikmeter inomhusluft. Kraven är lika mellan de olika byggnads-
typerna. Se Tabell 5.6 för indikatorns bedömningskriterier. 

Tabell 5.6 Bedömningskriterier för indikatorn Radon 

 

 

 

 

För verifiering mäts radonhalten i inomhusluften under 
uppvärmningssäsongen det vill säga från oktober till och med april. 
Miljöbyggnad bedömer det högsta uppmätta radonhalten i vistelezonen 
som vägledande. Det innebär att om man tar 10 prover där nio stycken 
uppvisar låga värden och ett visar ett högt värde så väljs det högsta 
värdet som dimensionerande. 

Tillämpning på Sickla Udde skola 

Inga radonmätningar i mark har utförts i direkt anslutning till projektet 
utan man har istället projekterat enligt högsta radonskyddsklass med 
bland annat en kantförstyvad betongplatta med ett lågt VCT-tal1, källar-
väggar i betong samt tätningar med volclay och bentonitpasta vid 
genomföringar mot mark.  

Projektet har fått det preliminära betyget: GULD  

5.7.7 Ventilationsstandard 
Indikatorn bedömer luftflöden och ventilationslösningar i byggnaden. 
Flödeskraven är högre och ventilationslösningarna är mer omfattande 
för handelsbyggnader. Se Tabell 5.7 för indikatorns bedömnings-
kriterier. 

 

                                                
1 VCT-tal är en förkortning för vattencementtalet och anger andelen vatten och cement 
i betongen. 

6.Radon  
 

BRONS SILVER GULD 

 
Övriga byggnader och  
handelsbyggnader 

101-200 51-100 ≤ 50 
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Tabell 5.7 Bedömningskriterier för indikatorn Ventilationsstandard 

7. Ventilationsstandard BRONS SILVER GULD 
 
Handelsbyggnader 

Uteluftsflöde 
≥ 7 
l/s,pers + 
0,35 
l/s,m²golv 
eller 
enligt råd i 
AFS 
2009:2. 

Uteluftsflöde ≥ 
7 
l/s,pers + 0,35 
l/s,m²golv eller 
enligt 
råd i AFS 
2009:2. 
 
Möjlighet att 
manuellt 
öka eller 
minska 
luftflödet efter 
behov i 
utrymmen med 
stor 
varierande 
belastning. 

Uteluftsflöde ≥ 7 
l/s,pers 
+ 0,35 l/s,m²golv eller 
enligt råd i AFS 2009:2. 
 
Automatiskt behovs-
styrd 
ventilation i utrymme 
med stor varierande 
belastning. 
 
Enkätresultat visar att 
minst 80 % av svarande 
anställda anser luft-
kvaliteten vara mycket 
bra, 
bra eller acceptabel. 
 
Om antalet anställda är 
5 eller färre kan resultat 
från 
enkätundersökning 
redovisas som en 
brukardeklaration. 

 
Övriga byggnader 

Uteluftsflöde 
≥ 
0,35 
l/s,m²golv. 

Uteluftsflöde ≥ 
0,35 
l/s,m²golv 
 
Möjlighet till 
forcering 
av 
frånluftsflöde i 
kök 
enligt BFS 
1998:38. 

SILVER + 
Frånluftsflöde i bad, 
dusch eller tvättrum 
enligt BFS 1998:38. 
 
Enkätresultat visar att 
minst 80 % av svarande 
brukare anser luft-
kvaliteten vara mycket 
bra, bra eller 
acceptabel. 

 

Verifiering görs genom säkerställande av att ventilationssystemets ut-
förande överensstämmer med handlingar och bedömningskriterier 
samt kontroll av godkänt OVK-protokoll1 med luftflödesmätning. För 
betyget GULD i flerbostadshus och lokalbyggnader krävs en enkät-
undersökning där minst 80 procent av brukarna anser att luftkvaliteten 
är acceptabel eller bättre. 

                                                
1 OVK-protokoll står för obligatorisk ventilationskontroll  
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Tillämpning på Sickla Udde skola 

Ett antal åtgärder har vidtagits för att säkerställa att man klarar kraven 
för SILVER. Bland annat är gymnastiksalens ventilation behovsstyrd 
eftersom belastningen är varierande där vilket innebär att ventilationen 
endast är igång när salen används.  

Projektet har fått det preliminära betyget: SILVER 

5.7.8 Kvävedioxid 
Här bedöms kvävedioxidhalten från till exempel biltrafik i inomhus-
luften i μg/m3. Kraven är dem samma för bägge byggnadstyper. Se 
Tabell 5.8 för indikatorns bedömningskriterier. 

Tabell 5.8 Bedömningskriterier för indikatorn Kvävedioxid 

8. Kvävedioxid  BRONS SILVER GULD 
 
Övriga byggnader och  
handelsbyggnader 

> 40 µg/m³ ≤ 40 µg/m³ ≤ 20 µg/m³ 
 
Alternativt 
Byggnad utanför tätort, 
dock måste avståndet till 
kraftigt trafikerad väg 
(>10 000 fordon/dygn) 
vara större än 250 m. 

För att verifiera betygen SILVER och GULD krävs en mätning av 
kvävedioxidhalten i byggnaden om byggnaden inte ligger utanför tät-
ort enligt kraven för GULD.  

Tillämpning på Sickla Udde skola 

För att minska intaget av trafikföroreningar har man valt att placera 
luftintaget på taket. På så sätt kommer man så långt som möjligt från 
föroreningskällorna från vägen. Bygganden har projekterats för en 
kvävedioxidhalt på mindre än 40 µg/m³. 

Projektet har fått det preliminära betyget: SILVER 

5.7.9 Fuktsäkerhet 
Här tar man hänsyn till vilka fuktskyddsåtgärder man vidtar i 
projektet, till exempel att fuktmätningar görs enligt RBK eller att en 
diplomerad fuktsakkunnig utses. Kraven är lika för bägge byggnads-
typer. Se Tabell 5.9 för indikatorns bedömningskriterier. 
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Tabell 5.9 Bedömningskriterier för indikatorn Fuktsäkerhet 

9. Fukt-
säkerhet 

BRONS SILVER GULD 

 
Övriga 
byggnader 
och 
handels-
byggnader 

Byggnaden är 
fuktsäkerhets-
projekterad och 
utförd enligt BBR 
avsnitt 6:5, dvs. 
fuktkritiska kon-
struktioner är 
identifierade och 
dokumenterade, 
kontrollplaner 
finns och 
utförandet doku-
menteras 

BRONS + 
Aktuella bransch-
regler 
följs för våtrum. 
Fuktsäkerhets-
projektering 
genomförs enligt 
Bygga F eller mot-
svarande. 
Fuktmätningar i 
betong 
utförs enligt RBK, 
dvs 
Rådet för Bygg-
Kompetens. 

SILVER + 
En diplomerad fuktsak-
kunnig (beställarens 
expert) och en 
fuktsäkerhetsansvarig 
(entreprenörens expert) 
ska vara 
utsedda. 
 
Enkätresultat visar att 
högst 10 % av svarande 
anställda upplever hälso-
besvär eller mögellukt 
som fastighetsägaren 
kan påverka. 
 
Om antalet anställda är 
5 eller färre redovisas 
enkätsvar som en 
brukardeklaration. 

 

För verifiering kontrolleras dokumentation från fuktsäkerhetsarbetet 
med avseende på aktuella kriterier, exempelvis utförande enligt 
branschregler och intyg från RBK-kontrollant. För betyget GULD i fler-
bostadshus och lokalbyggnader krävs en enkätundersökning där högst 
10 procent av brukarna anger att de känner av mögellukt eller upplever 
hälsobesvär på grund av innemiljön. 

Tillämpning på Sickla Udde skola 

Skanska har en utsedd fuktsäkerhetsansvarig och SISAB har anlitat en 
diplomerad fuktsakkunnig som kontrollerat handlingar från arkitekter, 
konstruktörer och VVS med avseende på fukt. VVS-entreprenören är 
auktoriserad enligt Säker Vatteninstallation och fuktmätningar i betong 
genomförs löpande. Särskilda möten för att säkerställa att 
fuktsäkerhetsarbetet fungerar hålls löpande i produktionsskedet. 

Projektet har fått det preliminära betyget: GULD 
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5.7.10 Termiskt klimat vinter 
Här simuleras det termiska klimatet vintertid inomhus med hjälp av 

datorprogram. Dessa värden jämförs sedan med PPD1-kraven.  Här är 
kraven lika för bägge byggnadstyper. Se Tabell 5.10 för indikatorns 
bedömningskriterier. 

Tabell 5.10 Bedömningskriterier för indikatorn Termiskt klimat vinter 

10. Termiskt klimat 
vinter 

BRONS SILVER GULD 

 
Handelsbyggnader 

PPD ≤ 20 % 
som 
visas med 
dator-
simulering. 

PPD ≤ 15 % 
som visas 
med dator-
simulering. 

PPD ≤ 10 % som visas med 
datorsimulering. 
 
Enkätresultat visa att minst 
80 % av svarande anställda 
anser den termiska kom-
forten  
vintertid vara mycket bra, 
bra eller acceptabel. 
 
Om antalet anställda är 5 
eller färre kan enkätsvaren 
redovisas som en brukar-
deklaration 

 
Övriga byggnader 

PPD ≤ 20 % 
som 
visas med 
dator-
simulering. 

PPD ≤ 15 % 
som visas 
med dator-
simulering. 

PPD ≤ 10 % som visas 
med datorsimulering. 
Enkätresultat visar att 
minst 80 % av svarande 
brukare anser 
det termiska klimatet 
vintertid vara mycket 
bra, bra eller acceptabelt. 
 
I småhus deklarerar 
ägaren den termiska 
komforten vintertid. 

 

För verifiering av betyget kontrolleras att indata till beräkningarna av 
inneklimatet stämmer överrens med den färdiga byggnaden alternativt 
genomförs en mätning enligt SS EN ISO 7726.  För betyget GULD i fler-

bostadshus och lokalbyggnader krävs en enkätundersökning där minst 

                                                
1 PPD står för Predicted Percentage Dissatisfied vilket på svenska översätts 

till förväntad andel missnöjda. 
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80 procent av brukarna anser att det termiska klimatet vintertid är 
minst acceptabelt.  

Tillämpning på Sickla Udde skola 

Beräkningar har utförts för det översta planet eftersom fönsterytorna är 
större där. De välisolerade fönstren med låga U-värden är den främsta 
orsaken till att man klarar kraven. 

Projektet har fått det preliminära betyget: SILVER 

5.7.11 Termiskt klimat sommar 
Här simuleras det termiska klimatet sommartid inomhus med hjälp av 
datorprogram. Dessa värden jämförs sedan med PPD-kraven.  Mindre 
skillnader finns mellan byggnadstyperna, till exempel finns krav på 
öppningsbara fönster i skolor där komfortkyla saknas. Se Tabell 5.11 för 
indikatorns bedömningskriterier.  

Tabell 5.11 Bedömningskriterier för indikatorn Termiskt klimat sommar 

11. Termiskt 
klimat 
sommar 

BRONS SILVER GULD 

 
Handels-
byggnader 

PPD ≤ 20 % 
som 
visas med 
dator-
simulering. 

PPD ≤ 15 % 
som visas 
med dator-
simulering. 

PPD ≤ 10 % som visas med datorsimulering. 
 
Enkätresultat visa att minst 80 % av svarande 
anställda anser den termiska komforten  
sommartid vara mycket bra, bra eller accepta-
bel. 
 
Om antalet anställda är 5 eller färre kan enkät-
svaren redovisas som en brukardeklaration 

 
Övriga 
byggnader 

PPD ≤ 20 % 
som 
visas med 
dator-
simulering. 
 
