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The purpose of this work is to explore how building
materials are assessed in BREEAM, LEED, Miljöbyggnad,
Svanen, Basta, Byggvarubedömningen and SundaHus.
The results have shown that BREEAM-SE sets high
standards with standardized life-cycle analysis,
chemical content, documentation, disposal, emissions
and manufacturing. LEED assess recovery, recycling
and emissions of the materials but does not include
dangerous substances or full material documentation.
Miljöbyggnad requires material documentation but
electricity- and installation systems do not need to be
documented. There are also requirements for
dangerous substances. Svanen puts high demands on
the building materials chemical content but does not
assess the products from a life cycle perspective.
When it comes to material data bases Basta only assess
the chemical content based on manufacturer's selfdeclaration. Byggvarubedömningen requires chemical
content and assesses the largest number of aspects
from a lifecycle perspective. Half of the lifetime criteria
need to be approved for the product to be
recommended. SundaHus places similar requirements
on building materials impact throughout its life cycle,
but has slightly more realistic demands on the
assessment. The aspects that are difficult to assess are
therefore not included in the evaluation criteria. An
important difference between Byggvarubedömningen
and SundaHus is that Byggvarubedömningen does not
take the dangerous substances in the manufacturing
stage into account.
Key words: Environmental assesment systems,
buildingmaterial, BREEAM, LEED, Miljöbyggnad, Svanen
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SAMMANFATTNING
Syftet med arbetet är att undersöka hur byggnadsmaterial behandlas inom
BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och Svanen samt inom byggvarudatabaserna
Basta, Byggvarubedömningen och SundaHus. Med hjälp av systemens
bedömningskriterier har relevant information bearbetats och sammanfattats i en
diskussion samt ett grafiskt resultat.
Resultatet har visat att BREEAM-SE ställer höga krav med både
standardiserade livscykelanalyser, kemiskt innehåll, dokumentation,
avfallshantering, emissioner och tillverkning. LEED ställer krav på
återvinning, återanvändning och emissioner men nämner inte utfasningsämnen
eller fullständig materialdokumentation. Miljöbyggnad ställer krav på
materialdokumentation men el- och installationssystem behöver inte
dokumenteras. Det finns även krav på utfasningsämnen men grundkraven är
oftast inte svåra att klara av. Svanen ställer höga krav på byggnadsmaterialets
innehåll men behandlar inte produkterna ur ett livscykelperspektiv.
När det kommer till materialdatabaserna bedömer Basta enbart det kemiska
innehållet och bygger på tillverkares egendeklaration. Byggvarubedömningen
ställer krav på kemiskt innehåll och bedömer flest antal aspekter ur ett
livscykelperspektiv. Hälften av livscykelkriterierna behöver bli godkända för
att produkten ska rekommenderas. SundaHus ställer liknande krav på
byggnadsmaterialets påverkan under hela dess livscykel men har något mer
realistiska krav på bedömningen. De aspekterna som är svåra att bedöma är
därför inte med i bedömningskriterierna. Viktiga skillnader mellan
Byggvarubedömningen och SundaHus är att Byggvarubedömningen inte tar
hänsyn till utfasningsämnen i tillverkningsskedet.
Nyckelord: Miljöcertifiering,
Miljöbyggnad, Svanen
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BETECKNINGAR OCH FÖRKLARINGAR
BBR = Boverkets Byggregler.
BSAB 96 = Byggandets samordning AB. En struktur för information i
byggsektorn.
Byggprocessen = Byggnadens väg från behovsutredning till
avveckling/rivning.
Byggvara = Försäljnings- eller leveransprodukt avsedd att användas vid
byggnad.
CITES lista = En lista över utrotningshotade växter och djur.
EU-Green Building = Certifieringssystem som enbart behandlar
energieffektivisering i byggnader. Kravet är att byggnaden använder 25 %
mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.
ISO-Standard = Standarder som utfärdats av Internationella
standardiseringsorganisationen.
LCA = Livscykel Analys.
SGBC = Sweden Green Building Council. En nationell, ideell förening som
verkar för miljöanpassat byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och
hållbarhetsarbetet inom bygg- och fastighetssektorn. Är svensk kontakt för
bland annat BREEAM, LEED, EU Green Building och Miljöbyggnad.

KEMIBETECKNINGAR
Alkylfenoletoxylater = Används t.ex i industriella rengöringsmedel och
allrengöringsmedel. Är långlivade i naturen och kan vara hormonstörande.
Akrylamid = Finns i platser har visats vara sannolikt cancerframkallande.
Antimontrioxid = Används för sina flamskyddande egenskaper och i pigment.
Benzopyren = Ett kolväte som är cancerframkallande.
Bisfenol-A = Är ofta en grund i plaster, färger och lim. Har visats vara
hormonstörande även i små doser.
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Bromerade flamskyddsmedel = Flamskyddsmedel används i produkter som
kan vara brandfarliga. Bromerade flamskyddsmedel har uppmärksammats som
farligt då det bryts ned långsamt i naturen och lagras i fettrik vävnad i kroppen.
Bly, kadmium, arsenik, krom, kvicksilver = Miljöfarliga tungmetaller
Borföreningar = Används för impregnering av trä.
Cancerframkallande = Ämnen som påskyndar eller framkallar cancer. Klass 1
är bevisad cancerframkallande på människor. Klass 2 räknas som sannolik eller
möjligtvis cancerframkallande och Klass 3 kan inte klassas som
cancerframkallande.
Emissioner = Utsläpp av ämnen till luft.
Fluorerade drivgaser = Freoner, ämnen som skadar ozonskiktet.
Formaldehyd = Används ofta som lim i spånskivor. Klassas som allergi- och
cancerframkallande.
Ftalater = Används som mjukgörare i plaster och tros vara cancerframkallande
och hormonstörande.
Hormonstörande = Ämnen som ger skadliga effekter på hormonsystemet.
Kreosot = Användes tidigare för impregnering av trä.
Mutagent = Ämnen som förändrar den genetiska informationen hos en
organism.
Nanopartiklar = Små partiklar som mäts i nanometer. 1 nanometer är 10-9
meter.
Paraffiner = Svagt vitfärgat utan lukt och smak. Används till exempel vid
oljning av träprodukter.
PBT/vPvB = Långlivade, bioackumulerande och giftiga ämnen/Väldigt
långlivade och väldigt bioackumulerande ämnen.
Perfluorerade alkylerade föreningar = Perflourerade ämnen fungerar som
impregneringsmedel i textiler och är långlivade och miljöfarliga.
Reproduktionstoxiskt = Ämnen som är fortplantningsstörande.
Tennorganiska föreningar = Olika föreningar av metallen ten
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Tryckimpregnerat virke = Trä som har behandlats med bekämpningsmedel för
att förhindra röta.
TVOC = Total VOC
VOC = Lättflyktiga organiska föreningar. Samlingsbeteckning på organiska
ämnen(ämnen baserade på kol) som lätt kan förångas.

	
  

xi	
  

xii	
   	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Kap	
  1.	
  Introduktion	
  

1. INTRODUKTION
Kapitlet redovisar rapportens inledning, bakgrund, syfte, mål och avgränsning. Det
innehåller även en kort presentation kring företaget WSP.
	
  

1.1 Inledning
Det är mycket som tyder på att jordens resurser idag förbrukas på ett sätt som
inte är hållbart. Vi ser bland annat hur havsnivån stiger, Arktis smälter och att
extrema väder blir allt mer förekommande. De flesta klimatforskare är eniga
om att de accelererande klimatförändringar vi ser idag till stor del beror på
människans påverkan. Förbränning av fossila bränslen, jordbruk och
skogsskövling har t. ex lett till ökade växthusgaser i atmosfären vilket bidrar
till växthuseffekten (Världsnaturfonden, 2013).
Lösningen handlar om att bygga ett hållbart samhälle i harmoni med naturen
och inte på dess bekostnad. Hållbar utveckling är ett begrepp som fick sin
spridning 1987 i samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid.
Hållbar utveckling definieras där som: ”En utveckling som tillgodoser dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina
behov (FN, 2012).”
En av de viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen är att öka andelen
hållbar energi. Sverige är ett land som har goda naturliga förutsättningar med
långa kuster och mycket skog. Det är ett land där många är miljömedvetna,
politiska partier har frågan högt på agendan och åtskilliga svenska företag tar
miljöfrågan på högsta allvar. År 2008 antogs ett energi- och klimatpaket med
mål fram till 2020. Målen innebär att Sverige år 2020 ska ha
energieffektiviserat med 20 % jämfört med år 2008, ökat andelen förnyelsebar
energi till 50 % och växthusgasutsläppen ska minskas med 40 % jämfört med
år 1990. Dessa mål är styrande för energi- och klimatpolitiken
(Energimyndigheten, 2014).
År 1999 beslutade Riksdagen att det skulle finnas femton nationella
miljökvalitetsmål för Sverige. De mål som formulerades var bland annat:
begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker
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strålmiljö, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv. I november 2005
antogs miljömål sexton om biologisk mångfald (Naturvårdsverket, 2013).
För byggsektorn är framförallt målen god bebyggd miljö och giftfri miljö
viktiga. God bebyggd miljö innebär att vår bebyggda miljö ska erbjuda bra
livsmiljöer, fylla människors och samhällets behov samt bidra till en hållbar
utveckling. Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt till exempel val
av transportmedel, hur vi värmer våra bostäder och hur vi sorterar vårt avfall.
Bebyggelsen står för nära 40 procent av den totala energianvändningen i
Sverige och det är därför av stor vikt att engagera bygg- och fastighetssektorn
för att kunna bidra till minskad klimatpåverkan. Dock är slutsatsen att målet
inte kommer nås till 2020 med idag planerade eller beslutade styrmedel
(Naturvårdsverket, 2013).
Miljömålet giftfri miljö innebär att ämnen som skapats eller utvunnits av
samhället inte ska hota den biologiska mångfalden eller människors hälsa.
Målet innebär att halterna av naturfrämmade ämnen ska vara nära noll och
deras påverkan på människors hälsa och ekosystem är försumbar. Dock är
slutsatsen att inte heller detta mål kommer att nås till 2020 med idag planerade
eller beslutade styrmedel. En stigande konsumtion leder till ökad varu- och
kemikalieproduktion vilket i sin tur leder till ökad spridning av farliga ämnen.
För vissa ämnen saknas dessutom kunskap om hur de påverkar människors
hälsa och miljön. Det har dock skett många framsteg med skärpt lagstiftning
inom EU som begränsar användningen av många farliga kemiska ämnen. Även
frivilliga åtgärder som miljömärkning och miljöledningssystem är viktiga
framsteg som måste fortsätta utvecklas för att begränsa spridningen av farliga
ämnen (Naturvårdsverket, 2013).

1.2 Bakgrund
1.2.1 Miljöcertifiering
Miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är
och genom ett certifieringssystem får byggnaden ett certifikat som visar dess
miljöprestanda. Certifieringen innebär att betygförslag granskas och godkänns
av en tredje part. Miljöcertifieringen hjälper bland annat till att pådriva
effektivisering av energianvändningen, förbättra innemiljön och minska
användningen av byggvaror med farliga ämnen. Det är ett effektivt system att
samordna miljökrav och miljöåtgärder (SGBC, 2014a).

2	
   	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Kap	
  1.	
  Introduktion	
  

Miljöcertifiering har pågått i drygt 20 år och det är under de senaste sju åren
som utvecklingen har tagit fart ordentligt. Arbetet inleddes med att försöka ta
fram en gemensam standard för certifieringen, men detta misslyckades och
istället har olika aktörer utvecklat sina egna modeller (Lilliehorn, P. 2012). Det
finns ett hundratals miljöcertifieringssystem världen över som hanterar och
värderar miljöaspekter på olika sätt. Gemensamt för alla system är att de
bedömer egenskaper och funktioner som anses viktiga för miljöpåverkan.
Dessa funktioner och egenskaper värderas och ger byggnaden dess slutliga
betyg. De system som används mest i Sverige är Miljöbyggnad, EU
GreenBuilding, BREEAM, LEED, och Svanen. De systemen som är relevanta
när det kommer till byggnadsmaterial är Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och
Svanen (Skanska, 2012). I Sverige finns olika materialdatabaser som hanterar
och bedömer byggvaror utifrån olika aspekter. De mest använda systemen
heter Basta, Byggvarubedömningen och SundaHus.

1.2.2 Byggnadsmaterial
	
  
Att välja byggnadsmaterial kräver dels kunskap inom kemi eftersom
kemikalier påverkar ekosystem och hälsa, dels även kunskap om de olika
materialens miljöbelastning och resursförbrukning. Ett materials miljöpåverkan
kan mätas med livscykelanalyser och miljöprofiler men det uppstår problem då
alla dessa kunskaper ska vägas samman till ett omdöme. Frågor som måste
ställas är vad materialet innehåller, hur det har tillverkats, vad det avger för
emissioner, hur mycket resurser som går åt, hur mycket och vad för slags
energi som används vid tillverkning och transporter samt vad det lämnar efter
sig. Idag pågår arbetet med att sammanställa dokument för samtliga
byggnadsmaterial. Det finns dock svårigheter att få tag på komplett
informationen och det är ett problem att likartade material kan ha olika innehåll
och tillverkningsprocesser. För att göra ett bra miljöval räcker det inte att
känna till den enskilda materialgruppens påverkan utan även den specifika
produktens (Bokalders, V 2009).
Användningen av kemiska ämnen har ökat explosionsartat i världen och genom
sopförbränning, läckande soptippar, avsiktlig spridning via bekämpningsmedel,
läckage från produkter och utsläpp vid tillverkning sprids kemikalierna i
samhället och ut i miljön. Det är persistenta, bio-ackumulerbara och toxiska
ämnen som med andra ord är långlivade, lagras i kroppen och är giftiga.
Långlivade och organiska miljögifter kallas POP-ämnen och står för Persistent
and Organic Pollutants. Ämnen som är cancerogena, mutagena eller
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reproduktionstoxiska kallas CMR-ämnen. Dessa nämnda grupper kan orsaka
flera skador på människor bland annat nervskador, hjärt- och kärlsjukdomar,
cancer, fosterskador och sterilitet. Det är därför av stor vikt att få bort så många
obehagliga kemikalier som möjligt från byggbranschen (Bokalders, V 2009).

1.3 Problembeskrivning

	
  
Idag finns inga gemensamma riktlinjer inom miljöcertifieringssystem för vilka
aspekter som bör behandlas inom ämnet material. Varje system utformar och
väljer själv vad som ska prioriteras i bedömningskriterierna. Det innebär att det
råder en viss förvirring kring vad en viss certifiering innebär för
byggnadsmaterialet.
För miljöcertifiering är fastighetsägarens initiativtagande en viktig aspekt för
att nå slagkraft.
Det är därför en relevant frågeställning hur
byggnadsmaterialet inom valda system uppfattas hos fastighetsägare.

1.4 Syfte och mål

	
  
Huvudsyftet med detta arbete har varit att undersöka hur olika certifieringssystem behandlar byggnadsmaterial och målet är att kunna redovisa en
jämförelse av systemen.
Följande frågeställningar har utformats:
• Hur behandlar de vanligaste certifieringssystemen i Sverige
byggnadsmaterial? Vilka likheter och skillnader finns?
• Hur behandlar de vanligaste materialdatabaserna byggnadsmaterial?
Vilka likheter och skillnader finns?
• Vilka brister och utvecklingsmöjligheter finns inom respektive system?
• Hur uppfattar fastighetsägare materialfrågan inom respektive
certifieringssystem?

1.5 Avgränsningar
Arbetet avgränsas till att fokusera på de fyra mest använda
certifieringssystemen i Sverige som är relevanta när det kommer till material:
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BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och Svanen. Det innehåller även en
beskrivning kring respektive systems historia, uppbyggnad och bedömning.
Ingen djupare analys görs av systemens övriga bedömningskriterier utan fokus
ligger på hur systemen behandlar byggnadsmaterial.
Arbetet avgränsas i möjligaste mån till att fokusera på den svenska marknaden
för miljöcertifiering.
	
  

1.6 WSP Group

	
  
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av WSP Environmental
avdelningen Byggnadsfysik. WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag som erbjuder allt ifrån utredningar och analyser till
mätningar och projektering. WSP tillhandahåller tjänster för hållbar
samhällsutveckling inom miljö & energi, hus & industri och transport &
infrastruktur.
Det ursprungliga företaget WSP, William Sale Partnership, startades 1969. I
augusti 2012 förvärvade det kanadensiska bolaget GENIVAR samtliga aktier i
WSP och båda koncernerna slogs samman. Koncernnamnet är WSP Global
Inc. och idag finns WSP i 35 länder med 300 kontor och 15 000 medarbetare
runt om i världen. WSP Sverige består av cirka 2 500 medarbetare. På
avdelningen Byggnadsfysik arbetar 70 personer med bland annat
miljöklassning inom BREEAM, LEED och Miljöbyggnad, miljöstyrning och
miljöledning, bygg-, fukt- och innemiljöutredningar samt miljöriskinventeringar och rivningsplaner (WSP 2014).
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2. METODIK
Kapitlet ger en beskrivning av metodiken som har används under examensarbetet.
	
  

2.1 Förstudie
Förstudien inleddes med att granska tidigare ¨arbeten kring miljöcertifiering
med hjälp av DiVA och uppsatser.se för att ge en bild av tidigare studier.
Arbetet Kemikalier i Byggmaterial: mot det framtida Stockholm, en stad i
världsklass av Sara Tierney visar en jämförelse av haltgränser inom de
vanligaste materialdatabaserna och har varit till stor hjälp under arbetets gång.
I boken Byggekologi – Kunskaper för ett hållbart byggande ges en god
beskrivning av byggnadsmaterial samt hållbart byggande ur ett större
perspektiv. I boken Miljöklassning i praktiken ges en god redogörelse för hur
miljöcertifiering fungerar i Sverige.
En omfattande litteraturstudie inledde examensarbetet för att ge en djupare
förståelse kring aktuella certifieringssystem. Systemen som behandlas i
litteraturstudien är BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och Svanen. Litteraturen
som har används för förstudien är respektive systems manualer: BREEAM-SE
version 1.0 V2, LEED 2009 for New Construction and Major Renovation,
Miljöbyggnad bedömningskriterier för nyproducerade byggnader och
Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader - version
2.8. Det har även varit relevant att undersöka gällande lagstiftning och
föreskrifter som behandlar byggnadsmaterial.

2.2 Genomförande
Materialdatabaserna Basta, SundaHus och Byggvarubedömningen har
behandlats med en kortare bakgrund, bedömningskriterier samt bedömning.
Därefter har bedömningskriterier kring material inom respektive
certifieringssystem behandlas noggrant. Litteraturen som har används är
respektive systems manualer: BREEAM-SE, LEED 2009 for New
Construction and Major Renovation, Miljöbyggnad - Bedömningskriterier för
nyproducerade byggnader samt Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus
och förskolebyggnader - version 2.8.
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Tillsammans med WSP har olika företag som ställer sig positiva till
miljöcertifiering diskuterats. För Svanen kom Veidekke som förslag då de har
valt att Svanencertifiera alla bostäder som byggs i egen regi. För LEED blev
Vasakronan ett förslag då företaget arbetar mycket med systemet. NCC som
har valt att för egen del satsa på BREEAM blev ett alternativ samt Locum som
ställer höga miljökrav och satsar på Miljöbyggnad.
Därefter har kvalitativa intervjuer utförts med Johan Alte, miljöchef på
Veidekke, Torbjörn Zettergren, projektchef på Vasakronan, Veronica Koutny
Sochman, miljöchef på NCC Property Development samt Martina Westfahl
Backlund, miljöcontroller på Locum. Det visade sig vara svårt att planera
specifika frågor till varje intervju mer än syftet som var att ta reda på hur
företagen uppfattar materialfrågan inom det systemet som används.

2.3 Slutförande
2.3.1 Slutsats och diskussion
	
  
Diskussionen inleds med att beskriva de aspekter som anses vara relevanta för
byggnadsmaterial utifrån certifieringssystemens bedömning. Därefter har en
utförlig diskussion krävts för att jämföra aspekterna inom systemen och sedan
sammanfatta dessa i en grafisk jämförelse.

2.3.2 Fortsatta studier och rekommendationer
Rekommendationerna belyser brister och utvecklingsmöjligheter som finns för
byggnadsmaterial inom miljöcertifiering som har framkommit under arbetets
gång.
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3. CERTIFIERINGSSYSTEM FÖR BYGGNADER
Kapitlet ger en inblick i certifieringssystemen BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och
Svanen med en beskrivning av historia, uppbyggnad och bedömning.

Samtlig information i kapitel 3 har hämtats från respektive systems manual, om
inget annat nämns.

3.1 BREEAM
3.1.1 Historia

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Figur	
  3.1.	
  BREEAM-‐SE	
  logga,	
  	
  (SGBC,	
  2014)	
  

	
  
BREEAM står för Building Research
Establishment Enviromental Assessment
Method
och
är
ett
miljöcertifieringssystem från Storbritannien.
Det är det mest använda certifieringssystemet i världen och grundades 1990 av den brittiska organisationen BRE. I
dagsläget finns över 250 000 byggnader certifierade inom BREEAM och
systemet används i över 50 länder (BREEAM, 2014). År 2013 introducerades
en svensk version som kallas BREEAM-SE som utgår ifrån svenska metoder
och arbetssätt samt svensk och europeisk lagstiftning. Att utbildning och
certifieringsdokumenten nu finns på svenska är ett viktigt steg för att förenkla
användningen i Sverige (SGBC, 2014b). BREEAM har ett starkt varumärke
och är väletablerat, det finns i många versioner för olika byggnadstyper och
inkluderar aspekter som förvaltning, brukande och innovativa lösningar.
BREEAM kan dock ibland uppfattas som obalanserat i sin värdering av olika
miljölösningar och kan anses vara onödigt komplicerat och kostsamt för
normalstora fastighetsföretag (P. Lilliehorn).

3.1.2 Uppbyggnad
	
  
BREEAM finns i ett antal olika varianter som är anpassade för olika specifika
byggnadstyper. Det finns anpassade versioner för handel, industri, bostäder,
skolor, fängelser, hotell, sjukhus och vårdinstitutioner. Systemet kan tillämpas
på nyproduktion, befintliga byggnader och hela stadsdelar. Den svenska
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versionen, BREEAM-SE, kan i dagsläget bedöma byggnadstyperna kontor,
industri och handelslokaler. Systemet går att tillämpa på nyproduktion, större
ombyggnad av befintlig byggnad, tillbyggnad av befintlig byggnad,
kombination av nyproduktion och ombyggnad, ny- eller ombyggnad av en del i
en byggnad med flera verksamheter samt inredning av befintlig byggnad. Med
BREEAM-SE bedöms byggnaden utifrån följande områden: Ledning och
styrning, hälsa och innemiljö, energi, transporter, vatten, material, avfall, mark
och ekologi, föroreningar och innovation. Varje område har flera indikatorer
och har som mål att minska miljöpåverkan. Dessa beskrivs i tabell 1 nedan.
Tabell 3.1 – BREEAM-SE indikatorer
1. Ledning
§ Idrifttagning
§ Påverkan från byggarbetsplats
§ Brukarvägledning
§ Fuktsäkerhet
2. Hälsa och inomhusmiljö
§ Dagsljus
§ Termisk komfort
§ Ljudmiljö
§ Luft- och vattenkvalitet
§ Belysning
3. Energi
§ Energianvändning
§ CO2 utsläpp
§ Koldioxidsnål energiförsörjning
§ Delmätning av energi
§ Energieffektivt klimatskal
4. Transport
§ Närhet till kollektivtrafiken
§ Underlätta för fotgängare och
cyklister
§ Tillgänglighet till
servicefaciliteter
§ Tidtabeller och reseinformation
5. Vatten
§ Vattenförbrukning
§ Läckageindikering
§ Återanvändning av vatten
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6. Avfall
§ Byggavfall
§ Återanvändning av
fyllnadsmaterial
§ Utrymme för återvinning
7. Förorening
§ Köldmedier, typ och läckage
§ Översvämningsrisk
§ NOx utsläpp
§ Förorening av vattendrag
§ Ljus- och bullerstörning
utomhus
8. Mark och ekologi
§ Platsval
§ Skydd av ekologiska särdrag
§ Förbättrat ekologiskt värde

9. Material
§ Livscykelvärdering av
material
§ Återanvändning av material
§ Ansvarsfulla inköp
§ Robusthet
§ Utfasning av farliga ämnen
10. Innovation
§ Mönstergill nivå
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3.1.3 Bedömning
Varje område har bedömningskriterier och prestandamål. När prestandamål
uppfylls erhålls ett visst antal poäng. Betyget avgörs genom den procentuella
andelen poäng av antal möjliga. Byggnader som certifieras kan uppnå betyget
Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding. Se betygskriterier i tabell
3.1.2 nedan.
Tabell 3.2 – BREEAM-SE betygsgränser

BREEAM-SE betyg
PASS
GOOD
VERY GOOD
EXCELLENT
OUTSTANDING
	
  

% uppnådda poäng
≥ 30
≥ 45
≥ 55
≥ 70
≥ 85

3.2 LEED
3.2.1 Historia
LEED står för Leadership in Energy and
Enviromental Design och är ett amerikanskt
system som kom ut i sin första version år
2000. Systemet är utvecklat av U.S Green
Building Council och har samma kriterier
över hela världen, det innebär att alla LEEDbetyg kan jämföras med varandra.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Figur	
  3.2.	
  LEED	
  logga	
  (SGBC	
  2014)	
  

LEED har en öppenhet kring val av strategi och uppmanar innovativa
lösningar. Det är ett väletablerat system som finns i många versioner för olika
byggnadstyper. LEEDs internationellt enhetliga system kan dock ses som en
svaghet eftersom det bygger på amerikanska normer och mått- och viktsystem.
LEED kan precis som BREEAM ibland uppfattas som obalanserat i sin
värdering av olika miljölösningar och kan anses vara onödigt komplicerat och
kostsamt för normalstora fastighetsföretag (P. Lilliehorn).
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3.2.2 Uppbyggnad
	
  
LEED kan användas på alla typer av nya och befintliga byggnader inklusive
hela stadsdelar och sjukhus. De versioner som finns är LEED for Core & Shell,
LEED for New Construction, LEED for Schools, LEED for Neighborhood
Development, LEED for Retail, LEED for Healthcare, LEED for Homes, och
LEED for Commercial Interiors.
LEED bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån följande kategorier:
1. Närmiljö
2. Vattenanvändning
3. Energianvändning
4. Material och resurser
5. Inomhusklimat
6. Innovation i design (Bonusområde)
7. Regionala hänsynstaganden (Bonusområde)

3.2.3 Bedömning
	
  
Byggnaden kan uppnå betyget Certifierad, Silver, Guld eller Platinum, se
betygsfördelning i tabell 3. Byggnaden får poäng efter dess positiva effekter på
människan. Alla versioner av LEED har 100 baspoäng och de två
bonusområden innovation i projektet och regionala hänsynstagande kan ge
maximalt 10 bonuspoäng. Det finns ett antal obligatoriska kriterier som för
LEED New Construction and major renovations beskrivs i bilaga 1.
Tabell 3.3 – LEED betygskala

LEED Betyg
Certified
Silver
Gold
Platinum
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Poäng
40 – 49
50 – 59
60 – 79
≥ 80
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3.3 Miljöbyggnad
3.3.1 Historia

	
  
Miljöbyggnad
är
ett
svenskt
certifieringssystem
som
började
utvecklas år 2005 och kallades då
Miljöklassad byggnad. År 2011 tog
Sweden Green Buildning Council över
huvudmannaskapet och i samband med
detta fick systemet det nya namnet
Miljöbyggnad.
Figur 3.3. Miljöbyggnad logga (SGBC, 2014)

Miljöbyggnad kan beskrivas som ett
relativt enkelt och billigt system. Det är utvecklat för svenska lagar och normer
och tillåter inte att någon framtagen aspekt förbises. Jämfört med BREEAM
och LEED bedömer Miljöbyggnad färre aspekter och behandlar bara
byggnaden (P. Lilliehorn).