Öppningsbara 
fönster i 
bostäder och 
skolor. 

PPD ≤ 15 % 
som 
visas med 
dator-
simulering. 
 
Öppnings-
bara 
fönster i 
bostäder 
och skolor. 

PPD ≤ 10 % som visas 
med datorsimulering. 
 
Öppningsbara fönster i 
bostäder och skolor. 
Enkätresultat visar att 
minst 80 % av svarande brukare anser det 
termiska klimatet sommartid vara mycket bra, 
bra eller acceptabelt. 
 

 

För verifiering av betyget kontrolleras att indata till beräkningarna av 
inneklimatet stämmer överrens med den färdiga byggnadens 
alternativt genomförs en mätning enligt SS EN ISO 7726.  För betyget 
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GULD i flerbostadshus och lokalbyggnader krävs en enkät-
undersökning där minst 80 procent av svarande brukare anser att det 
termiska klimatet sommartid är minst acceptabelt.  

Tillämpning på Sickla Udde skola 

Beräkningar har utförts för det översta planet eftersom fönsterytorna är 
större där. Solskyddsfönster och vädringsfönster är de främsta 
åtgärderna för att klara kraven. 

Projektet har fått det preliminära betyget: SILVER 

5.7.12  Dagsljus 
Här bedöms tillgången till dagsljus i de rummen med sämst förut-
sättningar, exempelvis rum på första plan mot norr. Här har handels-
byggnader lite annorlunda krav, bland annat på försäljningsutrymmen 
och rum för anställda. Se Tabell 5.12 för indikatorns bedömnings-
kriterier. 
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Tabell 5.12 Bedömningskriterier för indikatorn Dagsljus 

12.Dagsljus 
(DF=Dagsljus
faktor) 

BRONS SILVER GULD 

 
Handels-
byggnader 

Försäljnings-
utrymme: 
· DF ≥ 1,0 % 
eller 
· Utblicksarea 
≥ 40 % 
eller 
Övriga rum 
där anställda 
vistas mer än 
tillfälligt har: 
· DF ≥ 1,0 % 
eller 
· Utblicksarea 
≥ 40 % 

Försäljnings-
utrymme: 
· DF ≥ 1,2 % 
eller 
· Utblicks-
area ≥ 50 % 
eller 
Övriga rum 
där anställda 
vistas mer än 
tillfälligt 
ligger i 
anslutning 
till 
försäljnings-
ytan och har: 
· DF ≥ 1,2 % 
eller 
· Utblicks-
area ≥ 50 % 

Försäljningsutrymme: 
· DF ≥ 1,2 % redovisad 
med datorsimulering eller 
· Utblicksarea ≥ 50 % 
och 
Övriga rum där anställda vistas 
mer än tillfälligt ligger i anslutning 
till försäljningsytan och har: 
· DF ≥ 1,2 % visad med dator-
simulering eller  
· Utblicksarea ≥ 50 % Enkät-
undersökning som visar att minst 
80 % av svarande anställda anser 
att dagsljusförhållandena som 
fastighetsägaren kan påverka är 
mycket bra, bra eller acceptabla. 
 
Om antalet anställda är 5 eller 
färre redovisas egendeklaration 

 
Övriga 
byggnader 

≥ 1,0 % ≥ 1,2 % ≥ 1,2 % visad med 
datorsimulering. 
 
Enkätresultat visar 
att >80 % av svarande brukare 
anser 
ljusförhållandena 
vara mycket bra, bra 
eller acceptabelt. 
 
I småhus deklarerar 
ägaren dagsljuskvaliteten. 

 

Indikatorbetyget verifieras genom kontroll av beräknings-
förutsättningar i färdig byggnad. För betyget GULD i flerbostadshus 
och lokalbyggnader krävs en enkätundersökning där minst 80 procent 
av svarande brukare anser att ljusförhållandena är minst acceptabla. 
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Tillämpning på Sickla Udde skola 

Med hjälp av bland annat datorsimuleringar har man kontrollerat rum 
på plan 300 då dessa har mindre fönster än översta plan. Solskyddsglas 
används i samtliga fönster förutom mot norr för att klara solvärme-
lasten vilket ger ett G-värde på 0,25 och ett LT-värde1 på 0,45. 
Majoriteten av innerväggarna är även målade vita med glans för att ge 
en ljusare inomhusmiljö. Simuleringen visade att en dagsljusfaktor på 
1,2 procent klaras med god marginal. 

Projektet har fått det preliminära betyget: GULD 

5.7.13  Legionella 
Indikatorn bedömer risken för tillväxt och spridning av legionella-

bakterier i vattenledningar. Kraven skiljer sig inte åt mellan de olika 
byggnadstyperna. Se Tabell 5.13 för indikatorns bedömningskriterier.  

                                                
1 LT-värdet står för ljustranmissionen och anger hur stor del av ljuset i procent som 
passerar genom glaset. 
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Tabell 5.13 Bedömningskriterier för indikatorn Legionella 

13. Legionella BRONS SILVER GULD 
 
Övriga byggnader 
och 
handelsbyggnader 

Temperatur på 
stillastående 
tappvarmvatten i t 
ex beredare 
och ackumulator-
tankar 
≥ 60˚C 
 
Gemensam rörled-
ning 
till flera dusch-
platser 
där temperaturen 
är 
högst 38°C ska inte 
vara längre än 5 
meter. 
 
Handdukstorkar 
och 
andra värmare är 
inte 
kopplade på vvc-
ledningen 
 
Proppade 
ledningar 
ska vara så korta att 
temperaturen på 
det 
stillastående 
vattnet 
inte understiger 
50°C. 

BRONS + 
Riskvärdering 
genomförs med av-
seende på tillväxt 
och 
spridning av 
legionella i äldre- 
och 
gruppboende, hotell, 
sporthallar, 
simhallar, sjukhus 
och flerbostadshus. 
Åtgärder genomförs 
som 
minskar legionella-
risken 
 
Legionellaskydd 
enligt "Branschregler 
Säker Vatten-
installation" 

SILVER + 
Termometrar 
monteras på 
utgående 
varmvatten och 
på 
returen i varje 
vvc-krets. 
 
Instruktioner ska 
finnas för regel-
bundna kontroller 
av vv- och vvc-
temperatur i äldre 
och gruppboende, 
hotell, sporthallar, 
simhallar, sjukhus 
och flerbostads-
hus 

 

Vid verifiering jämförs utförandet med bedömningskriterierna och 
varmvattentemperaturer mäts enligt branschreglerna Säker Vatten-
installation.  

Tillämpning på Sickla Udde skola 

Ett antal åtgärder har vidtagits i projektet, bland annat ska termometrar 
monteras på utgående varmvatten samt varmvattencirkulationen för att 
kunna bedöma var det finns risk för legionellatillväxt. Legionellaskydd 
ska utföras enligt Säker Vatteninstallation. 
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Projektet har fått det preliminära betyget: GULD 

5.7.14 Dokumentation av byggvaror  
Indikatorn syftar till att premiera byggnader där dokumentation förs på 
de byggvaror och byggnadsmaterial som byggs in. Kraven är lika för 
bägge byggnadstyper. Se Tabell 5.14 för indikatorns bedömnings-
kriterier. 

Tabell 5.14 Bedömningskriterier för indikatorn Dokumentation av byggvaror 

14. 
Dokumentation 
av byggvaror 

BRONS SILVER GULD 

 
Övriga byggnader 
och handels-
byggnader 

En byggnadsrelaterad 
loggbok upprättas med 
information om bygg-
varor i produktkategorier 
E, 
F, G, H, I, J, K, L, M, N 
och Z enligt BSAB 96. 
 
Loggboken ska minst 
innehålla uppgifter om 
typ av byggvara, varu-
namn, tillverkare, 
innehållsdeklaration och 
årtal för dess 
upprättande. 

BRONS+ 
Loggboken är 
digital och 
administreras 
på företagsnivå 
hos fastighets-
ägaren 

SILVER+ 
Loggboken 
innehåller in-
formation 
om byggvarors 
ungefärliga 
placering och 
mängd i 
byggnaden. 

 

Vid verifieringen kontrolleras det att dokumentationen enligt den preli-
minära klassningen överensstämmer med utförandet av den verkliga 
byggnaden. Nya produkter som tillkommit under driftsskedet ska även 
vara inlagda i loggboken. 

Tillämpning på Sickla Udde skola 

SISAB upprättar en digital loggbok i Byggvarubedömningen som 
Skanska arbetar med löpande under projekttiden, bland annat med 
hjälp av detta examensarbete. 

Projektet har fått det preliminära betyget: GULD 

5.7.15 Utfasning av farliga ämnen 
Indikatorn syftar till att minska användningen av farliga ämnen. För att 
erhålla högre betyg än BRONS får utfasningsämnen enligt Kemikalie-

inspektionens (KEMI) kriterier, se Bilaga D, inte förekomma alls eller 
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endast i en begränsad mängd. Se Tabell 5.15 för indikatorns 
bedömningskriterier. 

Tabell 5.15 Bedömningskriterier för indikatorn Utfasning av farliga ämnen 

15. Utfasning av 
farliga ämnen 

BRONS SILVER GULD 

 
Övriga byggnader och 
handelsbyggnader 

Doku-
mentation 
saknas 

Utfasningsämnen 
enligt KEMI:s kriterier 
förekommer endast i 
mindre omfattning 
hos loggbokens bygg-
varor och är doku-
menterade 
i en avvikelselista. 

Utfasnings-
ämnen enligt 
KEMI:s 
kriterier före-
kommer inte i 
de doku-
menterade 
byggvarorna i 
loggboken. 

 

Vid verifiering kontrolleras att loggboken inte innehåller byggvaror 
vars halter av utfasningsämnen inte överstiger KEMI:s kriterier. Av-
vikelser av nya byggvaror ska vara rapporterade. 

Tillämpning på Sickla Udde skola 

Arbetet med att säkerställa att inga produkter med utfasningsämnen 
byggs in fortgår löpande under projektet där projektingenjör, 
produktionsledare samt projektinköpare kontrollerar samtliga inköp. 
Dock förekommer utfasningsämnen i mindre omfattning i vissa 
produkter. 

Projektet har fått det preliminära betyget: SILVER 

5.8 Aggregering 
Det slutgiltiga betyget för byggnaden bestäms genom en speciell sorts 
viktning kallad aggregering. Hur denna aggregering går till beskrivs 
mer utförligt nedan. 

Från rumsbetyg till indikatorbetyg 

För de indikatorer där bedömningen är på rumsnivå ges ett betyg för 
varje rum. Indikatorbetyget bestäms av det sämsta rumsbetyget och 
kan höjas ett steg om hälften eller mer av den bedömda rumsarean har 
högre betyg, se Figur 5.2 och Figur 5.3 för exempel.  
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Rumsbetyg Bedömd rumsarea 
Exempel 1 

Indikatorns betyg 

BRONS 23 m² 

SILVER SILVER 10 m² 

GULD 15 m² 
Figur 5.2 Exempel 1 på indikatorsbedömning utifrån rumsbetyg 

Rumsbetyg Bedömd rumsarea 
Exempel 2 

Indikatorns betyg  

BRONS 23 m² 

BRONS SILVER 10 m² 

GULD 7 m² 
Figur 5.3 Exempel 2 på indikatorsbedömning utifrån rumsbetyg 

Från indikatorbetyg till aspektbetyg 

Aspektbetyget bestäms alltid av det sämsta indikatorbetyget, se Figur 
5.4.  