3.3.2 Uppbyggnad

	
  
Miljöbyggnad gör en bedömning på byggnadens huvudområden:
1. Energianvändning
2. Inneklimat
3. Byggnadsmaterial
Dessa områden delas upp i 15 indikatorer: Energianvändning,
värmeeffektbehov,
solvärmelast,
energislag,
ljudmiljö,
radon,
ventilationsstandard, kvävedioxid, fuktsäkerhet, termiskt klimat vinter,
termiskt klimat sommar, dagsljus, legionella, dokumentation av byggvaror och
utfasning av farliga ämnen. Alla 15 indikatorer är obligatoriska. Haltgränser
för utfasningsämnen beskrivs i Bilaga 2.

3.3.3 Bedömning
	
  
Alla 15 indikatorer får betyget Brons, Silver eller Guld. Dessa sammanvägs till
en byggnads totalbetyg Klassad, Brons, Silver eller Guld. För att uppnå betyget
Guld får ingen av indikatorerna ha betyget brons. Brons motsvarar ungefär
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gällande svensk byggnorm och betyget klassad klarar inte av miljöbyggnads
krav.
För att bli miljöbyggnadcertifierad måste projektet registreras hos SGBC och
ansökan består av handlingar som beskriver valda material och tekniska
lösningar. SGBC granskar och godkänner projektet och certifieringen utfärdas.
Certifieringen gäller i 10 år och verifieringen av prestanda sker inom ett till två
år (P. Lilliehorn).

3.4 Svanen
3.4.1 Historia
Nordiska Ministerrådet tog 1989 beslutet att
	
  
införa Svanen, en gemensam och officiell
	
  
miljömärkning för Norden. I Sverige är 	
  
Miljömärkning Sverige AB organisationen 	
  
som sköter det praktiska arbetet med att 	
  
utarbeta kriterier, utföra kontroller och ge 	
  
Figur	
  3.4.	
  	
  Svanen	
  logga	
  (Svanen	
  2014)	
  
licenser. Syftet är att hjälpa konsumenter att
välja produkter som är ur miljösynpunkt
bäst. Idag kan 62 olika varor eller tjänster märkas med Svanen och det är allt
från tvättmedel och bildäck till hotell och restauranger. År 2009 kom
möjligheten att Svanenmärka bostäder och förskolor.

3.4.2 Uppbyggnad
De byggnadstyper som kan Svanenmärkas är småhus, flerbostadshus,
förskolebyggnader och tillbyggnader till existerande bostäder och förskolor.
Svanen ställer följande krav på byggnader:
1. Byggprocessen
2. Material
3. Energibehov
4. Inomhusmiljö
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3.4.3 Bedömning
	
  
I bedömningskriterierna är kraven märkta med O + kravnummer och dessa
måste alltid uppfyllas. Det finns även kriterier märkta med P som ger
byggnaden poäng. För att bli godkänd måste en byggnad uppnå minst 9 av 22
möjliga poäng.
Processen för att bli Svanencertifierad börjar med att företaget skickar in
ansökan och tilldelas en handläggare från Svanen som kontaktperson.
Företaget kontrollerar utifrån kriterierdokumentet att alla krav som ställs
uppfylls och dokumenteras. Vid produktion av byggnaden sker kontrollbesök
för att kontrollera att alla rutiner följs. Därefter kan licensen beviljas eller
avslås om kraven inte uppfylls.
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3.5 Sammanfattning certifieringssystem
Nedan följer en jämförelse av BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och Svanen.
	
  Tabell 3.4 – Sammanfattning certifieringssystem
	
  
BREEAM	
  
	
  

	
  
LEED	
  

	
  
MILJÖBYGGNAD	
  

	
  
SVANEN	
  

	
  
Storbritannien	
  

	
  
USA	
  

	
  
Sverige	
  

	
  
Sverige	
  

	
  
BRE	
  

	
  
USGBC	
  

	
  
SGBC	
  

x

x

x

x

Inomhusmiljö	
  

x

x

x

x

Material	
  

x

x

x

x

Användning	
  av	
  
vatten	
  
Fukthantering	
  

x

x

x

x

Mark-‐	
  
användning	
  
och	
  ekologin	
  
lokalt	
  
Information	
  om	
  
byggnaden	
  
Uppföljning	
  

x

x

x

	
  
	
  
	
  
	
  
Logga	
  
	
  
Ursprung	
  
	
  
	
  
Organisation	
  
	
  
Energi	
  

	
  
Miljömärkning	
  
Sverige	
  

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Innovation	
  

x

x

Transporter	
  

x

x

Avfall	
  

x

x

x

Byggskede	
  

x

x

x

Betyg	
  
	
  

5	
   st	
   -‐	
   PASS,	
  
GOOD,	
  
VERY	
  
GOOD,	
  
EXCELLENT	
   och	
  
OUTSTANDING	
  

Källa: Skanska, 2012
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Figuren nedan visar att antalet registrerade och certifierade byggnader i
Sverige den 31 mars uppkom till 1149 byggnader inom Miljöbyggnad, 440
byggnader inom GreenBuildning, 147 byggnader inom LEED och 75
byggnader inom BREEAM.
	
  

	
  
Figur 3.5.1 Certifierade och registrerade byggnader i Sverige i Miljöbyggnad, GreenBuilding,
LEED och BREEAM, 2014-03-31 Källa: Sweden Green Building Council, den 24 april 2014.
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4. LAGSTIFTNING OCH
REKOMMENDATIONER
Kapitlet ger en inblick i gällande lagstiftning och rekommendationer för kemikalier
och byggvaror.

4.1 BBR
BBR är en författning som innehåller föreskrifter och allmänna råd till planoch bygglagen (2010:900) samt plan- och byggförordningen (2011:338). Inom
avsnitt 6 som behandlar hygien, hälsa och miljö nämns följande:
6:11 Material
”Material och byggprodukter som används i en byggnad ska inte i sig eller
genom sin behandling påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö
negativt då funktionskraven i dessa regler uppfylls.”
Allmänt råd
”Regler för kemikalier i varor och produkter ges ut av Kemikalieinspektionen.
Vägledning vid val av byggnadsmaterial finns i Boverkets rapport Bygg för
hälsa och miljö – Kriterier för sunda byggnader och material samt i Svenska
Inneklimatinstitutets handbok H3, Föroreningar och emissionsförhållanden
(BBR, 2013).”
Boverkets rapport Bygg för hälsa och miljö är från 1998 och behandlar
aspekterna termisk komfort, luftkvalitet, materialemissioner, radon, ventilation,
fuktsäkerhet och fuktdimensionering, buller, ljus och belysning, elektriska och
magnetiska fält, statisk elektricitet, tappvattenkvalitet samt drift och skötsel.
	
  

4.2 Kemikalieinspektionen och Reach
Kemikalieinspektionen, förkortas KemI, är en central tillsynsmyndighet som
ansvarar för att företagens och samhällets kemikaliekontroll utförs på rätt sätt.
KemI sorteras under Miljödepartementet och dess kemikalieregler är
harmoniserade inom EU och därför sker en stor del av KemIs arbete inom
ramen för EU (Kemikalieinspektionen, 2014).
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Reach står för Registrering utvärdering, godkännande och begränsning av
kemikalier och är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av
kemikaliereglerna, i Sverige och EU, som gällde innan den 1 juni 2007. Det är
Echa, som står för European chemicals agency, som administrerar, informerar
och utvärderar arbetet inom Reach. I Sverige är det Kemikalieinspektionen
som har utsetts av regeringen att genomföra Reach i Sverige (Reach, 2010).
Reach behandlar kemiska produkter i form av ämnen och blandningar samt
vissa krav som ställs på varor med innehåll av farliga kemiska ämnen. För att
tillverka eller släppa ut ett kemiskt ämne på EU-marknaden måste ämnet
registreras hos Echa och det gäller för den som tillverkar eller importerar minst
ett ton per år. Registreringen sker kontinuerligt och målet är att alla kemiska
produkter som tillverkas eller importeras av vikten ett ton per år ska vara
registrerade senast den 31 maj 2018 (Reach, 2010).
Kandidatförteckningen är en förteckning över kemiska ämnen som kan
medföra allvarliga effekter på människor hälsa eller miljö. Till dessa hör
ämnen som är cancerframkallande, kan skada arvsmassan, är långlivade, stör
fortplantningen, kan ansamlas i miljön eller är giftiga. Kandidatförteckningen
uppdateras kontinuerligt och nya ämnen förs upp succesivt. Om ett ämne som
finns med på kandidatlistförteckningen ingår i en vara ställer Reach kravet att
leverantören måste informera sina yrkesverksamma kunder om detta då halten
av ämnet överstiger 0,1 procent av varans vikt (Reach, 2010).

4.3 PRIO
PRIO-kriterierna kom till mot bakgrund av miljömålet giftfri miljö samt den
europeiska lagstiftningen Reach. Där definieras Utfasningsämnen som:
•
•
•
•
•
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CMR (cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande), kategori 1
och 2
PBT/vPvB (persistenta, bioackumulerande och toxiska/mycket
persistenta och mycket bioackumulerande)
Särskilt farliga metaller (kvicksilver, kadmium, bly och deras
föreningar)
Hormonstörande
Ozonnedbrytande

Kap	
  4.	
  Lagstiftning	
  och	
  rekommendationer	
  

Prioriterade riskminskningsämnen definieras som:
•
•
•
•
•
•

Mycket hög akut giftighet
Allergiframkallande
Mutagen, kategori 3
Hög kronisk giftighet
Potentiell PBT/vPvB
Miljöfarligt, långtidseffekter

	
  
PRIO fokuserar på egenskaper och inte haltgränser.
	
  

4.4 Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad ska alltid lämnas för farliga kemiska produkter och andra
kemiska produkter. Det innebär att företag som släpper ut kemiska ämnen på
marknaden måste lämna ut säkerhetsdatablad till den som yrkesmässigt
använder produkten (Kemikalieinspektionen, 2013). De 16 punkter som ska
ingå i säkerhetsdatabladet är:
1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget.
2. Farliga egenskaper.
3. Sammansättning/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.
Säkerhetsdatabladet behöver enbart redovisa det som efterfrågas över ett visst
gränsvärde. Det innebär till exempel att flera ämnen från
kandidatförteckningen kan finnas med men så länge de är under ett visst
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gränsvärde behöver de inte redovisas. Hänsyn tas inte till hur flera olika
skadliga ämnen påverkar varandra (Kemikalieinspektionen, 2013).

4.5 Byggvarudeklarationer BVD3

	
  
BVD står för byggvarudeklarationer och har syftet att uppfylla det frivilliga
producentansvaret inom byggsektorn. Deklarationerna ägs, förvaltas och
utvecklas av Föreningen för Byggvarudeklarationer och systemet har över
10 000 registrerade byggvaror. Det som ska ingå i en byggvarudeklaration är
följande kapitel följt av några av de obligatoriska kraven
(Byggvarudeklarationer, 2014):
1. Grunddata. Varunamn, artikel-nr, samt uppgifter om deklarationen.
2. Leverantörsuppgifter. Kontaktuppgifter, information om ledningssystem.
3. Varuinformation. Land för sluttillverkning, användningsområde,
säkerhetsdatablad, registrering i Basta.
4. Innehåll. Varans kemiska sammansättning vid leverans; Ingående material,
ingående ämnen, Vikt-%, CAS-nr, Klassificering.
5. Produktionsskedet. Resursutnyttjande och miljöpåverkan under
produktion av varan.
6. Distribution av färdig vara. Retursystem för lastbärare,
flergångsemballage.
7. Byggskedet. Krav vid lagring, krav på omgivande byggvaror.
8. Bruksskedet. Krav på insatsvaror/energitillförsel vid drift och underhåll,
teknisk livslängd.
9. Rivning. Krav på särskilda åtgärder vid rivning.
10. Avfallshantering. Återanvändning, material-och energiåtervinning,
avfallskod, farligt avfall.
11. Innemiljö. Emissioner.
Gränsvärden för vad som behöver anges i en byggvarudeklaration är generellt
2,0 viktprocent. 1,0 viktprocent gäller för ämnen som är hälsoskadliga,
irriterande, allergena, frätande eller cancerframkallande kategori 3. 0,1
viktprocent gäller för mycket giftiga, cancerframkallande kategori 1 och 2,
reproduktionstoxiska och mutagena ämnen (Byggvarudeklarationer, 2014).
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4.6 Byggproduktsförordningen CPR
	
  
Byggproduktsförordningen förkortas CPR som står för Construction Products
Regulation. Syftet med förordningen är att underlätta för handel inom EU och
alla byggprodukter ska bedömas efter en harmoniserad standard, vara CEmärkta och ha en prestandadeklaration. De harmoniserade standarderna tas
fram av standardiseringsorganisationen CEN och dessa tillsammans med en
europeisk teknisk bedömning (ETA) bildar de grundläggande kraven för
byggnadsverk. Kapitel 3. Hygien, hälsa och säkerhet samt kapitel 7. Hållbar
användning av naturresurser är relevanta för byggnadsmaterial ur ett
miljöperspektiv. Kraven beskrivs under Bilaga 4 (Naturvårdsverket, 2014).
	