Från aspektbetyg till områdesbetyg 

Områdesbetyget bestäms av det sämsta aspektbetyget. Dock kan 
områdesbetyget höjas ett steg om hälften eller mer av aspekterna har ett 
högre betyg. Exempelvis blir områdesbetyget för Innemiljö GULD trots 
att det sämsta betyget är SILVER, se Figur 5.4. 
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Från områdesbetyg till byggnadsbetyg 

Det slutgiltiga betyget för byggnaden bestäms alltid av det sämsta 
områdesbetyget, se Figur 5.4. 

 

 
 

 
Aggregering Sickla Udde skola 

  

       

Indikatorer  Aspekter Områden Byggnad 

Energianvändning GULD Energianvändning GULD 

Energi GULD 

GULD 

Värmeeffektbehov SILVER 

Effektbehov SILVER 

Solvärmelast SILVER 

Energislag GULD Energislag GULD 

Ljudmiljö GULD Ljudmiljö GULD 

Innemiljö GULD 

Radon GULD 

Luftkvalitet SILVER Ventilationsstandard SILVER 

Kvävedioxid SILVER 

Fuktsäkerhet GULD Fukt GULD 

Termiskt klimat vinter SILVER 

Termiskt klimat SILVER 
Termiskt klimat sommar SILVER 

Dagsljus GULD Dagsljus GULD 

Legionella SILVER Legionella SILVER 

Dokumentation av bygg-
varor 

GULD 
Dokumentation av 
byggvaror 

GULD 

Material GULD 
Utfasning av farliga 
ämnen 

SILVER 
Utfasning av farliga 
ämnen 

SILVER 

Figur 5.4 Aggregering av betyg för Sickla Udde skola (Skanska, 2013) 
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6 PRODUKTDATABASER 
För att underlätta hanteringen av Miljöbyggnadsområdet ”Material” 
finns ett antal produktdatabaser att tillgå. De tre vanligaste beskrivs 
närmare i detta kapitel. 

6.1 Bedömningsunderlag 
Samtliga produktdatabaser bedömer vanligen produkterna med hjälp 
av två sorters underlag; byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad. 

6.1.1 Byggvarudeklarationer 
Ett av kraven som ställs i Miljöbyggnad angående loggboken är att den 
ska innehålla innehållsdeklarationer som motsvarar byggvaru-
deklarationer. Arbetet med att ta fram dessa startade i samband med att 
Kretsloppsrådets handlingsplan från år 1995, Miljöansvar för byggvaror 
inom ett kretsloppstänkande – ett utvidgat producentansvar, där man åtog 
sig att ”utforma och tillhandahålla byggvarudeklarationer snarast, dock 
senast under 1997”. (Kretsloppsrådet, 2007) Man tog fram anvisningar 
för hur dessa deklarationer skulle se ut och presenterade dessa hösten 
1997. Anvisningarna reviderades under våren 2000 vilket utmynnade 
en andra utgåva av byggvarudeklarationer, BVD 2. Under sommaren 
2007 gjordes en tredje revidering och omarbetning av deklarationen 
som resulterade i dagens version BVD 3.  

De två främsta användningsområdena för byggvarudeklarationer är: 
(Kretsloppsrådet, 2007) 

 Miljöbedömning av byggvaror 

Eftersom byggvarudeklarationer är utformade enligt samma 
mall och anvisningar underlättar det vid till exempel 
projektering och inköp då man enkelt kan jämföra olika pro-
dukter med avseende på samma faktorer. All relevant 
information angående varans egenskaper presenteras vilket 
innebär att man inte behöver spendera tid och resurser på att gå 
igenom produkt- och informationsblad för att hitta 
informationen. I Byggvarubedömningen är det ett krav vid 
bedömning av varor som inte är kemiska produkter att lämna in 
en byggvarudeklaration.   

 Dokumentation av inbyggda varor 

Deklarationerna kan även användas för att dokumentera in-
byggda produkters miljöegenskaper. Den informationen kan 
vara till stor hjälp vid framtida renoveringar av hus. Vid reno-
veringar vet man sällan exakt vilka produkter och material som 
finns i byggnaden och hur dessa ska hanteras vid rivning och 
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hur de ska avfallshanteras. Den informationen finns redovisad i 
byggvarudeklarationerna.  

Byggvarudeklarationerna är utformade för att ge uppgifter inom 
följande områden: 

 Energihushållning 

 Materialhushållning 

 Utfasning av farliga ämnen 

 Säkerställande av god innemiljö 

Mer specifikt innehåller en deklaration uppgifter om (fetmarkerade 
punkter är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer): 

1. Grunddata – innehåller bland annat information om produktens 
namn, om den är förändrad gentemot en tidigare deklaration 
samt artikelnummer. 

2. Leverantörsuppgifter – innehåller bland annat information om 
företagsnamn, kontaktperson och om företaget är certifierat 
enligt ISO-standarder. 

3. Varuinformation – innehåller bland annat information om 
användningsområde, samt eventuella säkerhetsdatablad och 
BASTA-registreringar. 

4. Innehåll – innehåller information om varans ingående material 
5. Produktionsskedet – innehåller bland annat information om 

vilka råvaror, transporter och energislag som används vid till-
verkning av varan. 

6. Distribution av färdig vara – innehåller information om hur leve-
rantören tillhandahåller varan, till exempel om leverantören tar 
tillbaka varans emballage.  

7. Byggskedet – innehåller information om varan ställer särskilda 
krav vid lagring samt på omgivande produkter.  

8. Bruksskedet – innehåller bland annat information om varans 
krav vid drift- och underhållskedet samt livslängd. 

9. Rivning – innehåller information om åtgärder vid rivning av 
varan. 

10. Avfallshantering – innehåller bland annat information om huru-
vida varan kan återanvändas eller återvinnas.  

11. Innemiljö – innehåller information om varans eventuella 
emissioner.  

Se Bilaga E för ett exempel på en byggvarudeklaration, BVD 3.  
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6.1.2 Säkerhetsdatablad 
Det finns över 80000 kemiska produkter på den svenska marknaden 

och en övervägande majoritet av dessa tillverkas i Sverige eller 
importeras från länder inom EU, se Figur 6.1. (Kemikalieinspektionen, 
2013) Företag som tillhandahåller kemiska på produkter på marknaden 
ska ta fram och lämna säkerhetsdatablad till den som använder 
produkten.  

 

Figur 6.1 Kemiska produkter på svenska marknaden 2011 (Kemikalie-
inspektionen, 2013) 

Reglerna om dessa blad finns i den europeiska kemikalielagstiftningen 
REACH1. Säkerhetsdatabladen ska vara lättlästa, tydliga, skrivna på 
svenska och innehålla alla viktiga uppgifter för att förebygga skador på 
människa och miljö. Säkerhetsdatabladen fungerar som bedömnings-
underlag för främst kemiska produkter i exempelvis Byggvaru-
bedömningen. Följande kemiska produkter ska ha ett säkerhetsdata-
blad (Kemikalieinspektionen, 2011): 

 Ämnen och blandningar som är klassificerade som farliga 
(brandfarliga, explosiva, miljöfarliga, et cetera) 

 Blandningar som inte klassificeras som farliga men som inne-
håller minst 1 procent av ett hälso- eller miljöfarligt ämne. För 
gaser ligger gränsen på minst 0,2 procent  

 Blandningar som inte klassificeras som farliga men som inne-

håller minst ett ämne som har gemenskapsgränsvärde för ex-
ponering på arbetsplatsen. 

                                                
1 REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.  
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 Även i vissa andra fall krävs säkerhetsdatablad föreskrivna i 
artikel 31, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1907/2006 (REACH). 

Ett säkerhetsdatablad ska innehålla följande rubriker: 

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 
2. Farliga egenskaper 
3. Sammansättningen/information om beståndsdelar 
4. Åtgärder vid första hjälpen 
5. Brandbekämpningsåtgärder 
6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
7. Hantering och lagring 
8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 
10. Stabilitet och reaktivitet  
11. Toxikologisk information 
12. Ekologisk information 
13. Avfallshantering 
14. Transportinformation 
15. Gällande föreskrifter 
16. Annan information 

Se Bilaga F för ett exempel på ett säkerhetsdatablad. 

6.2 Byggvarubedömningen 
Byggvarubedömningen är ett kommersiellt system som har tagits fram 
och utvecklats av Sveriges största fastighetsägare och byggherrar för att 
sätta en standard för miljöbedömning av byggvaror. 
(Byggvarubedömningen, 2012) Bland annat står företag som Skanska, 
SISAB, Akademiska Hus och NCC bakom systemet som består av en 
produktdatabas med över 11000 produkter. Produkterna i databasen 
miljöbedöms utifrån ett antal kriterier som är framtagna av en expert-
grupp bestående av miljö- och kemiexperter. Bedömningen görs utifrån 
ett livscykelsperspektiv och ger en av följande totalbedömningar; 
”Rekommenderas”, ”Accepteras” och ”Undviks”. Produkterna är be-
dömda inom följande sju bedömningsområden: 

 Innehållsdeklaration 

 Ingående material och råvaror 

 Tillverkning av varan 

 Transport och emballage 

 Bruksskedet 

 Avfall och rivning 
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 Innemiljö  

Den totala bedömningsnivån illustreras med stora pilar, se Figur 6.2, 

där grön pil representerar bedömningen ”Rekommenderas” och röd pil 
representerar bedömningen ”Undviks”. Ett separat betyg ges även på 
produktens innehåll med en mindre pil. Denna bedömning följer 
samma krav som Miljöbyggnad vilket innebär att om en produkt får 
betyget ”Accepteras” eller bättre så klarar den Miljöbyggnads krav an-
gående innehåll av farliga ämnen. Se Figur 6.3 för exempel på en pro-
dukt som har fått den totala bedömningen ”Undviks” men en inne-
hållsbedömning ”Accepteras”. 

 

Figur 6.2 Pilar som illustrerar totalbetyget för en produkt (Byggvarube-
dömningen, 2013) 

 

Figur 6.3 Exempel på produkt med olika bedömning totalt och på innehåll 
(Byggvarubedömningen, 2013) 

Bedömningen av produkterna görs av Byggvarubedömningen efter att 
en beställare beställt en bedömning. (Byggvarubedömningen, 2013) En 
beställare kan vara en leverantör, producent eller entreprenör som vill 
få en vara bedömd. Bedömningsunderlag skickas in i samband med 
beställningen och kan vara till exempel en byggvarudeklaration eller ett 
säkerhetsdatablad. För bedömning av en byggprodukt behövs en 
byggvarudeklaration eller motsvarande som inte är äldre än fem år. Vid 
bedömning av kemiska produkter krävs ett säkerhetsdatablad som är 
skrivet på svenska och inte är äldre än tre år. Byggvarubedömningen 
genomför sedan en bedömning och kommunicerar tillbaka resultatet 
med en preliminär bedömning till beställaren. Denne har sedan 14 
dagar på sig att komplettera med nya uppgifter innan en slutgiltig 
bedömning görs av Byggvarubedömningen. Se Figur 6.4 för en 
illustration av bedömningsprocessen. 
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Figur 6.4 Illustration av bedömningsprocessen i Byggvarubedömningen 
(Byggvarubedömningen, 2013) 

Priset för en bedömning varierar beroende på handläggningstiden. En 
bedömning inom 10 arbetsdagar kostar 800 kronor och en bedömning 
inom 48 timmar kostar 1200 kronor. (Byggvarubedömningen, 2013) För 
interna beställare, alltså personal hos Byggvarubedömningens med-
lemmar, är priset för bedömningarna något lägre. Den som beställer 
bedömningen står för kostnaden. I vissa fall kan beställaren stå för 
kostnaderna för bedömningar. I referensprojektet Sickla Udde skola 
står SISAB för de bedömningskostnader som läggs ner i samband med 
projektet. (SISAB, 2011) 