  

4.7 Avfallsdirektivet
	
  
Avfallsdirektivet infördes 2011 som ett nytt kapitel i Miljöbalken. Här
definieras hur avfall ska hanteras, planeras, avfallshierarki och administration.
Avfallshierarkin definieras enligt följande ordning:
• Förebyggande.
• Förberedelse för återanvändning.
• Materialåtervinning.
• Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning.
• Bortskaffande.
Som mål finns att minst 50 viktprocent av papper-, plast-, metall- och
glasavfall ska återanvändas och materialåtervinnas från hushållen senast år
2020. Det finns även ett mål om att 70 viktprocent av byggnads- och
rivningsavfall ska återvinnas senast år 2020 (Naturvårdsverket, 2014).

	
  

23	
  

Examensarbete:	
  BEDÖMNING	
  AV	
  BYGGNADSMATERIAL	
  INOM	
  MILJÖCERTIFIERING	
  	
  

24	
   	
  

Kap	
  5.	
  Byggvarudatabaser	
  

5. BYGGVARUDATABASER
Kapitlet beskriver uppbyggnad, bedömningskriterier och bedömning för
byggvarudatabaserna Basta, Byggvarubedömningen och SundaHus.

5.1 Basta
	
  
Basta är en byggvarudatabas med syftet att
påskynda utfasningen av farliga ämnen i
bygg- och anläggningsprodukter med hjälp av
den europeiska lagstiftningen Reach. Det ska
vara ett enkelt och tillgängligt verktyg som
opartiskt ger en miljöbedömning av
byggprodukter. Systemet är fritt tillgängligt
och ägs gemensamt av IVL Svenska
Figur 5.1. Basta logga, (Basta, 2014)
Miljöinstitutet och svenska byggindustrier.
Det är leverantören själv som svarar för deklarationen och alla produkter som
finns med i Basta har klarat av kriterierna. Krav ställs på kompetens, produkter
och leverantörer. Kvalitén kontrolleras genom revisioner av leverantörernas
produktdata. Produkterna bedöms utifrån deras kemiska innehåll och måste
klara av ett antal egenskapskrav. Se tabell 5.1.1 nedan. (Basta, 2014).
Tabell 5.1 – Egenskapskriterier Basta
1. Cancerframkallande kategori 1, 2 och 3
2. Mutagena
3. Reproduktionstoxiska
4. Spädbarnsskador
5. Hormonstörande
6. Persistenta, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen
7. Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara organiska ämnen
8. Bly
9. Kvicksilver
10. Kadmium
11. Farligt för ozonskiktet
12. Allergiframkallande
13. Akut giftighet
14. Akut giftighet med risk för bestående hälsoskador
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15. Hög kronisk giftighet
16. Flyktiga organiska ämnen
17. Miljöfarligt för Vattenlevande organismer och vattenmiljö

5.1.1 Sammanfattning Basta
Basta bedömer alltså enbart det kemiska innehållet i byggvaror och
produkterna som finns i systemet bygger på leverantörernas egna deklarationer.
Det sker stickkontroller men alla produkter är inte kontrollerade och det
innebär att informationen inte kan garanteras vara riktig.
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5.2 Byggvarubedömningen
	
  
Byggvarubedömningen
bedömer och tillhandahåller
information
om
miljöbedömda varor och har målet
att skapa en giftfri och god
bebyggd miljö. ByggvaruFigur 5.2. Byggvarubedömningen logga
bedömningen tar in konsulter
(Byggvarubedömningen, 2014).
som utför bedömningarna
och det ska därför finnas en
gemensam och tydlig standard för bedömningen.
I databasen finns miljöbedömningar för de mest använda produkterna som
används inom fastighetsbranschen. Den 22 maj 2014 uppgår antal produkter till
14 438 stycken enligt Byggvarubedömningens hemsida. Som underlag används
byggvarudeklarationer, säkerhetsdatablad, eventuella intyg om ämnesinnehåll
och annan relevant produktinformation. En max fem år gammal
byggvarudeklaration, BVD3, eller motsvarande krävs. För kemiska produkter
krävs ett max tre år gammalt säkerhetsdatablad. En produkt kan få
bedömningen
rekommenderas,
accepteras
eller
undviks
(Byggvarubedömningen, 2013).
Byggvarubedömningens bedömningskriterier beskrivs i tabell 5.2 nedan och de
grönmarkerade kraven innebär att alla dessa kriterier måste få bedömningen
rekommenderas för att uppnå slutomdömet rekommenderas. Rödmarkerade
krav innebär att om dokumentation saknas får aspekten omdömet undviks. Det
i sin tur innebär att produkten inte kan få omdömet rekommenderas.
Gulmarkerade krav innebär att om uppgifter saknas får kravet omdömet
accepteras.
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Tabell 5.2 - Bedömningskriterier Byggvarubedömningen

0. Innehållsdeklaration (BVD3: kap 3. Varuinformation och kap 4.
Innehåll)
0.1 Dokumentation
0.2 Cancerframkallande kategori 1 eller 2
0.3 Cancerframkallande kategori 3
0.4 Mutagent kategori 1 eller 2
0.5 Mutagent kategori 3
0.6 Reproduktionstoxiskt kategori 1 eller 2
0.7 Reproduktionstoxiskt kategori 3
0.8 Kan skada spädbarn under amningsperioden
0.9 Allergiframkallande
0.10 Mycket hög akut giftighet
0.12 Akut giftighet
0.14 Hög kronisk giftighet
0.15 Flyktiga organiska kemiska ämnen
0.16 Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara organiska ämnen
0.18 Rent ämne eller förening av kadmium
0.19 Rent ämne eller förening av bly
0.20 Rent ämne eller förening av kvicksilver
0.21 Farligt för ozonskiktet;
0.23 Giftigt för vattenlevande organismer
0.24 Miljöfarligt/långtidseffekter
0.26 Potentiella PBT/vPvB
0.27 Hormonstörande

1. Ingående material och råvaror (BVD3: kap 5. Produktionsskedet)
1.1 Dokumentation om ingående material
1.2 Förnybara råvaror
1.3 Andel återvunnet material
1.4 Hållbar träråvara

2. Tillverkning av varan (BVD3: kap 5. Produktionsskedet)
2.1 Emissioner till luft, vatten eller mark
2.2 Energianvändning för tillverkning
2.3 Återvinning av restprodukter

3. Transporter och emballage (BVD3: kap 3. Varuinformation, kap
5. Produktionsskedet och kap 6. Distribution av färdig vara)
3.1 Transporter vid tillverkning
3.2 Land för sluttillverkning
3.3 Emballage för distribution
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5. Bruksskedet (BVD3: kap. 8 Bruksskedet)
5.2 Utsläpp till mark, vatten eller luft
5.3 Livslängd för produkten i användning
5.4 Energianvändning

6. Avfall och rivning (BVD3: Kap 9. Rivning och kap. 10.
Avfallshantering)
6.1 Information om demontering/isärtagning
6.2 Möjlig återanvändning
6.3 Återvinning
6.4 Farligt avfall vid användning/byggproduktion
6.5 Farligt avfall vid rivning/demontering

8. Innemiljö (BVD3: kap 11. Innemiljö)
8.2 Dokumentation om emissioner (VOC)
8.3 Formaldehyd(Krav på haltgräns)
8.4 Bedömning av emissioner (TVOC) (Krav på haltgräns)
8.7 Elektriska fält
8.8 Magnetiska fält
8.9 Buller

Tabell 5.3 - Byggvarubedömningens totalbedömningskriterier

Rekommenderas

Accepteras

Undviks

Samtliga villkor nedan ska
uppfyllas för
totalbedömningen
rekommenderas:

Samtliga villkor nedan ska
uppfyllas för accepteras:

Om något av villkoren
nedan uppfylls blir
totalbedömningen
undviks:

• Alla innehållskriterier är
bedömda som
rekommenderas.
• Inget livscykelkriterium
är bedömt som undviks.

• Inget innehållskriterium
är bedömt som undviks.
• Högst ett
livscykelkriterium är
bedömt som undviks.

• Ett eller flera
innehållskriterier är
bedömda som undviks.
• Två̊ eller flera
livscykelkriterier är
bedömda som undviks.

• Minst 50 % av de för
varan relevanta
livscykelkriterierna är
bedömda som
rekommenderas.
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5.2.1 Sammanfattning Byggvarubedömningen
Haltgränserna för Byggvarubedömningens innehållsdeklaration är detsamma
som Bastas krav. Det som sedan tillkommer är materialets livscykel från
tillverkning,
transport,
bruksskedet
samt
avfall
och
rivning.
Byggvarubedömningen räknar också med hur materialet påverkar innemiljön i
form av olika emissioner. Innemiljön som bedöms är väggskivor,
golvbeläggningar, tätskikt, målarfärger, tapeter, lim och spackel. Byggvarubedömningen har krav på dokumentation av VOC – Flyktiga Organiska
Föreningar samt haltgränser för emissionshastighet av formaldehyd och
TVOC(eller TVOC-halt) (Byggvarubedömningen, 2013).
Bedömningskriterierna har utvecklats till vara tydliga för att det inte ska
påverka att konsulter gör bedömningen. Det kemiska innehållet ligger i fokus
med kravgränser som måste bedömas som rekommenderas för att produkten
ska godkännas. Det kemiska innehållet har samma krav som Basta men en
kontroll sker alltid över produkter som finns registrerade inom Basta. När det
kommer till livscykelkriterierna menar Byggvarubedömningen att information
som energi, avfall, återvinning och återanvändning är svåra att bedöma. Den
information som inte är obligatorisk i en byggvarudeklaration kan därför inte
bedömas som undviks då dokumentation saknas (Hellman, J 2014).
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5.3 SundaHus
	
  
SundaHus har målet att systematisera arbetet
med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela
livscykel. Systemet kan användas för en
byggnads alla skeden såsom programskede,
projektering, byggande, förvaltning och rivning.
SundaHus
tillhandahåller
kvalificerad
rådgivning och är ett webbaserat system
(SundaHus, 2014). Den 22 maj 2014 uppgår
antal unika produkter till 29 680 stycken enligt
SundaHus hemsida.

Figur 5.3. SundaHus logga
(SundaHus, 2014).

Bedömningen av en produkt baseras på
SundaHus bedömningskriterier och leverantörens dokumentation av produkten.
Bedömningskriterierna är baserade på:
• Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 om klassificering och märkning
• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008
• Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.
Bedömningen går till enligt följande:
1. Informationsinsamling – Tillgänglig produktdokumentation samlas in
till exempel produktinformation, säkerhetsdatablad,
byggvarudeklaration, annan miljödeklaration, skötsel- och
underhållsråd från leverantören och detta läggs in i databasen.
2. Databaslagring – Nyckelinformation plockas ut från de insamlade
dokumenten och läggs in standardiserat i databasen.
3. Bedömning – Utifrån SundaHus bedömningskriterier bedöms
produktens hälso- och miljöfarlighet.
4. Helhetsbedömning – Produktens helhetsbedömning är en
sammanvägning av:
• Hälso- och miljöfarlighet
• Resursförbrukning
• Rivning samt restmaterial
• Produkttransparens
Alla produkter delas efter helhetsbedömningen in i olika klasser. Klasserna är
A, B, C+, C- och D där A är bäst. Se bedömningskriterier nedan. Därefter delas
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klasserna in i kemiska ämnen eller övriga produkter och kan i vissa fall ha
separata bedömningskriterier.
Då dokumentation saknas eller är ofullständig ges alltid bedömning D. Om en
viss information om ett ämne saknas antas ämnet vara ett ”worst case”-ämne
som SundaHus av erfarenhet vet kan ingå i produkten (SundaHus, 2013).
Tabell 5.4 - SundaHus bedömningskriterier	
  

D: Produkten har för ofullständig dokumentation för bedömning
C-: Produkten har inga egenskaper som gör att den får D men har
någon eller några av följande egenskaper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utfasningsämnen – Kemiska produkter och övriga produkter
Hormonstörande – Kemiska och övriga produkter
Prioriterade riskminskningsämnen – Kemiska produkter och övriga
produkter
Cancerframkallande kategori 3 – Kemiska produkter och övriga produkter
Mutagena kategori 3 – Kemiska produkter och övriga produkter
Reproduktionstoxiska kategori 3 – Kemiska produkter och övriga
produkter
Akut giftighet med risk för bestående hälsoskador – Kemiska produkter
och övriga produkter
Akut giftighet – Kemiska produkter och övriga produkter
Akut giftigt i vattenmiljön 3 – Kemiska produkter och övriga produkter
Skadliga långtidseffekter i vattenmiljön – Kemiska produkter och
övriga produkter
Flyktiga organiska ämnen – Kemiska och övriga produkter
Kraftiga växthusgaser – Kemiska och övriga produkter
Ämnen som kan skada spädbarn under amningsperioden – Kemiska
produkter och övriga produkter
Svartlistade växtarter – Övriga produkter

C+: Produkten har inga egenskaper som gör att den får C- eller D
men har någon av följande egenskaper:
•

Utfasningsämnen vid tillverkningsskedet – Kemiska och övriga
produkter. Gäller för polymerer.