Byggvarubedömningen är ett effektivt verktyg som är att 
rekommendera vid arbete med Miljöbyggnad. Varje enskilt projekt kan 
upprätta en projektsida i systemet där man kan upprätta en digital 
loggbok. Med hjälp av databasen kan man snabbt och enkelt föra in 
produkter som används i projektet i loggboken. När produkten förs in i 
loggboken kan man även välja att ange mängd och placering vilket är 
krav för GULD på indikatorn ”Dokumentation av byggvaror”. Man kan 
dela upp loggboken i olika faser, exempelvis ”Projektering” och 
”Produktion” men man kan även dela upp respektive fas i olika under-
kategorier efter byggdel eller arbetsmoment. Till exempel kan man 
skapa underkategorier för stomme, murning eller undertak och placera 
in relevanta produkter i rätt kategori för att få en bättre överblick. Se 
Figur 6.5 för ett exempel från Sickla Udde skolas projektsida där 
kategorierna är på vänster sida med ingående produkter i vald kategori 
i mitten och ett exempel på en inlagd produkt på höger sida. Logg-
boken kan administreras på företagsnivå hos fastighetsägaren vilket är 
ett krav för SILVER på indikatorn ”Dokumentation av byggvaror”.  
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Figur 6.5 Skärmbild från Sickla Udde skolas projektsida på Byggvaru-
bedömningen (Skanska, 2013) 

6.3 SundaHus Miljödata  
SundaHus Miljödata är ett hälso- och miljöbedömningssystem för 
byggprodukter framtaget av SundaHus i Linköping AB år 2003. 
(SundaHus i Linköping AB, 2009) Databasen innehåller över 27000 
unika produkter från över 2000 olika leverantörer vilket gör systemet 
till det största i Sverige. SundaHus Miljödatas tillvägagångssätt skiljer 
sig lite från Byggvarubedömningen. Bedömningen är indelad i fyra steg 
(SundaHus i Linköping AB, 2011) : 

1. Informationsinsamling  

Information och dokumentation kring produkten samlas in i 
form av exempelvis säkerhetsdatablad, byggvaru-
deklarationer, skötsel- och underhållsråd och produkt-
information från leverantören. 
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2. Databaslagring 

Eftersom olika leverantörer kan välja att presentera sin 
information på olika sätt samlas nyckelinformationen från 
dokumenten och placeras på ett standardiserat sätt i data-
basen. 

3. Bedömning 

Med hjälp av den insamlade informationen görs en hälso- och 
miljöfarlighetsbedömning av produkten enligt SundaHus 
Bedömningskriterier. 

4. Helhetsbedömning 

Slutligen görs en helhetsbedömning på byggvaran där 
produkten får ett av bokstavsbetygen A, B, C eller D där A är 
bäst. Helhetsbedömningen görs enligt följande samman-
vägda egenskaper: 

 Ingående material och ämnen samt ingående rå-
varor 

 Byggvarans hälso- och miljöfarlighet under 
tillverkningsskedet, byggskedet, bruksskedet och 
avfallsskedet 

 Rivning samt restmaterial 
 Dokumentation 

Egenskaperna som utgör totalbetyget är väldigt lika de som görs i 
Byggvarubedömningen och ger därmed ett samlat helhetsbetyg för 
produktens hela livscykel.  

6.4 BASTA 
BASTA är ett oberoende miljöbedömningssystem för produkter inom 
bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget BASTA är ett gemensamt, 
icke-vinstdrivet bolag ägt av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges 
Byggindustrier. (BASTA, 2013) Systemet innehåller över 85000 
produkter som är bedömda enligt BASTA:s egenskapskriterier. Dessa 
är baserade på samma kriterier som finns i Miljöbyggnad för indikatorn 
”Utfasning av farliga ämnen” vilket innebär att samtliga produkter som 
finns inlagda i databasen är godkända för användning enligt Miljö-
byggnads krav. (BASTA, 2012) Till skillnad från produktdatabaserna 
Byggvarubedömningen och SundaHus Miljödata fokuserar BASTA en-
bart på egenskaperna med avseende på kemiskt innehåll vilket innebär 
att ingen hänsyn tas till livscykelegenskaperna som i de två andra data-
baserna. Databasen är till skillnad från Byggvarubedömningen och 
SundaHus Miljödata gratis att använda och är öppen för alla vilket 
innebär att det är ett lättillgängligt system för framförallt mindre 
företag. Systemet har även en funktion likt den som finns i Byggvaru-
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bedömningen där man kan skapa en digital loggbok som är kallad 
BASTA Projekthanteraren.  
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7 PRODUKTER OCH MATERIAL 
Miljöbyggnads krav på dokumentation av produkter täcker inte alla 
produkter som används i ett vanligt byggprojekt, exempelvis ingår inte 
isoleringsmaterial till installationer, VA-rör och ventilationskanaler. 
Genom att undersöka andelen ej godkända produkter i Byggvaru-
bedömningen inom de aktuella produktkategorierna går det snabbt att 
se vilka material som kan vara problematiska att använda. Tabell 7.1 
visar andelen underkända material enligt Byggvarubedömningens 
kriterier. Värt att notera är dock att det är totalbedömningen som visas i 
tabellen, vilket innebär att vissa varor kan vara godkända med av-
seende på ämnesinnehållet men inte Byggvarubedömningens övriga 
kriterier. Försök att göra liknande jämförelser med BASTA och Sunda-
Hus Miljödata var inte genomförbara på grund av bristande sök-
kriterier i databaserna.  

Tabell 7.1 Andelen underkända produkter i Byggvarubedömningen (Skanska, 
2013) 

BSAB-96-kod Antal produkter med 
totaltbetyget 
"Accepteras" eller 
"Rekommenderas" 

Antal 
produkter med 
totaltbetyget 
"Undviks" 

Totalt 
antal 
produkter 

Andel 
produkter med 
totalbetyget 
"Undviks" 

L (målning, puts, väv, 
tapet) 

653 522 1175 44.4% 

M (ytskikt, lim, av-
jämningsmassa) 

1068 809 1877 43.1% 

Z (fogmassor, drev, 
tätning) 

535 284 819 34.7% 

H (reglar och paneler) 26 12 38 31.6% 
N (komplettering av 
sakvaror mm) 

288 92 380 24.2% 

F (murverk) 104 23 127 18.1% 
K (skikt av skivor) 178 38 216 17.6% 
E (platsgjutna 
konstruktioner) 

81 17 98 17.3% 

J (skikt för tak-
täckning) 

247 51 298 17.1% 

G (monteringsfärdiga 
element) 

196 38 234 16.2% 

I (termisk isolering) 229 41 270 15.2% 

 

Om man bortser från produkter i produktkategorin H, där produkt-
antalet är för lågt för att ge ett rättvist resultat, kan man avläsa tre 
kategorier där andelen underkända produkter sticker ut; L, M och Z.  
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7.1 Limmer 
En produktgrupp som ofta kan innehålla miljöfarliga ämnen och ge 

upphov till emissioner är limmer. Det finns fyra olika typer av lim: 
animaliskt baserade, mineraliskt baserade, syntetiskt baserade och 
växtbaserade. (Bokalders & Block, 2004) Animaliskt baserade limmer är 
proteinbaserade och vattenlösliga. De innehåller ofta trämjöl och 
fungerar utmärkt för att limma på trä, men utomhusanvändning är ute-
slutet då limmet inte är fukttåligt. Mineraliskt baserade limmer består 
av råvaror som det finns gott om och tillverkningen är förhållandevis 
energieffektiv och skonsam mot miljön. Syntetiskt baserade limmer till-
verkas av fossil olja med en tillverkning som är energikrävande och 
miljöstörande. Växtbaserade limmer är oftast vattenbaserade och består 
av stärkelse eller cellulosa. 

Vid nyproduktion av miljöanpassade byggnader bör man undersöka 
möjligheten att inte använda limmer. Förutom risken för emissioner 
innebär limning även att återvinning av produkter försvåras och i vissa 
fall omöjliggörs. Lösläggning av mattor och mekaniska samman-
fogningar såsom spikar och skruvar bör prioriteras om möjligt. 
(Bokalders & Block, 2004) Forskning har även gjorts på svetsning av trä 

vilket innebär att man kan svetsa ihop trä istället för att limma. 
(Byggvärlden, 2011) 

7.1.1 Epoxilimmer 
Epoxi innehåller epiklorhydrin, fenol och alkohol och är starkt allergi-
framkallande. Det innehåller även bisfenol A och alkylfenoler vilka är 
så kallade östrogenliknande ämnen. (Bokalders & Block, 2004) I härdat 
tillstånd är epoxin kemiskt stabil och innebär då inga risker ur hälso-
synpunkt utan det är i ohärdat tillstånd produkten är hälsoskadlig.  

Epoxiprodukter är vanligt förekommande i exempelvis målningsfärger, 
spackel, golvbeläggningar, sätt- och fogbruk med mera. (Hebert, 2013)  

7.1.2 Akrylatlim 
Akrylatlim är ett petroleumbaserat lim som innehåller sampolymerer 
mellan bland annat vinylacetat, eten och akrylater. (Bokalders & Block, 
2004) Vid applicering kan emissioner uppstå och vid hög fuktighet kan 
limmet förtvålas vilket medför att slemhinneirriterande kemiska ämnen 
avges. Akrylatlim används ofta som golvlim vid läggning av PVC- och 
linoleummattor som är väldigt täta skikt. Underlaget måste således 
vara torrt innan limmet appliceras eftersom all fukt som avgår från 
underlaget annars fastnar under mattan och ger upphov till höga 
relativa fuktigheter. (Hebert, 2013) 
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7.2 Fogmassor  
Fogmassor används oftast för att täta skarvar mellan konstruktions-

delar och är baserade på olika bindemedel. Fogmassor innehåller ofta 
farliga kemikalier och man bör försöka minska användningen av fogar i 
nyproduktion. I projekteringen kan man tillämpa konstruktions-
lösningar som minimerar kraven på fogar. (Ekobyggportalen, 2013) 
Exempelvis kan man genom användning av mineraliska och fukt-
genomsläppliga material i väggarna utesluta tätskikt i badrum och 
därmed minska behovet av fogar. En annan lösning är att dölja skarvar 
med lister och istället använda drev av naturmaterial. Fogning kan 
göras med drevning, fogband, fogmassor, fogskum och tätningslister.  

7.2.1 Akrylatfogmassa 
Akrylatfogmassa kallas även latexfog och består av akrylatpolymerer 
finfördelade i vatten, ytaktivt dispergeringsmedel, fyllmedel, mjuk-
görare och eventuella pigment. Akrylatfogar har god UV-beständighet 
och fäster utan behandling på många underlag. Nackdelen är att de inte 
är lämpade att användas vid fuktkänsliga och temperaturvarierande 
miljöer. Många godkända material finns att tillgå. 

7.2.2 Bentonit 
Bentonit är en lera med mycket goda egenskaper vad gäller täthet och 
hårdhet. Vid kontakt med vatten expanderar leran och bildar en vatten-
tät yta. Svensk Kärnbränslehantering, SKB, använder bentonit som 
inbäddningsmaterial kring sina kopparkapslar innehållande kärn-

bränsle just på grund av bentonitens täthetsegenskaper. (Svensk 
Kärnbränslehantering, 2009) Förutom att säkerställa att inga radio-
aktiva ämnen kommer ut i miljön fungerar leran också som en buffert 
som skyddar kapseln från eventuella rörelser i berget. Produkten har 
ett organiskt ursprung och är att rekommenderas vid exempelvis 
tätningar av genomföringar i grundplattor och källarväggar.  

7.3 Avjämningsmassor 
Vid golvläggning på betongbjälklag behövs oftast en avjämnande yta 
appliceras på betongen innan eventuella mattor kan läggas. (Bokalders 
& Block, 2004) Det finns två huvudtyper av avjämningsmassor: 
portlandcementbaserat och aluminatcementbaserat flytspackel. Det 
portlandscementbaserade flytspacklet består av en blandning av 
portlandcement, sand och fillermaterial. Man bör bevaka fukthalten i 
betongen då portlandcementens höga pH i kombination med betongens 
fukthalt kan ge upphov till emissioner från lim och golvmatta. 
Aluminatcementbaserade flytspackel består av aluminatcement, sand 
och filler. 
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7.4 Målarfärger  
Målarfärger är en blandning bestående av: (Bokalders & Block, 2004) 

 Cirka 32 procent bindemedel som håller ihop färgen och fäster 
den vid underlaget 

 Cirka 36 procent lösningsmedel som tunnar ut färgen 

 Cirka 30 procent pigment som ger färgen sin kulör 

 Cirka 2 procent tillsatsmedel som exempelvis kan påskynda 
torkförlopp eller hålla ytan ren från mögel 

Det finns många olika typer av färg på marknaden beroende på 
användningsområde. Generellt bör man försöka använda sig av 
produkter som miljömärkta med EU-blomman som är en märkning för 
färg- och ytbehandlingar. Märkningen har bland annat krav på: 

 Användningen av vita pigment 

 Halter av flyktiga organiska föreningar 

 Halter av flyktiga aromatiska kolväten 

 Innehållsredovisning av kadmium, bly, krom, kvicksilver och 
arsenik 

 Övriga krav på klassificeringar 

Ett antal färger är att rekommenderas ur miljösynpunkt, exempelvis 
linoljefärg, kaseinfärg, kalk- och kalkcementfärg och silikatfärg. 
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8 ARBETE UNDER PRODUKTIONEN 
Eftersom Miljöbyggnad är en relativt ny aspekt i byggbranschen är 
kunskaperna om systemet generellt väldigt begränsade bland personer 
inom produktionen. Man bör försöka utbilda personerna inom 
produktionen kring vad Miljöbyggnad faktiskt är och hur det är upp-
byggt. I samband med examensarbetets utförande på plats på projektet 
hölls en genomgång av uppbyggnaden av Miljöbyggnad. Kraven för 
kriterierna redogjordes och förklarades med hjälp av tillämpningar som 
gjorts på Sickla Udde skola. Samtliga aktiva tjänstemän i projektet var 
närvarande samt den person från Skanska som jobbat med certi-
fieringen och ansökan.  

Genomgången visade sig vara väldigt uppskattad då många för första 

gången fick se uppbyggnaden av systemet. Efter genomgången sågs 
ordet ”Miljöbyggnad” inte längre endast som ett begrepp som florerade 
i projektet utan något man faktiskt medvetet arbetade mot. Man kan 
nästan se det som en förvandling i produktionsfasen då attityden mot 
och förståelsen för systemet drastiskt förändrades till det bättre efter 
genomgången.  

Trots arbetet som utförs under produktionsskedet sker den absolut 
största delen av arbetet med Miljöbyggnad under projekteringsfasen. 
Byggnadens utformning och tekniska egenskaper fastställs och ger 
förutsättningarna för det preliminära betyget. Detta medför att 
produktionsskedet till stor del handlar om att verifiera det preliminära 
betyget genom att bygga enligt handlingar och krav. Dock finns det tre 
stycken indikatorer som går att påverka under produktionen, nämligen 
indikatorerna ”Fuktsäkerhet”, ”Dokumentation av byggvaror” och ”Ut-
fasning av farliga ämnen”.   

Arbetet med indikatorn ”Fuktsäkerhet” medför främst att speciella 
rutiner för materialhantering upprättas och att särskilda fuktmätningar 
görs och dokumenteras under produktionen. Detta är inget som 
examensarbetet berör närmare. Större vikt har däremot lagts på 
indikatorerna ”Dokumentation av byggvaror” och ”Utfasning av farliga 
ämnen” vilka kräver omfattande arbete och resurser i produktions-
skedet. 

8.1 Området ”Material” 
I det dagliga arbetet med Miljöbyggnad i produktionen hanterar man 
sällan indikatorerna ”Dokumentation av byggvaror ” och ”Utfasning av 
farliga ämnen” separat utan arbetet med båda indikatorerna görs ofta 
parallellt. Med hjälp av en produktdatabas som Byggvarubedömningen 
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integreras bägge indikatorerna på ett lättarbetat sätt. När en produkt 
ska användas kan man enkelt söka efter den, föra in den i den digitala 
loggboken och samtidigt avgöra huruvida den är godkänd eller inte 
enligt KEMI:s kriterier.  

8.2 Dokumentation av byggvaror 
Indikatorn ”Dokumentation av byggvaror” innebär att en loggbok upp-
rättas där samtliga inbyggda byggvaror dokumenteras. Kraven på 
dokumentationens omfattning varierar beroende på vilket betyg man 
strävar efter. (SGBC, 2012) För att få betyget BRONS krävs att en logg-
bok upprättas med information om byggvaror i ett antal kategorier 
enligt BSAB 96. Loggboken ska bland annat innehålla information om 
varunamn, innehållsdeklaration och tillverkare. För betyget SILVER 
krävs även att loggboken är digital och hanteras på företagsnivå av be-
ställaren. För betyget GULD krävs förutom kraven för BRONS och 
SILVER att loggboken innehåller information om varornas ungefärliga 
placering och mängd i byggnaden.  

Produkterna som ska dokumenteras ingår i följande kategorier enligt 
BSAB 96, exempel på produkter i respektive kategori finns inom 
parantes.  

E  Platsgjutna konstruktioner (armeringsstål, pumpbetong)  

F  Murverk (tegel, murbruk) 

G  Konstruktioner av monteringsfärdiga element (pre-
fabricerade väggar och bjälklag)  

H  Konstruktioner av längdformvaror (konstruktionsvirke) 

I  Skikt av termoisolervaror (mineralull, cellplast) 

J  Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, 
plan plåt, överläggsplattor (tätningsmassor, tätmembran) 

K  Skikt av skivor (gips-, plywood- och spånskivor) 

L  Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm 
(målarfärg, mur- och putsbruk) 

M  Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror (lim, av-
jämningsmassor, golvspackel) 

N  Kompletteringar av sakvaror med mera (dörrar och 
undertaksskivor) 
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Z  Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror (fog-
material) 

Med ordet ”byggvaror” menar Miljöbyggnad ”en försäljnings- eller 
levereransprodukt avsedd att användas vid byggnad”. En byggvara 
kan även vara en kemisk produkt eller en produkt som innehåller eller 
är behandlat med en kemisk produkt. Viktigt att notera är att endast 
byggvaror som monteras fast i eller i direkt anslutning till byggnaden 
behöver ingå i loggboken. Detta innebär att varor och material som till-
hör installationstekniska system och elsystem inte behöver vara med i 
loggboken.  

Kravet på innehållsdeklaration motsvarar de uppgifter som finns i 
byggvarudeklarationer, BVD 3. Många produkter som används regel-
bundet i byggbranschen har numera en byggvarudeklaration vilket 
innebär att samtliga krav som ställs på redovisning enligt betyget 
BRONS täcks in. I de fall en innehållsdeklaration saknas ska 
leverantören alternativt producenten kontaktas för att se till att en 
sådan upprättas. För kemiska produkter räcker ett säkerhetsdatablad 
som innehållsdeklaration för indikatorbetyg BRONS och SILVER. Detta 
innebär att man för betyget GULD även måste ha en innehålls-
deklaration som motsvarar en byggvarudeklaration för dessa pro-
dukter.  

Loggbokens utformning bestäms av fastighetsägaren men den ska ha 
en innehållsförteckning för byggvarudeklarationerna eller dess mot-
svarigheter. En digital loggbok underlättar hela hanteringen av logg-
boken under produktionsskedet samt vid eventuella uppdateringar 
med nya byggvaror som tillförs under driftsskedet. Exempel på digitala 
loggböcker är materialdatabaserna BASTA, Byggvarubedömningen 
eller SundaHus Miljödata. Förutom underlättandet av doku-
mentationen av byggvarorna underlättar databaserna även arbetet med 
den andra indikatorn inom området ”Material”, ”Utfasning av farliga 
ämnen”. 

Syftet med indikatorn är att underlätta vid en eventuell framtida 
sanering eller ombyggnad av byggnaden. Med hjälp av loggboken kan 
man avgöra vilka produkter som finns i respektive byggdel då man 

sällan kan avläsa samtliga ingående produkter i en ritning. Till exempel 
kan man vid en framtida ombyggnation där golvbyte ingår bedöma 
vilka risker som finns vid rivning av det gamla golvet. Limmet eller 
bruket under golvet kan exempelvis ge upphov till farliga ämnen vid 
rivning vilket innebär att man måste vidta speciella åtgärder. 
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Arbetet med att dokumentera varorna som byggs in kan göras i två 
skeden; projekteringsskedet eller produktionsskedet.  

I projekteringsskedet föreskrivs ofta ett antal specifika produkter som 
ska användas, oftast sådana med ett specifikt utseende eller funktion. 
Exempel på sådana produkter är fasadmaterial och golv. Fasadmaterial 
är bestämda av bygglov eller byggherre för att ge byggnaden ett speci-
fikt utseende och kan oftast inte ändras vilket innebär att en specifik 
produkt ofta föreskrivs på ritning. Golvtyper har förutom estetiska 
egenskaper även tekniska egenskaper som innebär att specifika pro-
dukter ibland föreskrivs på ritning. Till exempel kan det vara steg-
ljudsisolerande golv eller idrottshallsgolv som har en viss typ av 
elasticitet som är svår att byta ut och upprätthålla samma funktion. 
Man bör försöka undvika att endast föreskriva en specifik produkt på 
handlingar. Istället bör man lägga till frasen ”eller likvärdigt” för att ge 
produktionspersonalen en chans att byta ut produkter. Anledningen till 
ett produktbyte kan vara att den inte är godkänd enligt Miljöbyggnads 
kriterier men det kan även vara av ekonomiska eller utförande-
relaterade skäl. Dessa föreskrivna produkter bestäms i ett tidigt skede 
och bör således föras in i loggboken under projekteringen av exempel-

vis den ansvariga projektören. I detta skede är det enkelt att veta exakt 
hur mycket av materialet som kommer gå åt samt vilken placering det 
kommer att ha. Under examensarbetet har det dock konstaterats att 
långt ifrån alla föreskrivna produkter förs in i loggboken under 
projekteringsfasen vilket innebär att arbetet istället sker under produkt-
ionen. 

Under produktionsskedet dokumenteras använda produkter löpande 
av exempelvis en projekt-, entreprenad-, eller KMA-ingenjör alternativt 
en produktionsledare beroende på omfattning och projekt. För enkel-
hetens skull kommer denna person i fortsättningen kallas för projekt-
ingenjör.  