B: Produkten har inga egenskaper som gör att den får C +, C - eller
D men den uppfyller inte villkoren för A.
A: Produkten har inga egenskaper som gör att den får C +, C - eller
D och den uppfyller dessutom följande villkor:
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Miljöfarlighet, allmänt – Kemiska och övriga produkter
Hälso- och miljöfarlighet – Kemiska produkter och övriga produkter
Flyktiga organiska ämnen – Kemiska produkter
Formaldehyd – Limmade träprodukter
Farligt avfall – Kemiska och övriga produkter
Avfallshantering – Kemiska och övriga produkter. Produkten ska kunna
återvinnas, återanvändas eller innehålla mer än 50 % förnyelsebart
material. Om detta inte uppnås kan produkten inte få betyget A.
Teknisk livslängd – Övriga produkter. Livslängden ska överstiga 25 år.
Gäller enbart de utvalda BSAB-koderna D, F, K och M.
Svartlistade växtarter – Övriga produkter. Får inte finnas med på
CITES-listan över utrotningshotade arter.
Produkttransparens – Kemiska och övriga produkter

5.3.1 Sammanfattning SundaHus
SundaHus bedömer produkterna efter relevanta kriterier. Inom systemet finns
information om emissioner och nanopartiklar. Till exempel anses energiåtgång
och emissioner vid tillverkningsskedet vara viktiga faktorer men enbart
tillgänglig för ett fåtal produkter och därmed inte möjlig att ta in i
bedömningskriterierna. Man anser också att beräkningssätten som används för
att ta fram värdet för energiåtgång vid tillverkningsskedet är tvivelaktiga och
därför inte alltid en relevant siffra (J. Wigren, 2014).
SundaHus bedömer halten av utfasningsämnen i tillverkningsskedet av
polymerer, även om den inte finns kvar i slutprodukten, men det är det enda
man behandlar inom tillverkningsskedet. Ett tidigare arbete av Sara Tierney
visar
att
haltgränserna
för
kemiska
produkter
inom
Basta,
Byggvarubedömningen och SundaHus är liknande och beskrivs i Bilaga 3.
Information om emissioner från golv(TVOC) tas inte med inom SundaHus
med motiveringen att det inte finns några fastställda gränser vad som gäller
hälsofarlighet att förhålla sig till. Man menar att hälsofarlighet är kopplad till
vilka ämnen som emitteras från produkter. Information om innehåll av flyktiga
organiska föreningar (VOC) finns enbart tillgänglig för färg då det finns ett
färgdirektiv som sätter gränser. SundaHus har istället valt att sätta ett kriterium
för innehållet av flyktiga organiska föreningar snarare än värdet VOC med
motiveringen att det täcker flera produktgrupper (J. Wigren, 2014).
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6. BYGGNADSMATERIAL INOM BREEAM-SE
	
  
Kapitlet redovisar hur BREEAM-SE bedömer byggnadsmaterial utifrån systemets
bedömningskriterier.

	
  

6.1 MATERIAL
Materialdelen inom BREEAM-SE har åtta olika områden: Materialval utifrån
livscykelperspektiv, Hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus, Återanvändning
av fasader, Återanvändning av byggnadsstomme, Materialval utifrån
ansvarsfull utvinning och tillverkning, Isolering, Robust konstruktion och
Utfasning av farliga ämnen. Robust konstruktion kommer inte att behandlas i
detta arbete. Varje område förkortas Mat följt av nummer. Poängförslagen som
visas är för kontor och handelsbyggnader.

Mat 1 – Materialval utifrån livscykelperspektiv (4p)
Syftet är att uppmana materialval med låg miljöpåverkan genom hela dess
livscykel. Detta kan ske genom två alternativ.
Alternativ 1 – Genom verktyget Green Guide som bedömer byggnadsdelens
miljöpåverkan. Vid nybyggnad av kontor och handel är till exempel relevanta
byggnadsdelar ytterväggar, fönster, yttertak, bjälklag. Dessa byggnadsdelar får
ett betyg mellan A+ och E och detta ger en viss poäng som summeras och i sin
tur ger en viss BREEAM-poäng.
Alternativ 2 – För en poäng kan materialet värderas med följande verktyg:
• Embodied CO2 eller Carbon Footprinting – Ett mått på den mängd
koldioxid som släpps ut eller används för den specifika produkten.
• Embodied Energy – Är ett mått på hur mycket energi det går åt att
tillverka produkten, mäter energieffektiviteten.
Verktygen ska motivera hur materialvalet är positivt.
För två poäng ska ett accepterat LCA-verktyg användas av bedömning av
byggnadselement som till exempel vid nybyggnad av kontor och handel är
ytterväggar, fönster, yttertak och bjälklag.
Beroende på hur många
byggnadselement som bedöms enligt LCA-verktyget erhålls ett visst antal
BREEAM-poäng. För LCA-verktyget ställs krav på minst tre miljöindikatorer
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inklusive klimatförändring, att hela byggnadens livscykel bedöms inklusive
livslängd och avfallshantering samt att vissa LCA-principer enligt
internationella standarder uppfylls (Se bilaga 6).

Mat 2 – Hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus (1p)
Alternativ 1 – Minst 80 % av alla hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus
uppnår betyget A eller A+ i Green Guide.
Alternativ 2 – Ett nationellt accepterat LCA-verktyg används för hårdgjorda
ytor och gränsskydd utomhus. Se bilaga för LCA-principer enligt
internationella standarder.

Mat 3 – Återanvändning av fasader (1p)
Kravet innebär att minst 50 % av byggnadens totala fasadarea är återanvänd
och att minst 80 % av återanvänd fasadmaterialvikt består av material
återanvänt från platsen. Detta ger en poäng för alla byggnadstyper i BREEAMSE.

Mat 4 – Återanvändning av byggnadsstomme (1p)
Kravet innebär att minst 80 % av befintlig byggnadsstommes volym
återanvänds utan omfattande förstärkningsarbete eller ändringar och att vid
delvis ombyggnad och delvis nybyggnad utgör återanvänd byggnadsstomme
minst 50 % av den slutliga byggnadens volym.

Mat 5 – Materialval utifrån ansvarsfull utvinning och tillverkning
(3p)
Kravet innebär att minst 80 % av relevant material är anskaffade på ett
ansvarsfullt sätt. Följande byggnadselement ska bedömmas i denna kategori:
Byggnadsstomme, grund, mellanbjälklag, yttertak, ytterväggar, innerväggar,
fundament och trapphus. Till relevant material räknas bland annat mursten,
betong, glas, plast och gummi, trävirke, gips och gipsskivor, metaller, natursten
och produkter med återvunnet material. Dessa produkter ska föras in i ett
verktyg för ansvarsfulla inköp och trävirke som inte har certifierats får inte
finnas med på CITES lista över utrotningshotade arter. Trävirke måste
avverkats på ansvarsfullt sätt annars kan ingen poäng utdelas.
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Mat 6 – Isolering (2p)
För att stimulera isolermaterial med låg miljöpåverkan ska isolering i
ytterväggar, grundkonstruktion, yttertak och installationssystem bedömas.
För en poäng ska termiska isolermaterial få ett Green Guide-betyg och att
isoleringsindex beräknas med BREEAM-SE:s egna verktyg och uppgår till två
eller högre. För två poäng måste minst 80 % av den termiska isoleringen vara
ansvarsfullt införskaffat.

Mat 8 – Utfasning av farliga ämnen (1p)
Ett accepterat system för bedömning av byggvaror ska användas för att
fastställa att inga byggprodukter innehåller ämnen med farliga egenskaper.
Byggvaror som innehåller ämnen med utfasningsegenskaper ska dokumenteras
med en avvikelserapport. De accepterade systemen är Basta,
Byggvarubedömningen och SundaHus och de byggnadsdelar som ska
redovisas är följande:

E – Platsgjutna konstruktioner
F – Murverk (Tegel)
G – Konstruktioner av prefabricerade delar
H – Sektionskonstruktioner
I – Skikt av termiskt isoleringsmaterial
J – Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt,
överläggsplattor
K – Täckpapper
L – Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm
M – Laminat
N – Komponentprodukter
Z – Konstruktion av olika massor
Utfasning av farliga ämnen kan i alla kategorier i BREEAM-SE ge en poäng.

6.2 Avfall
Avfall inom BREEAM-SE behandlas utförligt inom kapitel 10 och innehåller
kategorierna:
• Avfallshantering (3p) – Planering och mål med avfallshanteringen.
• Återvunnet fyllningsmaterial (1p)
• Utrymme för återvunnet material (1p)
• Avfallskomprimator (1p) – Enbart för Handel och Industri
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•
•

Kompostering och rötning (1p)
Ytskikt för golv (1p) – Enbart för Kontor

6.3 Hälsa och innemiljö
Hea 9 - Flyktiga organiska föreningar, VOC, behandlas i kapitel 5.0.
Kravet innebär att färger och lacker är testade med relevanta standarder. Fem
av följande sex produktkategorier måste även vara testade: Träpaneler,
träkonstruktioner, trägolv, halvhårda-, textil- och lamineradegolvbeläggningar,
innertaksplattor och väggbeklädnader. De kraven som ställs på emissionsnivå
inom alla nämnda produktkategorier är för formaldehyd. För väggbeklädnader
ställs även krav på vinylklorid.

6.4 BREEAM-SE Sammanfattning

	
  
Poängfördelningen indikerar att de viktigaste aspekterna inom
byggnadsmaterial för BREEAM-SE är livscykelperspektivet samt ansvarsfull
utvinning och tillverkning. Utfasning av farliga ämnen blir något diffust då
man hänvisar till Basta, Byggvarubedömningen eller SundaHus som ska
fastställa att inga byggprodukter med ”farliga egenskaper” används.
Allmänt har BREEAM-SE höga krav när det kommer till byggnadsmaterial.
Hela livscykeln beaktas och utfasning av farliga ämnen beaktas.
Om byggvarudeklaration finns för en produkt finns till viss del informationen
som krävs i BREEAM. Kapitel 4. Innehåll, 5. Produktionsskedet, 10.
Avfallshantering och 11. Innemiljö ger information som krävs inom BREEAM.
Det som saknas är vissa VOC-uppgifter samt livscykelanalys i Green Guide
(Byggvarubedömningen, 2014).
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7. BYGGNADSMATERIAL INOM LEED NC
	
  
Kapitlet redovisar hur LEED NC bedömer byggnadsmaterial utifrån systemets
bedömningskriterier.

Kapitlet Materials and Resources inom LEED New Construction and Major
Renovations fokuserar på två huvudfrågor: miljöpåverkan av byggnadsmaterial
som förs in i projektet och minimering av deponi-och förbränning material som
lämnar byggnaden. LEED ser till materialets miljöpåverkan genom hela dess
livscykel.

MR 1: Lagring och uppsamling av återvinningsbart avfall
Syftet är att skapa ett lättillgängligt särskilt område eller områden för insamling
och lagring av materialåtervinning för hela byggnaden. Material måste sorteras
som minst: papper, wellpapp, glas, plast och metall. Detta är ett obligatoriskt
krav.

MR 1.1: Återanvändning av byggnaden – Bevara befintliga
väggar, golv och tak. 1–3 Poäng.
Byggnaden bedöms efter den procentuella återanvändningen. Se tabell 7.1
nedan.
Tabell 7.1 Poängfördelning MR 1.1
Återanvändning Poäng
av byggnaden
55 %
1
75 %
2
95 %
3

MR 1.2: Återanvändning av byggnaden – Bevara invändiga
element som inte ingår i konstruktionen. 1 Poäng.
Det kan vara till exempel innerväggar, dörrar, golv och tak. Minst 50 % av
arean i den färdiga byggnaden ska återanvändas för att kunna få poäng i denna
kategori.
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MR 2: Byggarbetsplatsens avfallshantering. 1-2 Poäng.
En avfallshanteringsplan ska upprättas och identifiera ofarligt bygg- och
rivningsavfall som kan återvinnas. Beräkningen kan göras i vikt eller volym
men måste vara konsekvent och poängen fördelas enligt tabell 7.2 nedan. Jord
och rivningsavfall ska inte tas med i beräkningen.
Tabell 7.2 Poängfördelning MR 2
Återvunnet
eller bärgat
50 %
75 %

Poäng
1
2

MR 3: Återanvändning av material. 1-2 Poäng.
Material som är återanvänt och vars kostnad utgör minst 5 % av den totala
materialkostnaden för projektet.
Tabell 7.3 Poängfördelning MR 3
Återvunnen
Poäng
materialkostnad
5%
1
10 %
2

Elektronik, VVS-komponenter och hissar är några exempel på vad som inte
inkluderas i denna beräkning. Enbart material som är fast installerade i
projektet med undantag för möbler som kan ingå.

MR 4: Återanvänt ”innehåll”. 1-2 Poäng.
Material som består av minst 10 % återvunnet innehåll baserat på kostnaden.
Detta är för att premiera material som innehåller återvunnet material och
minska nyproduktionen av material.
Tabell 7.4 Poängfördelning MR 4
Återvunnet Poäng
innehåll
10 %
1
20 %
2

Elektronik, VVS-komponenter och hissar är några exempel på vad som inte
inkluderas i denna beräkning. Enbart material som är fast installerade i
projektet med undantag för möbler som kan ingå.
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MR 5: Lokalt material. 1-2 Poäng.
Lokal produktion, produkter som utvunnits, bearbetats och tillverkats inom ca
80 mil (500 miles). Bedömningen baseras på kostnadsandelen lokalt material
av den totala materialkostnaden.
Tabell 7.5 Poängfördelning MR 5

Lokalt
Poäng
material
10 %
1
20 %
2

MR 6: Snabbt förnyelsebara material. 1 Poäng.
Kravet går ut på att använda snabbt förnyelsebara byggnadsmaterial för 2,5 %
av den totala materialkostnaden. Snabbt förnyelsebara byggnadsmaterial är
tillverkade av växter och kan vara till exempel bambu, ull, bomull isolering,
halm, kork och linoleum.

MR 7: Certifierat trä. 1 Poäng.
Kravet innebär att minst 50 % av träbaserat material och produkter är
certifierade enligt FSC:s kriterier och principer. Kravet behandlar endast fast
installerat material. FSC bidrar till att sätta stopp på skövlingen av skog i
känsliga områden, premiera skogsbruk som tar hänsyn till sociala förhållanden
och miljö samt att skogsbruk som avverkar virke illegalt inte får några köpare.

IEC 4:1 – 4:4 Låg-emissions material
Emissioner behandlas i kapitlet Indoor Environmental Quality och för lågemissions material finns fyra kategorier som ger 1 poäng per kategori. Det är
för lim och fogmassor, färg och lack, golv samt trä och fiberprodukter.
Specifika krav ställs på flyktiga organiska föreningar.
Trä och fiberprodukter definieras som spånskivor, fiberskivor, plywood, halm,
panel och dörrkärnor. Dessa får inte innehålla tillsatser av formaldehyd.
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7.1 LEED Sammanfattning
LEED bedömer inte utfasningsämnen och har inga specifika krav på
dokumentation av byggnadsmaterial. Dock ställs krav på material med låga
emissioner samt flyktiga organiska föreningar.
FSC-certifierade trävaror ger poäng och LEED är det enda av behandlade
certifieringssystem som ger poäng för lokal produktion. Systemet premierar
återvinning och återanvändning på flera olika sätt och återvinning är ett
obligatoriskt krav.
Likt BREEAM är det samma kapitel som ger information till bedömningen
inom LEED. Det är även liknande information som saknas: VOC-emissioner är
inte specificeras samt andelen återvunnet material (Byggvarubedömningen,
2014).
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8. BYGGNADSMATERIAL INOM
MILJÖBYGGNAD
	
  
Kapitlet redovisar hur Miljöbyggnad bedömer byggnadsmaterial utifrån systemets
bedömningskriterier.

I Miljöbyggnad är det indikator 14, Dokumentation av byggvaror och 15,
Utfasning av farliga ämnen som behandlar ämnet byggnadsmaterial.

14 - DOKUMENTATION AV BYGGVAROR
Syftet med indikator 14 är att premiera byggnader som har dokumenterade
byggvaror och byggnadsmaterial. Detta sker genom att en loggbok upprättas
och innehåller byggvaror som byggs in i grundkonstruktion, stomme,
ytterväggar, yttertak och innerväggar. Även följande produktkategorier enligt
BSAB 96 ska ingå:
E – Platsgjutna konstruktioner
F – Murverk
G – Konstruktioner av monteringsfärdiga element
H – Konstruktioner av längdformvaror
I – Skikt av termoisolervaror
J – Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt,
överläggsplattor
K – Skikt av skivor
L – Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm
M – Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror
N – Kompletteringar av sakvaror mm.
Z – Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror
I loggboken ska en innehållsdeklaration som motsvarar BVD3 ingå och om
innehållet inte beskrivs måste en avvikelserapport uppföras med styrkt process
om att byggvaran inte misstänks innehålla utfasningsämnen enligt indikator 15.
Installationssystem och elsystem behöver inte dokumenteras.
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För betyg silver och brons behöver kemiska ämnen enbart redovisas via
säkerhetsblad.
Redovisningen
kan
ske
via
Basta,
SundaHus,
Byggvarubedömningen, VGV eller liknande.
Tabell 8.1 – Bedömning av indikator 14

15 - UTFASNING AV FARLIGA ÄMNEN
Syftet med indikator 15 är att premiera byggvaror som inte innehåller ämnen
med farliga egenskaper.
Till utfasningsämnen räknas ämnen som är cancerframkallande, mutagent,
reproduktionstoxiskt, hormonstörande, kadmium och kadmiumföreningar,
kvicksilver och kvicksilverföreningar, bly och blyföreningar, PBT/vPvB –
Persistenta,
bioackumulerande,
toxiska/mycket
persistenta,
mycket
bioackumulerande och ozonstörande ämnen.
Det som behandlas är det som ska ingå i loggboken. Alla byggvaror bedöms
utifrån innehåll och halt av utfasningsämnen enligt KemIs kriterier. Detta
motsvarar i princip ”Substances of very high concern” enligt Reach.
Bedömningen kan ske på följande två sätt:
Alternativ 1 – Att genom Byggvarudeklarationer jämföra innehållet med
KemIs kriterier.
Alternativ 2 – Att använda en produktdatabas till exempel Basta,
Byggvarubedömningen och SundaHus. Dessa system har olika bedömningar av
produkter men inget system accepterar egenskaper, halter och risker enligt
KemIs kriterier som behandlar utfasningsämnen.
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Tabell 8.2 – Bedömning av indikator 15

Miljöbyggnad har inga krav på avfallshantering.
	
  

8.1 Miljöbyggnad Sammanfattning

	
  
Miljöbyggnad ställer relativt låga krav på byggnadsmaterial. Loggboken är ett
bra redskap för dokumentationen men för att klara av kraven som systemet
ställer på utfasningsämnen kan man påstå att det inte är mycket värre än den
gällande lagstiftningen.
När Miljöbyggnad hänvisar till SundaHus, Basta eller Byggvarubedömningen
blir det något diffust vad detta innebär. Inga specifika krav tillkommer och en
byggvara kan till exempel markeras som undviks i Byggvarubedömningen men
ändå klara av miljöbyggnadskraven.
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9. BYGGNADSMATERIAL INOM SVANEN
	
  
Kapitlet redovisar hur Svanen bedömer byggnadsmaterial utifrån systemets
bedömningskriterier.

Som tidigare nämnts är de obligatoriska kraven inom Svanen märkta med O +
kravnummer och måste alltid uppfyllas. Det finns även kriterier märkta med P
som ger byggnaden poäng. För att bli godkänd måste en byggnad uppnå minst
9 av 22 möjliga poäng. Om svanen- eller EU-ecolabelmärkta produkter
används bortfaller kravet på dokumentation.
O13
Lista över produkter/material
Material och produktgrupper ska redovisas
produktbeskrivning och producent.

med

produktnamn,

P5
Användning av miljömärkta byggprodukter
För varje produktområde ges en poäng om minst 10 % av produktbehovet
tillfredställs med miljömärkta produkter. Vid 30 % av produktbehovet
tillfredställts ges två poäng.

9.1 Krav på kemiska byggprodukter
O14
Kemiska byggprodukter, säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad för kemiska byggprodukter ska göras tillgängliga för
Nordisk Miljömärkning.
O15
Kemiska byggprodukter, klassning
Kemiska produkter får inte vara klassificerade som miljöfarlig,
cancerframkallande, mutagen, reproduktionstoxiskt, mycket giftig eller giftig.
O16
CMR-ämnen i kemiska byggprodukter (kategori 1, 2 och 3)
Ämnen som ingår i kemiska byggprodukter får inte vara cancerframkallande,
mutagen eller reproduktionstoxisk.
O17
Ämnen som inte får ingå i kemiska byggprodukter:
Halogenerade paraffiner, fluorerade drivgaser, perfluorerade och
polyfluorerade
alkylerade
föreningar,
alkylfenoletoxylater
och
alkylfenolderivater, bromerade flamskyddsmedel, ftalater med undantag för
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fogmassor, ftalater i fogmassor: DEHP, DBP, BBP, 711P, DIBP DIDP och
DINP får inte ingå, borföreningar, kreosot, benzo (a)pyren, benzo (b)pyren,
bisphenol-A, antimontrioxid, tungmetallerna bly, kadmium, arsenik, krom,
kvicksilver eller deras föreningar, monoakrylamid samt tennorganiska
föreningar, med vissa undantag.
O18
Ämnen med långtidsverkan i kemiska byggprodukter
Ämnen med långtidsverkan får inte ingå i kemiska byggprodukter enligt ESIS
(European Chemical Substances Information System) lista. PBT och vPvB
klassade ämnen får inte ingå i kemiska byggprodukter.
O19
Nanopartiklar i kemiska byggprodukter
Nanometaller, nanocarbonföreningar och nanoflourföreningar får inte aktivt
tillsättas i kemiska byggprodukter om det inte finns dokumentation som styrker
att användningen inte kommer att medföra miljö- eller hälsoproblem.
O20
Hantering av kemiska byggprodukter
För kemiska byggprodukter som klassas som allergiframkallande, hälsofarlig
eller frätande ska det finnas en beskrivning hur produkten ska hanteras för att
undvika personskador samt eventuell skyddsutrustning.

9.2 Krav på kemiska ämnen i fasta byggprodukter
O21
Oönskade kemiska ämnen
För fasta tätningsprodukter (till exempel tätskikt för våtrum, ång-, vind- och
radonspärrar), impregnerat virke, isoleringsmaterial och plastprodukter i form
av tomrör får följande ämnen inte ingå: Halogenerade paraffiner, högklorerade,
kortkedjade (C10-C13) och mellankedjade (C14-C17)Fluorerade drivgaser,
perfluorerade och polyfluorerade alkylerade föreningar, alkylfenoletoxylater
och alkylfenolderivater, bromerade flamskyddsmedel, ftalater, borföreningar,
kreosot, benzo(a)pyren, benzo(b)pyren, bisphenol-A, antimontrioxid,
tungmetallerna bly, kadmium, arsenik, krom, kvicksilver eller deras föreningar,
tennorganiska föreningar och monoakrylamid. Med ingå får halten av ämnena
inte överstiga 0,01 %.
P6
Klorfria plastprodukter
Om klorfria plastprodukter används för elrör, plaströr för centraldamsugare,
ledningar för starkström och avloppsrör kan en poäng per produktgrupp av
maximalt två poäng utdelas.
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O22
Nanopartiklar i fasta byggprodukter och vitvaror
Husproducenten ska dokumentera att golvbeläggning, kök- och
badrumsinredningar, vitvaror, fönster och ventilationssystem inte innehåller
tillsatser av nanopartiklar. Även dokumentation av rutiner ska finnas för att
undvika produkter som innehåller tillsatta nanopartiklar.

9.3 Krav på trävirke och andra material baserade på
fibrer
O23
Säkerställande av trä- och bamburåvaror från hållbara områden
Trä- och bambubaserade material i byggnaden får inte komma från skyddade
områden, områden med oklara bruksrättigheter, olovligt skördat trä, skog med
högt skyddsvärde eller genmodifierat trä. Husproducenten måste dokumentera
hur detta krav säkerställs.
O24
Kontrollerad trä- och bambu
Krav O23 gäller för takstolar, stomme, invändig panel, fasad, inomhusdörrar
och inredningar, dörrlister, golv, fönster och ytterdörrar.
O25
Virke från certifierat skogsbruk
Kravet omfattar virke i takstolar, stommar, invändiga paneler och utvändiga
fasader. Minst 50 % ska komma från områden där driften är certifierad och
godkänd av Nordisk Miljömärkning.
P7
Högre andel virke från certifierat skogsbruk
Är mängden virke från certifierat skogsbruk mer än 60 % av den totala
virkesmängden ges 1 poäng.
O26
Tryckimpregnerat virke
Tryckimpregnerat virke får inte användas i Svanenmärkta hus men undantag
finns för material som har kontakt med mark och fuktkällor.
O27
Emissioner av formaldehyd
Kravet gäller för trä- och bambubaserade material till byggskivor, golv, möbler
och inredningar som innehåller över 3 viktprocent formaldehydbaserade
tillsatser. Svanenmärkta produkter uppfyller kravet.
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9.4 Andra krav på byggprodukter, material och
interiörer
O28
Fasad och takbeklädnad
Fasad- och takbeklädnad får inte innehålla bly eller mer än 10 viktprocent
koppar.
O29
Plastytskikt på invändiga golv-, tak- och väggbeklädnader
Klorerad plast får inte användas på invändiga golv-, tak- och väggbeklädnader.
Detta gäller inte för tekniska utrymmen.
O30
Fönster och ytterdörrar
Fönster- och ytterdörrkomponenter som består av polymermaterial måste
innehålla minst 30 procent återvunnet polymermaterial.
O31
Snålspolande toaletter
Alla installerade toaletter måste vara snålspolande och ha två spollägen på
maximalt tre och sex liter.
O32
Sopsorteringskärl för hushållsavfall
Soppsorteringskärl med minst tre fraktioner ska installeras i köket.
O33
Sopsorteringsstation
för
flerbostadshus,
radhus
och
förskolebyggnader
För förskolebyggnader och byggnader med mer än åtta lägenheter ska
soppsorteringskärl med minst sex fraktioner installeras.
O36
Avfallshantering under byggprocessen
Kravet innebär att en avfallsplan måste upprättas samt avtal kring
avfallshantering med tredje part.

50	
   	
  

Kap	
  9.	
  Byggnadsmaterial	
  inom	
  Svanen	
  

9.5 Svanen Sammanfattning

	
  
För varje projekt ska en materiallista upprättas. Samtliga produkter som byggs
in ska skrivas upp på listan. Till vissa material måste bilagor i form av
egendeklarationer från leverantören bifogas. Dessa ska garantera att nämnda
ämnen inte förekommer i produkten. Dessa bilagor, säkerhetsdatablad och
eventuell byggvarudeklaration ska skickas till svanen som granskar och
godkänner det. Därefter är produkten godkänd att användas.
Svanen kan jämföra sina innehållskrav med byggvarudatabaserna Basta,
SundaHus och Byggvarubedömningen. För att klara de kemiska
innehållskraven får inte nämnda ämnen uppgå till 0,01 % i slutprodukten. Av
valda system så ställer Svanen överlägset högst krav på kemiskt innehåll sett
som ett certifieringssystem.
Kraven på avfall är relativt låga och ingen återvinning krävs. Svanen ser
mycket till kemiskt innehåll och fokuserar inte genomgående på materialet ur
ett livscykelperspektiv.
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10. RESULTAT FRÅN INTERVJUER
	
  
Kapitlet redovisar resultaten som framkommit genom intervjuer med nyckelpersoner
för miljöarbetet inom Veidekke, Vasakronan, NCC Property Development samt
Locum.

10.1 Veidekke
Veidekke är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och
bostadsutvecklingsföretag och grundades i Norge år 1936. 1998 startade
verksamheten för första gången i Sverige och har idag ungefär 50 anställda.
Veidekke var det första företaget i Norden att bygga ett Svanenmärkt
flerbostadshus och företaget har tagit beslut om att alla Veidekkehem som
byggs i egen regi med Veidekke Entreprenad ska vara Svanencertifierade
(Veidekke, 2014). Utöver Svanens krav har Veidekke fattat beslut om ännu
högre klimatambitioner. År 2009 började Veidekke med något som kallades för
Telluskonceptet vars mål var att minska sina koldioxidutsläpp. Genom t.ex
minskad elanvändning ger ett Veidekkehem lägre koldioxidutsläpp. Det är en
viktig grund i företagets miljöarbete och det kommer in bland annat vid val av
värmekälla och vitvaror (J. Alte, 2014).