I produktionsskedet ställs stora krav på uppföljning av dels föreskrivna 
och ej föreskrivna produkter. Gällande föreskrivna produkter som 
redan finns inlagda i loggboken från projekteringen handlar det om att 
verifiera att de används och dokumenteras enligt gällande krav. Vid 
hantering av ej föreskrivna produkter innebär det att man löpande 
kommunicerar med produktionsledare, projektinköpare och under-
entreprenörer för att fastslå vilka produkter som används. Exempel på 
produkter som normalt inte är föreskrivna men används i stor om-
fattning är limmer, mur- och fogbruk och tätningsprodukter. Personen 
som ansvarar för dokumentationen måste ta kontakt med ansvarig 
entreprenör för att få fram vilka produkter som kommer att användas. 
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Detta kan göras i samband med ett produktionsstartmöte med en 
underentreprenör eller tillsammans med en produktionsledare vid in-
köp. Då kan man innan produktionen startar fastslå vilken produkt 
som kommer användas. Vid klassning enligt betyget GULD kan även 
mängd och placering snabbt fastställas.  

Arbetsinsatsen för att nå betyget BRONS, SILVER eller GULD skiljer sig 
inte nämnvärt ur en tidsmässig aspekt. Den mest resurskrävande in-
satsen är själva dokumentationen enligt kraven för BRONS. Kravet för 
SILVER innebär snarare en förenkling av arbetet då man kan använda 
sig av digitala loggböcker och databaser såsom Byggvarubedömningen 
eller SundaHus Miljödata. För betyget GULD tillkommer en del extra 
arbete med att bestämma mängd och placering men detta kan enkelt 
lösas med hjälp av rutiner och tidig kommunikation.  

En loggbok likt den Miljöbyggnad kräver skulle varit till stor hjälp för 
dagens fastighetsägare när inventeringar av miljögiftet PCB har gjorts 
under de senare åren. Enligt 16 § Förordning (2007:19) om PCB m.m. 
ska fastigheter som är byggda eller renoverade mellan 1956 och 1973 
där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts undersökas 
om massorna innehåller PCB. Detta innebär att man ofta får riva upp 
exempelvis fönsterfogar för att undersöka innehållet av PCB och huru-
vida sanering krävs. Dessa saneringar kan bli väldigt omfattande och 
dyra. Landstinget i Östergötland anger att saneringsbehovet skulle 
innebära en kostnad på mellan 50-100 miljoner kronor för landstinget. 
(ekuriren.se, 2008) Medelkostnaden för PCB-sanering av fönsterfogar är 
cirka 280-310 kronor per löpmeter vilket kan innebära höga kostnader i 
flerbostadshus och kontor. (Linköpings kommun, 2008) Utöver själva 
kostnaden för saneringen tillkommer kostnader för inventering och 
hantering av avfallet. 

8.3 Utfasning av farliga ämnen 
Indikatorn ”Utfasning av farliga ämnen” innebär att man inte använder 
produkter som innehåller utfasningsämnen enligt Kemikalie-

inspektionens kriterier, se Bilaga D. För betyget BRONS doku-
menteras inte de farliga ämnena i produkterna alls i loggboken. (SGBC, 
2012) För betyget SILVER får utfasningsämnen endast förekomma i 

mindre omfattning i loggbokens byggvaror. Dessa ska vara doku-
menterade i en särskild avvikelselista. Här råder det en del frågetecken 
kring vad som menas med ”mindre omfattning”. Under examens-
arbetet har SGBC kontaktats för att få klarare besked kring definitionen 
av ”mindre omfattning”. Det fastslogs att det inte finns någon fast an-
del eller siffra utan att det bedöms i varje enskilt fall. (Strandfeldt, 2013)  
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Dock har Miljöbyggnads Tekniska Råd skrivit detta angående frågan 
om vad som avses med frasen ”mindre omfattning”: 

”Idag finns tyvärr ingen praxis för vad ’mindre omfattning’ innebär men det 
ska givetvis vara så lite som möjligt i varje enskilt fall. Man bör som 
entreprenör, projektör eller byggherre se till att välja produkter som genererar 
så lite farliga ämnen som möjligt. Avvikelser bör dokumenteras tydligt.” 

Skanska Teknik, en egen avdelning inom Skanska Sverige med ansvar 
för miljöcertifieringar, har dock en tumregel om att maximalt en av tio 
produkter kan innehålla farliga ämnen. (Engström, 2013) Det är även 
utifrån denna tumregel arbetet har skett i projektet Sickla Udde skola. 
En liknande definition är önskvärd från SGBC:s sida då den nuvarande 
formuleringen kan anses vara väldigt oklar och omätbar.  

För betyget GULD ska samtliga produkter i loggboken vara fria från 
utfasningsämnen. En produkt anses vara fri från utfasningsämnen då 
respektive halt i KEMI:s kriterier understigs.  

Det finns två sätt att bedöma byggvarors innehåll av utfasningsämnen; 
manuellt eller med hjälp av en databas. En manuell bedömning görs 
helt enkelt genom att utnyttja innehållsdeklarationen för produkten i 
fråga och jämföra den mot KEMI:s kriterier på utfasningsämnen. Denna 
metod är extremt tidskrävande när man beaktar antalet produkter som 
används i ett vanligt byggprojekt. Den kan även vara väldigt 
komplicerad om man har begränsade kunskaper inom kemi. Den andra 
metoden är att använda en produktdatabas som BASTA, Byggvaru-
bedömningen eller SundaHus Miljödata. Det är en mycket enklare 
metod som på ett snabbt och överskådligt sätt ger information huru-
vida produkten är godkänd eller inte. Databaserna har en del olika 
funktioner och kriterier som de bedömer utifrån men för samtliga gäller 
att ingen accepterar egenskaper, risker och halter över KEMI:s kriterier 
för utfasningsämnen. Användandet av en produktdatabas är att re-
kommendera då det underlättar hanteringen av farliga ämnen samt 
hanteringen av loggboken.  

8.4 Intervjuer 
I samband med examensarbetet har ett antal intervjuer genomförts med 

personer på Skanska som arbetar eller har arbetat med Miljöbyggnad 
inom produktionen. Intervjuerna har skett över e-post och samma 
frågeformulär har gått ut till alla med samma tjänst, se Bilaga G. 
Specifika följdfrågor har ställts till respektive person baserat på de svar 
som erhållits från de ursprungliga frågorna. Tillsammans med erfaren-
heterna från det praktiska arbetet som genomförts parallellt med 
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examensarbetet utgör intervjuerna en bra grund för att kunna dra slut-
satser beträffande arbetet med Miljöbyggnad i dagsläget.  

Samtliga tillfrågade svarade att Skanska har det övergripande eller 
totala ansvaret för loggbokens uppföljning och dokumentation. I vissa 
fall har underentreprenörer tillgång till loggboken och kan föra in sina 
egna varor alternativt hjälpa till med att ta fram dokumentation för nya 
bedömningar i produktdatabasen. Samma upplägg har använts under 
examensarbetet där underentreprenörer främst har hjälpt till med att 
kommunicera med leverantörer och producenter kring frågor angående 
bedömningsunderlag och nya bedömningar i Byggvarubedömningen.  

Intervjuerna har visat att det inte finns några fasta rutiner kring hur 
man insamlar information om vilka produkter som ska användas i 
projektet. Gällande underentreprenörernas produkter finns det ibland 
ett krav i kontraktet att dokumentation av de produkter som avses 
användas i entreprenaden ska överlämnas innan entreprenadens start. 
Finns inte detta krav i kontraktet kan underentreprenören överlämna 
denna dokumentation i samband med ett produktionsstartmöte. Den 
sistnämnda metoden har vanligen använts under examensarbetet.  

Gällande produkter som köps in av Skanskas egna tjänstemän berättar 
Rebecka Nero, planeringsingenjör på projektet Entré Lindhagen, 
följande vilket stämmer väl överrens med de observationer som gjorts 
under examensarbetet:  

”Våra produktionsledare och inköpare ska även säga till innan de köper något, 
men ibland händer det att det är så stressigt i produktionen att det inte blir av i 
tid och jag får leta efter dokument och information i efterhand vilket inte är att 
föredra.” 

Samtliga tillfrågade använder någon form av produktdatabas för att 
säkerställa att inga farliga ämnen används i produkterna. Skanskas 
Kemikaliedatabas används ofta som ett komplement till övriga data-
baser som BASTA och Byggvarubedömningen. Önskemål har funnits 
om att BASTA skulle vara mer användarvänligt och ha en bättre mapp-
struktur i loggboken samt att Byggvarubedömningen skulle underlätta 
dokumentationen av produkter som används på flera plan eller i flera 
rum. I dagsläget är man tvungen att föra in samma produkt flera 
gånger om den används på flera plan då det inte finns möjlighet att föra 
in mer än ett plan i den digitala loggboken. Det senare problemet har 
även dykt upp i samband med examensarbetet vilket kan framkalla en 
del frustration hos den som arbetar med loggboken. En lösning som har 
använts är att lämna fälten avseende plan och rum tomma i Byggvaru-
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bedömningen och istället hänvisa till ritningar i kommentarsfältet som 
finns för varje produkt.  

Lina Häckner, miljöingenjör på Nya Karolinska Solna, berättar följande 
angående hennes synpunkter på Byggvarubedömningen: 

”Byggvarubedömningen är lätt att använda men den har absolut många 
brister. Till exempel är den långsam och det kan vara svårt att hitta produkter 
som är döpta ologiskt eller om det finns många varianter av en leverantörs 
namn. Det går inte att söka på gamla Byggvarubedömnings-ID och det finns 
inte markerat vad som bryter mot Miljöbyggnad eller andra specialfunktioner. 
En utveckling pågår så jag hoppas att databasen kommer att ’hottas upp’ lite.” 

Genom intervjuerna har ett antal olika produkttyper visat sig vara 
problematiska att använda med avseende på innehåll av farliga ämnen. 
Fogmassor, limmer och rostfritt stål är exempel på sådana produkter. 
Dessa stämmer väl överrens med erfarenheterna från examensarbetet 
där det visat sig vara svårt att hitta godkända produkter inom de kate-
gorierna. Rostfritt stål har varit väldigt omtalat och svårt att få godkänt 
i exempelvis Byggvarubedömningen. Just nu har ett par stålkvalitéer 
fått dispens för bedömningar i systemet samtidigt som det pågår en 
utredning kring legeringsämnena i stålen. (Byggvarubedömningen, 
2013) 

Ur intervjuerna går det även att avläsa vikten av att arbeta med logg-
boken löpande under hela produktionen och att samtliga inblandade är 
medvetna om kraven som finns. Lisa Persson, projektingenjör på 
kvarteret Betan i Ängelholm, svarar följande på frågan huruvida han-
teringen av loggboken är en tidskrävande process: 

”Inte speciellt. Så länge alla som gör inköp är väl informerade och vi gör doku-
mentationen fortlöpande. Så fort man hamnar efter blir det mer tidskrävande.” 

Denna syn delas av samtliga tillfrågade och är något som upp-
märksammats under examensarbetet. Arbetet med att ta fram vilka 
produkter och mängder som har använts är väldigt svårt att få fram i 
efterhand och samtidigt tidskrävande.  