10.1.1 Intervju med Johan Alte

	
  
Johan Alte är hållbarhetschef för Veidekke och arbetar med kvalité och
miljöfrågor. Anledningen till varför Veidekke har valt att certifiera alla sina
egna bostäder med Svanen är dels för att det är det mest kända varumärket i
norden, dels för dess höga krav på material och kemikalier. Alte menar att
Svanen ställer överlägset högst krav på byggnadsmaterial. Han påpekar det är
positivt att Svanen tar hänsyn till åtgärder för minskade allergier och
emissioner.
Alte upplever projektens process till att bli Svanencertifierad som mycket bra
hittills. Veidekke har certifikat på att bygga flerbostadshus och har byggt upp
en bank med 3 000 artiklar som är godkända. Han menar att detta effektiviserar
processen i både tid och kostnad eftersom ingen ny dokumentation krävs.
När Veidekke har gjort mindre undersökningar visar dessa att de allra flesta är
positivt inställda till Svanenmärkta bostäder men att de allra flesta inte är
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villiga att betala mer i slutändan. Alte berättar att det därför är viktigt att
systematisera arbetet med godkända produkter för att hålla nere kostnaderna.
Alte berättar vidare att han möter delade åsikter från tillverkare. Han nämner
golvtillverkare som till exempel kan vara negativt inställda till Svanen som
kräver certifierade träråvaror. Han beskriver vikten av engagerade personer
som förstår syftet med miljömärkningen.
Det som Alte påpekar som brister är att det finns många utmaningar med att
hitta material. Något konkret som Alte saknar är krav och reglering av nickel
och att det fortfarande finns kryphål i bedömningen. Till exempel får inte
tryckimpregnerat virke användas som räcke men det får användas i sandlådor
där barn leker.

10.2 Vasakronan
Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och äger, utvecklar och
förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö och
Lund. Antal anställda uppgår till 353 och i december 2013 bestod
fastighetsbeståndet av 192 fastigheter med en uthyrningsarea på 2,6 miljoner
kvadratmeter
(Vasakronan,
2014).
Inom
Vasakronan
används
certifieringssystemen EU Green Building, Miljöbyggnad samt olika former av
LEED. Just nu pågår bland annat ett stort projekt med att certifiera 25
byggnader enligt LEED Volume. Ingen egen certifiering har gjorts inom
BREEAM utan en byggnad med klar certifiering har köpts. BREEAM anses
vara accepterat men företaget har valt att satsa på LEED.
Vasakronan är med i Byggvarubedömningen och har som krav att registrera
alla projekt inom systemet. Man har även ett eget objektanpassat miljöprogram
som bland annat ställer krav på energi, farliga vätskor, gamla filter och
kemiska produkter (Zettergren, 2014).

10.2.1 Intervju med Torbjörn Zettergren
Vasakronan ser certifieringen som något konkurrenskraftigt och Zettergren
menar att medvetenheten och kunskapen har ökat inom hela bygg- och
fastighetssektorn. Zettergren beskriver positiva aspekter inom LEED, t. ex att
det är ett system med stor bredd som inte bara tar hänsyn till energi utan också
till material och innemiljö. En viktig aspekt är även dess etablerade
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internationella varumärke som är viktigt vid hyresavtal med stora
internationella kunder. De negativa aspekterna inom LEED menar Zettergren
är att hela systemet är uppbyggt på amerikanska värderingar och språk. I USA
pratar man inte mycket om värme och energi, och det har uppstått viss
problematik med fjärrvärme och fjärrkyla i Sverige. US Green Building
Council har haft svårt att bedöma om det är bra eller dåligt för miljön. I USA
har man även större problem med tillgången till vatten vilket vi inte har i
Sverige.
Zettergren beskriver att nyckeln till en lyckad certifiering är att den måste
komma in redan i programskedet. Han berättar också att Vasakronan kan
beskrivas som en kunnig beställare som nu har kunskap kring hur certifieringen
går till och vad som är viktigt att tänka på genom hela processen.
Eftersom Vasakronan inte arbetar med bostäder utan kommersiella fastigheter
så vill kunden alltid ha så mycket som möjlig för så lite pengar som möjligt.
Zettergren menar att det är företagspolicys som mer styr att certifiering ska
efterfrågas. Ju större uthyrningsarea en kund vill ha, desto mer ökar kraven.
Även ett känt varumärke har högre miljökrav samt byggnadens läge. ”Bästa
lägen ska inkludera allting”, säger Zettergren.
Vasakronan är medlem i Byggvarubedömningen och har som krav att
registrera byggprodukter där. Zettergren upplever att det tidigare bara fanns få
antal registrerade produkter men att det nu finns fler. Han upplever också att
systemet har blivit något mer förenklat. Zettergren menar att de stora
entreprenörerna är mer insatt i rutiner och arbetet inom systemet. Små
entreprenörer är oftast inte lika kunniga och ibland inte medlemmar inom
Byggvarubedömningen. Det är dock ett krav för Vasakronan att registrera
produkterna i Byggvarubedömningen och det innebär i sin tur att entreprenören
måste vara medlem i systemet.
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10.3 NCC Property Development
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag med
18 500 anställda och en omsättning på 58 miljarder kronor. NCC består av
NCC Construction, NCC Housing, NCC Roads och NCC Property
Development. NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella
fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Baltikum och Norden. I
huvudsak är det kontorsfastigheter som utgör huvudprodukten men
handelsfastigheter och logistikfastigheter är viktiga komplement.

10.3.1 Intervju med Veronica Koutny Sochman
Veronica Koutny Sochman arbetar som miljöchef för NCC Property
Development som hanterar kommersiella fastigheter. Hon berättar att NCC
Property Development har valt att satsa på BREEAM med motiveringen att
man anser att det är det bästa systemet på marknaden. Hon menar att det är
välkänt i Europa och finns i flera länder, vilket underlättar då man har
internationella investerare. Koutny Sochman menar också att BREEAM tar
hänsyn till fler aspekter än Miljöbyggnad och att det senare systemet därför
valts bort när man bygger i egen regi.
När det kommer till byggnadsmaterial inom BREEAM anser Koutny Sochman
att vissa svagheter finns. Green Guide är inte ett optimalt verktyg men inga
andra likvärdiga alternativ finns. NCC anser att Basta inte ställer tillräckliga
krav men Byggvarubedömningen och SundaHus värderas som likvärdiga.
Koutny Sochman uppfattar att Byggvarubedömningen används något mer.

10.4 Locum
	
  
Locum AB är en större fastighetsförvaltare i Sverige som ägs av Stockholm
läns landsting. Fastighetsbeståndet uppgår till 2,1 miljoner kvadratmeter och
hyresgästerna domineras av sjukvården i Stockholms län (Locum, 2012a).
Locums uppdrag är att svara för teknisk och ekonomisk förvaltning av
fastigheter inom landstingsfastigheter i Stockholm, bistå hyresgästerna med att
utnyttja lokalerna på ett kostnadseffektivt sätt, arbeta för resurssnålt och
hållbart byggande samt minimera miljöstörningar och sträva efter en hög
återanvändningsgrad. Locum ska även bistå ägaren samt hälso- och
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sjukvårdsnämnden i fastighetsfrågor vid inventeringsplaneringen (Locum,
2012b)

10.4.1 Intervju med Martina Westfahl Backlund
Martina Westfahl Backlund jobbar som miljöcontroller mot bygg inom Locum.
Det innebär att hon bland annat hjälper till att starta upp och administrera
Byggvarubedömningen, är med på projekterings- och byggmöten och samlar in
dokumentation. Locum är en politiskt styrd organisation som har ett
miljöpolitiskt program som gäller i 5 år. Just nu finns Miljöprogram 2016 som
bland annat innebär att man vill minska energiförbrukningen med 10 % och att
man vill ha en sorteringsgrad av avfall på 90 %.
Locum har valt att certifiera med Miljöbyggnad med motiveringen att det är ett
svenskt system som motsvarar lagkraven. Locum gör en utredning redan i
programskedet för att kontrollera om Guld är möjligt. Man säger att
Miljöbyggnad används på projekt som har en ekonomisk budget över 100
miljoner eller på byggnader som har en Atemp dvs. uppvärmd golvarea, på över
80 %.
Westfahl Backlund menar att för byggnadsmaterial är betyget Guld väldigt
svårt att uppnå inom Miljöbyggnad. Locum ställer också krav på BSAB
koderna S – apparater, utrustning, kablar mm. I el- och telesystem, P –
Apparater, ledningar mm. I rörsystem eller rörledningsnät och Q – Apparater,
kanaler, don mm. I luftbehandlingssystem och dessa blir ofta rödmarkerade.
Det som Westfahl Backlund anser kan förbättras är möjligheterna att nå Guld
även om det inte nödvändigtvis gör att byggnaden totalt sett inte kan få
omdömet Guld.
Den materialdatabasen som används inom Locum är Byggvarubedömningen
och där ser Westfahl Backlund behov av utveckling. Hon möter också ovilja
hos tillverkare och återförsäljare när de ska ansvara för och bekosta
bedömningen av produkter i Byggvarubedömning.
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11. DISKUSSION
Kapitlet redovisar en diskussion kring hur certifieringssystemen och byggvarudatabaserna behandlar byggnadsmaterial. Denna diskussion leder fram till en grafisk
jämförelse av systemen. Kapitlet omfattar en diskussion kring resultat från både
intervjuer och litteraturstudien.

11.1 Aspekter inom byggnadsmaterial
	
  
Det som kan anses vara relevanta aspekter att jämföra inom byggnadsmaterial,
utifrån valda certifieringssystem och materialdatabasers bedömning, är
följande:

Dokumentation av byggvaror
Dokumentationen av vilket byggnadsmaterial som används. Detta är av stort
värde för fastighetsägare vid eventuella framtida saneringar eftersom vi idag
inte vet vilka ämnen som kan komma att klassas som farliga för människor och
miljö i framtiden. Om ett ämne eller material visar sig vara skadligt är det
viktigt för fastighetsägare om ämnet finns i den aktuella byggnaden.

Kemiskt innehåll/Utfasning av farliga ämnen
För att redovisa vilka skadliga ämnen som eventuellt finns i produkter.

LCA enligt ISO-standard
Innebär att materialet bedöms utifrån standardiserade kriterier som omfattar
råvaruutvinning, materialbearbetning, tillverkning, distribution, användning,
reparation och underhåll samt bortskaffande eller återvinning.

Tillverkning
För att redovisa hur materialet har tillverkats, med eventuella utfasningsämnen
och vilka resurser som har gått åt.

Transporter
För att redovisa hur och hur långt materialet har transporterats.
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Certifierade träprodukter
Är en viktig aspekt för att kontrollera att trämaterial utvinns lagligt, med goda
sociala förhållanden och med hänsyn till miljö och skyddade områden.

Återanvändning av material
Är en viktig aspekt för att minska nyproduktionen av material och minimera
avfall.

Emissioner
Vad material avger påverkar människors hälsa och miljö.

Avfallssortering
Är en viktig aspekt för att minska nyproduktionen av material samt uppmana
till återanvändning. Är viktiga ur kostnad och energi synpunkt.

Avfallshantering
Åtgärder och planering för att minska avfall och öka återvinningen.

60	
   	
  

Kap	
  11.	
  Diskussion	
  

11.2 Jämförelse av bedömning
	
  

Dokumentation av byggvaror
BREEAM-SE ger en poäng för redovisningen av utfasningsämnen i byggvaror
och redovisningen liknar Miljöbyggnads krav på loggbok. LEED NC har inga
specifika krav på dokumentation av byggvaror. Miljöbyggnad har kravet om
loggbok som ska dokumentera byggnadens klimatskal samt ett antal bestämda
BSAB-koder där el- och installationssystem inte ingår. Svanen kräver att alla
material och produktgrupper dokumenteras med produktnamn, produktbeskrivning och producent.
Basta, Byggvarubedömningen och SundaHus dokumenterar på liknande sätt
alla byggvaror som läggs in. Det skiljer sig dock vilken typ av dokumentation
som finns tillgänglig och hur dokumentationen har skett. När det kommer till
det kemiska innehållet redovisar BASTA enbart att ett visst antal ämnen inte
förekommer. SundaHus har bland annat byggvarudeklarationer, produktblad,
säkerhetsdatablad och ibland även drift och skötselinstruktioner tillgängliga.

Kemiskt innehåll/Utfasning av farliga ämnen
BREEAM-SE och Miljöbyggnad behandlar utfasningen av farliga ämnen på
liknande sätt då de hänvisar till liknande byggvarudatabaser. Miljöbyggnad har
som nämnts egna kriterier för utfasningsämnen som beskrivs i bilaga 2. LEED
har inga aspekter kring utfasning av farliga ämnen. Svanen har hårda krav på
utfasningsämnen.
Basta, Byggvarubedömningen och SundaHus kemiska ämnen har liknande
haltgränser för utfasningsämnen. Nanopartiklar bedöms inom Svanen. I
SundaHus finns information om nanopartiklar ingår.

LCA enligt ISO-standard
BREEAM-SE ställer specifika krav på att standardiserade LCA-verktyg ska
användas och poängfördelningen indikerar att LCA-perspektivet är prioriterat.
BREEAM-SE hänvisar bland annat till verktyger Green Guide som bedömer
en byggvara efter dess miljöpåverkan ur ett livcykelperspektiv. Både
SundaHus och Byggvarubedömningen tar hänsyn till byggnadsmaterialets
påverkan ur ett livscykelperspektiv men inte enligt någon standard.
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Tillverkning
BREEAM-SE ger relativt höga poäng för miljövänlig tillverkning och
utvinning. Byggvarubedömningen har inga specifika krav men kräver
redovisning för emissioner, energianvändning och återvinning av restprodukter
vid tillverkning. SundaHus behandlar utfasningsämnen under tillverkning av
polymerer.

Transporter
LEED är det enda systemet som ger poäng för lokal produktion.
Byggvarubedömningen har inga specifika krav men kräver uppgifter om
transporter vid tillverkning.

Certifierade träprodukter
LEED ställer krav på FSC-certifierade träprodukter. BREEAM-SE har krav på
att träprodukter ska avverkas på ansvarfullt sätt. FSC och andra certifieringar
nämns som förslag. Svanen har höga krav på träprodukter och ställer krav på
att för 50 % av virket i takstolar, stommar, invändiga paneler och utvändiga
fasader ska driften vara kontrollerad samt certifierat av Nordisk
Miljömärkning. Byggvarubedömningen har krav på att trävaror ska komma
från dokumenterat hållbart skogsbruk. BREEAM och SundaHus ställer krav på
att produkter inte får finnas med på CITES lista.

Emissioner
BREEAM-SE, LEED, Svanen, Byggvarubedömningen och SundaHus ställer
krav på emissioner av formaldehyd. BREEAM-SE ställer krav på flyktiga
organiska föreningar, VOC, i lack och färger som ska vara testat med relevanta
standarder. LEED ger poäng för lågemissionsmaterial i lim och fogmassor,
färg och lack, golv samt trä och fiberprodukter
Byggvarubedömningen har krav på dokumentation av flyktiga organiska
föreningar samt haltgränser för emissionshastighet av TVOC. SundaHus ställer
krav på att en produkt inte får innehålla mer än 1 % Flyktiga organiska
föreningar för att kunna få bedömningen A.

Avfallssortering
Inom LEED är avfallssortering ett obligatoriskt krav	
  och	
  avfall måste sorteras
som minst papper, wellpapp, glas, plast och metall. BREEAM-SE har höga
krav på avfall över lag och ger poäng för att utföra avfallssortering i minst fyra
produktkategorier.
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Avfallshantering
BREEAM, LEED och Svanen uppmanar i olika grader till avfallshantering.
Svanen kräver bara planering kring byggarbetsplatsens avfall. LEED ger poäng
för andelen material som återvinns. BREEAM behandlar avfall i ett helt
kapitel. En poäng ges ut för att skapa utrymme för avfallssortering och tre
poäng för planering, målsättning och sortering av avfallet. Miljöbyggnad
behandlar inte avfallshantering. Avfallshantering hanteras inte inom Basta,
Byggvarubedömningen och SundaHus.

Återvinningsbara material
Byggvarubedömningen har krav på att över 50 % av produkten ska vara
återvinningsbar och över 50 % ska var återanvändningsbar. I SundaHus måste
produkten kunna återvinnas, återanvändas eller innehålla minst 50 %
förnyelsebart material. Detta är dock något som SundaHus gör en
helhetsbedömning på och inte något som nödvändigtvis utesluter produkter
som saknar information.

Återanvändning av byggnadsdelar
Både BREEAM-SE och LEED ger poäng för återanvändning
byggnadsdelar. Denna aspekt är inte relevant för övriga system.

av

Denna diskussion har resulterat i följande figur 11.2.1som redovisar i stora
drag skillnader och likheter mellan hur BREEAM-SE, LEED, Miljöbyggnad,
Svanen, Basta, Byggvarubedömningen och SundaHus behandlar
byggnadsmaterial. Figurens färger förklaras i textrutan nedan.
Svartmarkering innebär att aspekterna inte är obligatoriska men projektet
förlorar poäng då kriterierna inte uppnås.
Grönmarkeringen markerar obligatoriska aspekter.
Blåmarkerat innebär att hälften av aspekterna måste bedömas som godkänd i
Byggvarubedömningen för att uppnå omdömet rekommenderas.
Orange betyder att kraven krävs för en A-klassning i SundaHus.
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Figur 11.1
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  av	
  restprodukter	
  vid	
  tillverkningsskedet.	
  	
  
3	
  Dokumentation

av flyktiga organiska föreningar samt haltgränser för emissionshastighet av TVOC och
formaldehyd.	
  
4	
  Krav	
  på	
  utfasningsämnen	
  vid	
  tillverkningsskedet.	
  Krävs	
  för	
  en	
  A	
  och	
  B	
  klassning.	
  
5	
  Måste	
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  1	
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  då	
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11.3 Intervjuer
Intervjuerna kan sammanfattas som att BREEAM-SE anses av NCC vara ett
heltäckande system som tar hänsyn till många breda aspekter som är viktiga
inom material och tar med betydligt mer än Miljöbyggnad när det kommer till
material. Green Guide anses dock krångligt. LEED anses av Vasakronan vara
ett bra system då man har internationella kunder. Det är också ett flexibelt
system som dock inte ställer krav på utfasningsämnen i material. Därför lämpar
sig systemet bra att kombinera med en materialdatabas och Vasakronan
använder sig av Byggvarubedömningen. Miljöbyggnad anses ha lätta
grundkrav men att nivån Guld anses svår att nå inom byggnadsmaterial. Det är
bra lämpat för svenska normer och lagkrav. Svanen anses av Veidekke ställa
överlägset högst krav på byggnadsmaterial. Det är viktigt att systematisera
arbetet med bedömda produkter då det är Svensk Miljömärkning som utför
bedömningen. Något som framkom under intervjun var att Veidekke har gjort
en undersökning kring om kunder är villiga att betala mer för en svanenmärkt
bostad och kommit fram till att svaret är nej. Ett intressant faktum som visar på
den nödvändiga utmaningen att bygga hållbara byggnader till samma pris som
”vanliga” byggnader.
En viktig aspekt inom intervjuerna är att när Veidekke använder sig av svanen
behandlar systemet enbart bostäder och förskolor. Vasakronan, NCC Property
Development och Locum hanterar enbart kommersiella fastigheter.
Vasakronan och NCC Property Development har internationella kunder och
investerare vilket innebär att de föredrar system som är kända över hela
världen och inte enbart i Sverige.
En annan viktig aspekt är att urvalet av personer och företag som intervjuades
ställer sig positiva till miljöcertifiering. Detta på grund av att syftet var att ta
reda på hur materialfrågan inom miljöcertifiering uppfattas hos fastighetsägare
och detta hade inte varit möjligt med organisationer som inte använder sig av
miljöcertifiering. Alla intervjuade, direkta och indirekta fastighetsägare, kan
beskrivas som kunniga beställare med goda rutiner. Mindre företag med dåliga
erfarenheter hade troligtvis lett fram till ett annorlunda resultat.
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11.4 Slutsatser och rekommendationer
Syftet med arbetet var att jämföra hur byggnadsmaterial behandlas inom
miljöcertifiering för byggnader och slutsatsen är att bedömningen skiljer sig
mycket åt mellan de olika certifieringssystemen. Alla systemen har utvecklat
sin egen bedömning som kan tyckas behandla samma rubriker men så är det
inte alltid.
Certifieringssystemen kan sammanfattas som att BREEAM-SE ställer allmänt
höga krav med både standardiserade livscykelanalyser, kemiskt innehåll,
dokumentation, avfallshantering, innemiljö och tillverkning. LEED ställer krav
på återvinning, återanvändning och emissioner men nämner inte
utfasningsämnen. Det finns inte heller krav på materialdokumentation.
Miljöbyggnad ställer krav på materialdokumentation men installation- och
elsystem behöver inte dokumenteras. Det finns även krav på utfasningsämnen
men grundkraven är oftast inte svåra att klara av. Svanen ställer höga krav på
byggnadsmaterialets innehåll men behandlar inte produkterna ur ett
livscykelperspektiv. Relevant för resultatet är urvalet av manualer. BREEAMSE finns enbart för kontor, handel och industri. Svanen bedömer bara bostäder
och förskolor i manualen som har använts i detta arbete. Miljöbyggnad har
avgränsats till nybyggnation jämfört med LEED och BREEAM-SE som också
behandlar bland annat ombyggnad.
När det gäller materialdatabaserna som ibland integreras i certifieringssystemen blir skillnaderna mer diffusa. Basta bedömer enbart det kemiska
innehållet och det är tillverkaren som själv deklarerar produkten.
Byggvarubedömningen och SundaHus kan många gånger ses som likvärdiga
men skiljer sig i sin bedömning. Byggvarubedömningen uppfattas som att
kraven är på hela produktens livscykel men vissa av aspekterna är svåra att
bedöma och kräver enbart dokumentation. Det kan uppfattas att SundaHus tar
med färre aspekter i bedömningen men strategin är att ta med det som man
rimligt kan bedöma.
Det som skiljer Byggvarubedömningen och SundaHus är bland annat
innemiljökraven på emissioner som är högre för Byggvarubedömningen där det
finns krav på haltgränser för formaldehyd och TVOC samt krav på
dokumentation av emissioner. SundaHus har som tidigare nämnts valt att inte
bedöma TVOC då de anser att det är ett trubbigt mått för innemiljöpåverkan.
SundaHus bedömer istället flyktiga organiska föreningar och formaldehyd.
Även tillverkningsskedet är olika där SundaHus tar hänsyn till
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utfasningsämnen vid tillverkning av polymerer och Byggvarubedömningen
kräver dokumentation av emissioner, energiåtgång och återvinning av
restprodukter vid tillverkning.
Byggvarubedömningen har konsulter som gör bedömningen och SundaHus
egna kemister som bedömer. Det påverkar om informationen är riktig då
bedömningen måste standardiseras när den utförs av olika personer.
Byggvarubedömningen har inga förenklingar för att se om produkter klarar
Miljöbyggnadskraven. SundaHus databas uppfattas som enklare med
sökfunktioner och att man överskådligt kan se projekt samt produkter.
Problem som uppstår idag när det kommer till material är bland annat att
information saknas, är bristfällig eller felaktig och att kemikalier saknar
klassificering och ID-nummer. Lösningen ligger i att skapa någon form av
standardisering kring vilken information som är relevant för materialet samt
hur informationen ska hanteras.
En annan viktig aspekt för materialet är att informationen ska kunna garanteras
genom att en oberoende part utför kontroller. Detta gäller för alla systemens
märkningar och bedömning.
Det är även problem med lagstiftningens utformning. BBR hänvisar för
vägledning vid val av byggnadsmaterial till Boverkets rapport Bygg för hälsa
och miljö som kom ut 1998. Mycket har förändrats sedan dess. Inte heller
redovisningen av kandidatlistämnen fungerar. Kravet innebär att innehåll av
kandidatlistämnen som överskrider 0,1% av en byggvara ska dokumenteras,
det borde innebära att alla produkter måste undersökas om kandidatlistämnen
ingår. Så fungerar det inte idag. Det är även problematiskt att så få ämnen är
förbjudna att använda: kraven på exempelvis cancerogena ämnen i produkter
innebär att om du dokumenterar så är det enligt lagen tillåtet att använda
produkten.
Mina rekommendationer för BREEAM och LEED är att göra fler av
materialkriterierna till obligatoriska punkter. LEED bör även inkludera
utfasningsämnen och materialdokumentation i sin bedömning. Miljöbyggnad
kan rekommenderas att ställa högre krav på utfasningsämnen eller att integrera
byggvarudatabasernas bedömning t.ex. att produkter som bedöms som
”undviks” i Byggvarubedömningen inte heller direkt kan godkännas inom
Miljöbyggnad. Detta är inte ett helt okomplicerat förslag. Att produkter inte
beaktas ur ett livscykelperspektiv är en svaghet för Miljöbyggnad. Även
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Svanen kan rekommenderas att inkludera livscykelperspektivet inom
materialfrågan.
Mina rekommendationer för Basta är att alla deklarationer från leverantörer
måste kontrolleras och inventeras. För Byggvarubedömningen pågår en
utveckling att förenkla systemets plattform och uppbyggnad. Bedömningen bör
utformas till att fokusera på aspekter som kan bedömas och inte enbart
dokumenteras.
En viktig aspekt för att öka andelen hållbara material är att premiera
transparent information som alltid borde löna sig och fungera som
marknadsföring för materialtillverkare. Det är en utveckling som kommer att
kräva nya rutiner och att tankesättet: ”vi gör som det alltid har gjorts” måste
raderas.
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12. FORTSATTA STUDIER
	
  
Kapitlet redovisar förslag och rekommendationer för fortsatta studier.

Det skulle vara intressant att se en undersökning av materialtillverkares
perspektiv inom materialfrågan. Hur kan informationen underlättas kring
dokumentation och krav samt vilka svårigheter upplevs idag?
Det skulle även vara av intresse att se hur materialvalen görs med hänsyn till
ekonomi, funktion och miljöpåverkan. Frågor som behandlar miljövänliga
material som inte fyller sin funktion och får miljövänliga material kosta mer?
Även en djupare undersökning av en specifik produkt eller produktgrupp och
hur bedömningen skiljer sig åt mellan de olika systemen skulle vara relevant
att undersöka.
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BILAGA 2
Haltgränser för utfasningsämnen i Miljöbyggnad

Haltgränser för Miljöbyggnad Källa: Miljöbyggnad
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BILAGA 3
Jämförelse av haltgränser inom materialdatabaser

Källa: Sara Tierny
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BILAGA 5
Intervjufrågor
•

Vilka certifieringssystem används inom er organisation?

•

Vilka svårigheter upplever du generellt med respektive/aktuellt system?

•

Hur upplever du materialfrågan inom aktuellt system?

•

Vad behöver förbättras?

•

Vilken materialdatabas använder ni er av?

•

Vilka svårigheter uppfattar du med aktuell materialdatabas?
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BILAGA 6
BREEAM-SE:s kriterier för LCA–verktyg:
Det nationellt accepterade LCA-verktyget har minst följande egenskaper:
• Minst tre miljöindikatorer inklusive klimatförändring (indikatorerna kan
viktas för att få en total-poäng)
• Hela byggnadens livscykel bedöms, inklusive livslängd och avfallshantering.
• Det baseras på LCA-principer enligt följande internationella standarder:
ISO 14040:2006 Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur
ISO 14044:2006 Miljöledning - Livscykelanalys - Krav och vägledning
ISO 14025:2010 Miljömärkning och miljödeklarationer - Typ III
Miljödeklarationer
ISO 21930:2007 Byggnadskonstruktion - Hållbarhet i byggnadskonstruktion Miljö- deklaration för byggmaterial
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