Sammanfattningsvis kan man avläsa att samtliga förfrågade har 
liknande erfarenheter och åsikter beträffande arbetet med Miljö-
byggnad i produktionen som examensarbetet har medfört. De rutiner 
och processer som har införts på projektet Sickla Udde skola beskrivs 
närmare i kapitel 8.5 och kan tillämpas på samtliga Miljöbyggnads-
projekt.  
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8.5 Rutiner på arbetsplatsen 
Under examensarbetet har vikten av rutiner på arbetsplatsen i det dag-

liga arbetet uppmärksammats. Arbetet med att beställa och köpa in 
material är en löpande process som fortgår genom hela byggets gång, 
vilket ställer krav på uppföljning. Materialbeställningar görs flera 
gånger i veckan vilket innebär att en ständig kommunikation måste ske 
mellan den som köper in material och den som jobbar med Miljö-
byggnad då dessa sällan är en och samma person. Vikten av denna 
kommunikation har förstärkts i samband med de intervjuer som 
genomförts med berörda personer under examensarbetet. Personer som 
berörs av arbetet med Miljöbyggnad är ofta projektingenjörer, 
produktionsledare, projektinköpare, underentreprenörer och 
leverantörer. Med projektinköpare menas egna tjänstemän som an-
svarar för att handla upp underentreprenader till projektet. Med 
produktionsledare menas här egen platsledningspersonal som har 
ansvar för dels egna yrkesarbetare samt underentreprenader. Med 
underentreprenörer menas här sådana som ansvarar för att köpa in sina 
egna produkter. Med leverantörer menas den som tillverkar pro-
dukterna. Samtliga nämnda bör ha en fortlöpande kommunikation med 
projektingenjören i projektet som har hand om Miljöbyggnad. Det kan 
även vara en entreprenadingenjör, planeringsingenjör, miljöingenjör, 
KMA-ingenjör eller Miljöbyggnadssamordnare.   

8.5.1 Projektingenjörens roll 
Projektingenjören är den personen som har den Miljöbyggnads-
samordnande rollen i projektet. Förutom indikatorerna inom området 
”Material” kan denne ha hand om indikatorn ”Fuktsäkerhet” i projektet 
samt vara den som ansvarar för verifieringen av indikatorerna. 
Projektingenjören har ofta löpande kontakt med många olika parter 
illustrerade i Figur 8.1. 
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Figur 8.1 Illustration av en projektingenjörs kontakter under produktionen 

8.5.2 Projektinköparens roll 
En projektinköpare är den person som ansvarar för upphandlingar av 
större underentreprenader i projektet. Denna person skriver för-

frågningsunderlagen och är ofta den första kontakten från huvud-
entreprenörens sida mot underentreprenören. Därför bör man i för-
frågningsunderlaget tydligt skriva ut kraven i Miljöbyggnad för att 
säkerställa att underentreprenören förstår vad som gäller för an-
vändandet av produkter och material i projektet. Detta gäller främst 
produkter som underentreprenören avser att använda men som inte 
ingår i förfrågningsunderlaget. Exempelvis kan en golventreprenör 
upphandlas med ett förfrågningsunderlag där golvtyperna är det enda 
som är reglerat från entreprenörens sida. Däremot kan eventuella lim-
mer och fogmassor vara obestämda vilket innebär att det är fritt för 
underentreprenören att välja det den vill.  

Eftersom projektinköparen skriver sina förfrågningsunderlag utifrån 
gällande bygghandlingar, exempelvis ritningar och rumsbeskrivningar, 
bör föreskrivna produkter och material vara kontrollerade mot Miljö-
byggnad redan i projekteringsskedet. Under examensarbetet har det 
dock framkommit att det inte alltid stämmer. Exempel finns på idrotts-
hallsgolv och fasadtegel som är föreskrivna i bygghandlingarna men 
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Projekt-
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inte godkända att användas. Då gäller det att i inköpsfasens tidiga 
skede undersöka huruvida produkten går att få godkänd eller att hitta 
alternativa produkter. Idrottshallsgolv och fasadtegel är exempel på 
material som inte kan bytas hur som helst då dessa har en tydlig 
funktion som byggherren ofta har bestämt. Byte av fasadmaterial kan 
innebära att byggnadens yttre utseende förändras och därmed ska så-
dana produktbyten måste kontrolleras med byggherren och bygglovet.  

8.5.3 Produktionsledarens roll 
Inköp av material och produkter till de egna yrkesarbetarnas arbets-
moment görs av respektive produktionsledare. Produktionsledaren 
som är ansvarig för innerväggar köper till exempel alla gipsskivor och 
fogmassor som ingår i arbetsmomentet. Förutom egna yrkesarbetare 
kan en produktionsledare även ansvara för underentreprenader, dock 
utan inköpsansvar. Innan inköp bör produktionsledaren stämma av 
med projektingenjören för att säkerställa att produkterna som ska 
köpas in är godkända för användning genom en kontroll mot en 
produktdatabas. Förutom att säkerställa att produktens egenskaper 
stämmer överrens med kriterierna i Miljöbyggnad får man även en 
mängd och placering som man enkelt kan dokumentera i loggboken.  

Är produkten i fråga godkänd kan man snabbt och enkelt föra in 
produkten i loggboken. Är produkten däremot inte godkänd får man 
arbeta enligt processerna i Figur 8.3.  

Skanskas produktionsledning genomför sina köp med det externa in-
köpsverktyget IBX där man kan söka och beställa produkter och mate-
rial till projektet. Tyvärr är systemets sökalternativ väldigt begränsade. 
Vid en avancerad sökning kan man endast reglera prisintervall, kate-
gorikod och leverantör. En önskvärd implementering skulle vara 
möjligheten att filtrera på produkter som är godkända i valfri produkt-
databas, exempelvis Byggvarubedömningen. När man väl har sökt på 
en produkt kan man dock filtrera efter produkter som är godkända i 
olika produktdatabaser. Se Figur 8.2 samt Bilaga J där en sökning har 
gjorts på ”fogmassa”. I den vänstra kolumnen kan man välja att endast 
visa produkter som är godkända i Byggvarubedömningen, BASTA et 
cetera. Detta kan tyckas vara en smidig lösning men det finns brister i 
implementeringen. Samtliga produkter i Figur 8.2 är i själva verket god-
kända i Byggvarubedömningen utan att det syns i IBX. En förbättrad 
synkronisering mellan produktdatabaserna och IBX är önskvärd då det 
skulle innebära att man slipper kontrollera produktbedömningen via en 
projektingenjör eller databas. 
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Figur 8.2 Skärmbild från en sökning på frasen ”fogmassa” i inköpsverktyget 
IBX. (Skanska, 2013) 

8.5.4 Underentreprenörens roll 
Underentreprenören köper ofta in sina egna material och produkter 
vilket innebär att man från huvudentreprenörens sida inte har lika 
mycket insikt och kommunikation kring vad som köps in. I för-
frågningsunderlaget till underentreprenören bör det tydligt framgå 
vilka krav som gäller från Miljöbyggnads sida för att säkerställa att 
underentreprenören uppfattar det. Man bör försöka få någon form av 
återkoppling i den eventuella offerten där underentreprenören 

exempelvis redogör hur denne planerar att arbeta med kraven från 
Miljöbyggnad.  

Man bör även se till att innan entreprenadstart tydligt ställa upp kraven 
gällande material och produkter. Det gäller att tydligt klargöra att det 
är Miljöbyggnads krav som gäller och i förlängningen Kemi-
kalieinspektionens. Många underentreprenörer har ett antal produkter 
som de ofta använder och det är inte alltid säkert att dessa produkter 
klarar kraven i Miljöbyggnad. Kunskapen kring vad kriterierna är för 
godkända produkter är generellt väldigt bristande bland mindre före-
tag. Materialtillverkarna skriver ofta att deras produkter är miljö-

anpassade och inte skadliga mot miljön utan att ge någon närmare för-
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klaring av vad det innebär. Det är då förståeligt att underentreprenörer 
kan bli förvirrade då de förlitar sig på de många olika miljörelaterade 
begreppen i produkt- och materialbeskrivningar.  

Vid en kallelse till ett produktionsstartmöte bör underentreprenören 
upprätta en förteckning där denne redovisar samtliga produkter och 
material denne planerar att använda i sin entreprenad. Detta bör göras 
eftersom man i offerten sällan kan utläsa samtliga produkter som avses 
användas i entreprenaden. Exempelvis kan man sällan se vilket bruk en 
plattsättare planerar att använda till sina kakelplattor. Denna för-
teckning bör översändas till huvudentreprenören innan produktions-
startmötet för att sedan gås igenom under mötet. Produkterna kontrol-
leras innan entreprenadens påbörjande för att säkerställa att inga pro-
dukter med farliga ämnen används. Vid produktionsstartmötet bör 
även projektingenjören ta del av mängder och placering av pro-
dukterna för att kunna föra in dessa i loggboken. 

Under entreprenadtiden har löpande stickprovskontroller utförts på 
arbetsplatsen där eventuella produkter som inte har dokumenterats kan 
påträffas. Detta har gjorts på referensprojektet för att säkerställa att inga 
produkter glöms bort eller inte tas upp i loggboken. Kontrollerna har 
gjorts i samband med interna skydds- och miljöronder och miljö- och 
fuktronder med beställarens ombud. Under de intervjuer som genom-
förts i samband med examensarbetet har det noterats att liknande 
kontroller görs på andra projekt. 

8.5.5 Tillverkarens roll 
Tillverkaren är den viktigaste parten i frågan gällande bedömningar 
och är den som i första hand bör beställa bedömningar från produkt-
databaser. Det är denna part som har mest kunskap om produkten och 
dess egenskaper. Byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad görs på 
tillverkarens begäran och det är dessa som ligger till grund för produkt-
bedömningarna. När en produkt har saknat en bedömning i en 
produktdatabas under examensarbetet har man i första hand vänt sig 
till underentreprenören då det är denna som är Skanskas avtalspartner 
och inte tillverkaren. Underentreprenören ska sedan ta kontakt med sin 
leverantör eller tillverkare som ska se till att bedöma produkten. 
Eftersom vissa mindre underentreprenörer har svårare för denna fråga 
har man under examensarbetet valt att vända sig direkt till tillverkaren 
för att snabba på bedömningsprocessen. Detta är även något som har 
tagits upp under intervjuerna som genomförts under examensarbetet. 

Attityden från tillverkarnas sida gentemot produktdatabaser har visat 
sig variera kraftigt. Många tillverkare har precis som under-
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entreprenörerna särskilda avdelningar som endast arbetar med miljö-
frågor. Oftast gäller detta större etablerade företag. Dock har en del 
mindre tillverkare svårare för detta då man helt enkelt saknar resurs-
erna för att ta fram underlagen för en produkt samt genomföra en be-
dömning.  

Oavsett vilka förutsättningar en leverantör har för att bedöma sin pro-
dukt bör de förstå att en bedömd och godkänd produkt endast gynnar 
företaget. I takt med Miljöbyggnads och andra miljöklassningssystems 
ökning inom byggbranschen ökar efterfrågan på miljöanpassade pro-
dukter och material. Således kommer bedömda och godkända pro-
dukter prioriteras före produkter som inte är det vilket i sin tur ger 
ökad försäljning för tillverkaren.  

8.6 Tre utfall 
När projektingenjören har fått ta del av en produktlista eller liknande 
från någon av ovanstående parter har tre olika utfall noterats vid det 
dagliga arbetet med Miljöbyggnad under examensarbetet, se nedan. De 
olika utfallen kräver olika tillvägagångssätt och hantering.  

1. Produkten är inlagd i produktdatabasen och godkänd enligt 
Miljöbyggnads kriterier 

2. Produkten är inlagd i produktdatabasen men inte godkänd 
enligt Miljöbyggnads kriterier 

3. Produkten är inte inlagd i produktdatabasen 

Det första utfallet är det ideala och det man ska sträva efter vid val av 
produkter. I dessa fall är alla krav från Miljöbyggnad täckta. Detta inne-
bär att en innehållsdeklaration som motsvarar byggvarudeklarationer 
finns och att de ingående ämnena i produkten understiger KEMI:s 
kriterier för utfasningsämnen. 

Det andra utfallet innebär att produkten är inlagd i databasen men sak-
nar något av Miljöbyggnads krav. Oftast innebär det att produkten 
innehåller ämnen som överstiger KEMI:s kriterier för utfasningsämnen. 
Det kan även vara en produkt som klarar kriterier, men som inte har en 
innehållsdeklaration som motsvarar kraven. Detta gäller speciellt 
kemiska produkter eftersom exempelvis Byggvarubedömningen 
accepterar säkerhetsdatablad som bedömningsunderlag för kemiska 
produkter. Eftersom Miljöbyggnad har krav på att en innehålls-
deklaration motsvarande byggvarudeklarationer krävs för samtliga 
produkter medför det att endast ett säkerhetsdatablad är otillräckligt. 
Detta innebär att man får kräva in kompletterande uppgifter och under-
lag från producenten eller leverantören till produkten, till exempel en 
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byggvarudeklaration, för att kunna få den godkänd enligt Miljö-
byggnads kriterier. Innehåller produkten utfasningsämnen som över-
stiger KEMI:s kriterier återstår inte mycket mer att göra än att välja en 
alternativ produkt.  

Det tredje utfallet innebär ofta en del arbete från entreprenörens sida. 
Finns inte produkten inlagd i databasen krävs underlag från producent 
eller leverantör vilket kan vara olika svårt att få tag på. Större företag 
har ofta särskilda enheter som jobbar med miljöfrågor och kan snabbt få 
fram underlag för bedömning. Mindre företag med mindre resurser har 
däremot visats ha stora svårigheter med att ta fram dessa underlag 
vilket kan innebära långa väntetider. Detta resulterar ofta i att alter-
nativa produkter har fått väljas.   

För att produkten ska vara godkänd enligt databasens och KEMI:s 
kriterier krävs oftast en innehållsdeklaration som motsvarar en bygg-
varudeklaration samt att de ingående ämnena inte överstiger KEMI:s 
kriterier för utfasning av farliga ämnen. För kemiska produkter kräver 
dock Byggvarubedömningen inte en byggvarudeklaration för att den 
ska bli inlagd i databasen vilket innebär att man får säkerställa att en 
sådan finns.  
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Figur 8.3 De tre utfallen 
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9 ARBETE UNDER PROJEKTERINGEN 
Examensarbetets huvudsakliga mål och syfte har varit att undersöka 
hur arbetet med Miljöbyggnad utförs under produktionen vilket inne-
bär att mindre vikt har lagts på att undersöka hur arbetet sker i pro-
jekteringen. Ett antal slutsatser kan dock dras utifrån examensarbetets 
referensprojekt Sickla Udde skola: 

 Alla produkter som föreskrivs i projekteringsskedet bör föras in i 
loggboken med teoretiska mängder och placeringar om projektet 
siktar på betyget GULD på indikatorn. Detta kan enkelt göras i 
de fall bygganden projekteras i 3D då de flesta CAD-program 
har funktioner som kan beräkna mängder av ett visst material. 

 Samtliga produkter som föreskrivs bör vara dokumenterade i en 
produktdatabas och godkända enligt KEMI:s kriterier i de fall 
man siktar på de högre betygen i indikatorn ”Utfasning av 
farliga ämnen”. Är produkterna inte bedömda bör man se till att 
detta görs innan produktionen startar för att undvika att farliga 
ämnen byggs in. Bedöms den föreskrivna produkten innehålla 
farliga ämnen har man större möjligheter att påverka pro-
duktvalet i projekteringsskedet gentemot produktionsskedet.  
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10 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG PÅ FÖR-
BÄTTRINGAR 

Syftet med rapporten har varit att undersöka hur man på Skanska 
Sverige arbetar med Miljöbyggnad och mer specifikt indikatorerna 
”Dokumentation av byggvaror” och ”Utfasning av farliga ämnen” i 
produktionen i dagsläget samt hur det bör förbättras i framtiden. Ett 
antal observationer har gjorts i samband med det dagliga arbetet med 
systemet på referensprojektet Sickla Udde skola samt genom intervjuer 
med övriga personer på Skanska med liknande arbetsuppgifter. 

I projekteringsskedet måste man se till att samtliga föreskrivna pro-
dukter är bedömda i en produktdatabas med avseende på dess inne-
håll. Alternativt måste man kontakta leverantören eller producenten i 
ett tidigt skede i projekteringen för att fastslå huruvida denne planerar 
att bedöma produkten i fråga och om den har förutsättningar för att 
klara kraven ställda i Miljöbyggnad. Under produktionsskedet är det 
ofta svårt att få fram bedömningar på produkter i tid vilket kan inne-
bära att man väljer en alternativ produkt istället. 

I produktionsskedet bör man först och främst se till att samtliga i 
projektet har en övergripande bild av vad Miljöbyggnad är för att skapa 
förutsättningar för ett bra resultat. En bra och tydlig kommunikation 
mellan de inblandade parterna är en väldigt viktig aspekt som inte får 
underskattas. Den person som arbetar med Miljöbyggnad i produk-
tionen är beroende av att övrig produktionspersonal underrättar denne 
om alla material och produkter som avses köpas in. Vikten av rutiner 
vid inköp är något som bör uppmärksammas och utvecklas tidigt i ett 
projekt för att få samtliga personer att förstå varför det behövs. Det 
arbete som krävs för denna kommunikation är betydligt mindre om-
fattande i jämförelse med det arbete som krävs för att i efterhand ta 
reda på den information som behövs för att sköta arbetet med Miljö-
byggnad. Detta har tagits upp i flera av intervjuerna och är något som 
uppmärksammats under examensarbetet.  

Vid upphandling av underentreprenörer bör man se till att i för-
frågningsunderlaget tydligt klargöra att projektet ska klassas enligt 
Miljöbyggnad och även redogöra de krav som medföljer. Underentre-
prenören bör i sitt anbud förklara hur denne avser arbeta för att klara 
kraven som ställs. Detta är ett effektivt sätt att säkerställa underentre-
prenören verkligen har läst och förstått förfrågningsunderlaget. I sam-
band med ett produktionsstartmöte bör Miljöbyggnads krav och villkor 
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gås igenom tillsammans med underentreprenören. Även de rutiner och 
arbetsmetoder som kommer användas i entreprenaden bör gås igenom. 

Under produktionen bör projektingenjören se till att fortlöpande arbeta 
med att dokumentera produkterna. Dokumentation i efterhand är inte 
att rekommenderas då det kräver mycket mer tid och arbete. Projekt-
ingenjören bör även se till att gå ett antal ronder på byggarbetsplatsen 
för att uppmärksamma eventuella produkter som inte är upptagna i 
loggboken.   
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11 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 
Inom ramen för detta examensarbete har arbetssätt tagits fram för hur 
man bör arbeta med nyproducerade Miljöbyggnadsprojekt i pro-
duktionen. För ombyggnationer och renoveringar används en annor-
lunda manual med andra kriterier. Bland annat finns inte indikatorerna 
”Dokumentation av byggvaror” samt ”Utfasning av farliga ämnen” 
med utan är ersatta av en indikator ”Sanering av farliga ämnen”. En 
liknande studie är därför lämplig att göra på sådana projekt för att se 
vilka svårigheter som finns i arbetet med just den indikatorn. 

En mindre jämförelse av de olika kommersiella produktdatabaserna på 
marknaden är gjord i detta arbete. Mer omfattande och djupare jäm-
förelser bör göras mellan databaserna för att undersöka de möjligheter 
och brister som finns med databaserna. Man bör även se över hur dessa 
databaser kan göras mer användarvänliga och funktionella. En vidare-
utveckling av Skanskas inköpsverktyg IBX är också intressant där man 
bör se till att underlätta möjligheterna att välja godkända produkter och 
material.  

I examensarbetet har det konstaterats att många åtgärder och lösningar 
kan göras i projekteringsskedet för att underlätta för produktions-
skedet. Bland annat måste man i samband med inköp och materialval 
ha klart för sig vilka krav som finns i samband med en Miljöbyggnads-
klassning. En vidare studie kan förslagsvis göras inom samma område 
som detta examensarbete men i projekteringsskedet. Hur bör man 
tänka vid produktval och hur kan man förenkla det för 
produktionspersonalen? Med dagens CAD-program kan man enkelt få 
ut mängder på alla produkter och material som används vilket skulle 
förenkla dokumentationen i produktionsskedet. 
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Bilaga F - Exempel på ett säkerhetsdatablad 
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Bilaga G - Intervjuformulär 

Intervju med projektingenjör, KMA-ingenjör, planeringsingenjör eller dylikt. 

 
1. Vad är din roll i projektet? Är du ensam om att arbeta med Miljöbyggnad i 

produktionen? 
2. Har du jobbat med Miljöbyggnad tidigare? Berätta i så fall om dina erfarenheter. 
3. Vilket betyg i Miljöbyggnad siktar ert projekt på? 
4. Vilket betyg siktar ni på på indikatorerna ”Dokumentation av byggvaror” och 

”Utfasning av farliga ämnen”? 
5. Är det du som lägger in samtliga produkter i loggboken eller har respektive UE 

ansvar för sina produkter? 
6. Hur vet du vilka produkter som används i projektet? Eftersom allt inte står med på 

ritningar och rumsbeskrivningar måste man få fram dessa produkter på ett annat 
sätt. Har ni några rutiner kring detta? 

7. Om ni siktar på ett högre betyg i ”Utfasning av farliga ämnen”, hur säkerställer ni 
att inga farliga ämnen byggs in? Hur säkrar ni att UE inte använder sig av farliga 
produkter? 

8. Känner du att hela hanteringen med loggboken och utfasningen av farliga ämnen 
är en tidskrävande process?  

9. Känner du att samtliga inblandade i projektet har tillräcklig kunskap om vad Miljö-
byggnad är och hur det är uppbyggt? 

Intervju med miljöcertifieringsingenjör 

1. Vad är Skanskas mål och krav kring miljöklassningar? Ska alla nya byggnader 
klassas? Föredrar man något system? 

2. Hur tycker du kraven är i Miljöbyggnad? För låga/höga? 
3. Hur upplever du att klassningen enligt Miljöbyggnad är? Är den smidig? Innebär 

det mycket extraarbete? Hur lång tid har certifieringsprocessen tagit för Sickla 
Udde? 

4. Är det vanligt att man ”offrar” indikator 15 och istället satsar på ett högre betyg på 
indikator 14 på grund av svårigheterna med att undvika farliga ämnen? 

5. Hur sätts det preliminära betyget på indikatorerna 14 och 15? Alla produkter och 
material som används är ju inte bestämda i det skedet. Sätter ni bara upp ett betyg 
ni siktar på vilket SGBC godkänner i väntan på verifiering?   

6. Har Skanska lyckats få guld på indikator 15 på tidigare projekt? Om ja, vilka? 
7.  
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Bilaga H – Skanskas Gröna karta 
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Bilaga I – Aspekter och indikatorer inom Miljöbyggnad 

Aspekter (områdestillhörighet inom parantes): 

 Energianvändning (energi)  

 Effektbehov (energi) 

 Energislag (energi) 

 Ljudmiljö (innemiljö) 

 Luftkvalitet (innemiljö) 

 Fukt (innemiljö) 

 Termiskt klimat (innemiljö) 

 Dagsljus (innemiljö) 

 Legionella (innemiljö) 

 Dokumentation av byggvaror (material) 

 Utfasning av farliga ämnen (material) 

Indikatorer: 

1. Energianvändning  
2. Värmeeffektbehov  
3. Solvärmelast  
4. Energislag  
5. Ljudmiljö  
6. Radon  
7. Ventilationsstandard  
8. Kvävedioxid  
9. Fuktsäkerhet  
10. Termiskt klimat vinter  
11. Termiskt klimat sommar  
12. Dagsljus  
13. Legionella  
14. Dokumentation av byggvaror  
15. Utfasning av farliga ämnen  
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Bilaga J – Skärmklipp från Skanskas inköpsverktyg IBX 

 
 


