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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts i samråd med Skanska Hus Norrköping och syftar till att reda 
ut vilka miljömärkningssystem som finns och vad som skiljer dem åt. Intervjuer har också 
genomförts med representanter för några olika byggherrar som arbetar med bostäder och är 
verksamma i Norrköping. Intervjuerna syftar till att reda ut vad de intervjuade känner till om 
miljömärkningssystem och vad de tycker är viktigt gällande miljövänliga byggnader.  

De system som har analyserats är de internationella systemen BREEAM, LEED och 
GreenBuilding samt de nationella systemen Svanen och Miljöklassad Byggnad. BREEAM och 
LEED är de mest omfattande systemen sett till antalet aspekter. Vissa av aspekterna i dessa 
system ansågs av de intervjuade vara svåra att implementera i Sverige, eftersom olika länders 
regelverk skiljer sig åt.  Miljömärkningssystemen Svanen och Miljöklassad Byggnad passar de 
svenska förhållandena bättre och borde då kunna få ett större genomslag i Sverige. 
GreenBuilding skiljer sig från övriga system genom att det enbart fokuserar på 
energiförbrukning och är avsett för kommersiella byggnader.  

Under intervjuerna framkom att kännedomen hos byggherrarnas representanter om de olika 
miljömärkningssystemen är låg, likaså intresset för att miljömärka byggnader. Trots detta anser 
de intervjuade att de flesta aspekter som ingår i de olika systemen är viktiga. Detta kan tolkas 
som att det hos byggherrarna finns ett intresse för att bygga miljövänligt, men att själva 
märkningen av byggnaden inte anses nödvändig. 

  



 
 

Abstract 

This thesis has been written under the consultation of Skanska Hus Norrköping and aims to 
investigate the differences between environmental label systems regarding constructions. 
Interviews aiming to investigate the knowledge of environmental label systems have been 
made with representatives of local constructors. 

The systems that have been analysed are the international systems BREEAM, LEED and 
GreenBuilding, and the national systems Svanen and Miljöklassad Byggnad.  BREEAM and LEED 
are the most comprehensive systems in terms of number of aspects. Some of these aspects 
were by the interviewees considered hard to implement in Sweden, because of the differences 
in national regulations.  The environmental labelling systems Svanen and Miljöklassad Byggnad 
are better suited for the Swedish conditions and could therefore be more successful in Sweden. 
GreenBuilding differs from the other systems because it solely focuses on the energy 
consumption and that it is intended for commercial buildings only. 

During the interviews we realised that the interviewees knowledge concerning environmental 
label systems were poor, as well as their interest in labelling their buildings with an “eco-label”. 
However, the interviewees find most of the aspects that are included in the environmental 
label systems important. An interpretation of this could be that the constructors have an 
interest in building environmental friendly but they do not feel the need to label their buildings.  

  



 
 

Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som avslutar vår utbildning i Byggnadsteknik 
vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Arbetet har utförts i samråd med Skanska Hus i 
Norrköping. Vi vill tacka Per Nordin - vår handledare på Skanska, Mårten Johansson – vår 
examinator från universitet samt de som ställt upp på våra intervjuer.  

 

Andreas Johansson och Gustaf von Mecklenburg. 

Norrköping den 20 maj 2010 
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1. Inledning 

1.1.  Bakgrund 
I dagens samhälle diskuteras det mycket kring miljövänligt byggande, vilket har lett till att 
företag inom byggbranschen försöker att profilera sig inom detta område. Ett sätt är att 
använda sig av miljömärkningssystem. I dagsläget finns ett antal olika sådana system som 
används parallellt med varandra. Det finns en viss osäkerhet hos aktörerna i byggbranschen när 
det gäller vad de olika systemen innebär och vad som skiljer dem åt. Därför finns ett behov av 
att undersöka vad de olika miljömärkningssystemen innebär och hur stort intresset av 
miljömärkningar är hos lokala byggherrar. 

1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna rapport är att redogöra för vilka system som finns att tillgå vid miljömärkning 
av byggnader och vad Skanskas eventuella beställare av bostadshus i Norrköping tycker är 
viktigt när det gäller miljövänligt byggande.  

I rapporten kommer följande frågor att besvaras: 

• Vilka är de mest kända miljömärkningssystemen och vad skiljer dem åt? 

• Hur stor är kunskapen och intresset bland byggherrar idag? 

• Vad tycker byggherrar är viktigt när det gäller miljövänliga byggnader? 

• Vilka uppoffringar är byggherrar beredda att göra för att få en miljövänlig byggnad?   

1.3. Metod och källor 
Innehållet som presenteras i denna rapport bygger på studier av källor publicerade på internet 
samt intervjuer av byggherrar. Intervjuerna har utförts genom besök hos de intervjuade på 
respektive arbetsplats. De i förväg formulerade frågorna har ställts muntligt. Intervjuerna 
spelades in och en sammanfattning av dem återfinns i bilaga 1–3.  

Arbetet har utförts i samråd med Skanska Hus i Norrköping. Bland annat har vår handledare på 
Skanska hjälpt till genom att föreslå personer att intervjua. Han har också bistått med material 
om hur Skanska arbetar med miljövänligt byggande och de olika miljömärkningssystem som 
finns.    

1.4. Metodkritik 
Intervjuerna har begränsats till att omfatta fyra personer anställda på tre företag. Det faktum 
att intervjudelen av rapporten är uppbyggd på endast fyra personers åsikter kan verka 
bristfälligt. Att inte fler intervjuer genomförts beror dels på tidsbrist och på att arbetet annars 
skulle bli allt för omfattande. Svaren från de intervjuade antas representera den allmänna 
uppfattningen hos lokala byggherrar på ett för denna rapport tillfredställande sätt. 
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1.5. Källkritik 
De källor som använts kommer främst från olika organisationers hemsidor. Dessa hemsidor 
anser vi vara tillräckligt tillförlitliga för att användas i denna rapport, då de som står bakom 
hemsidorna också ansvarar för de olika miljömärkningssystemen. 

1.6. Avgränsningar 
Rapporten kommer att avgränsas till miljömärkning av bostadshus. Det finns många olika 
miljömärkningssystem, både nationella och internationella. Denna rapport kommer att 
avgränsas till att redogöra för de mest välkända systemen som används i Sverige. Trots att 
rapporten i första hand behandlar miljömärkning av bostadshus har GreenBuilding, som är ett 
miljömärkningssystem för kommersiella byggnader, tagits med i rapporten eftersom detta är 
ett välkänt system.   

1.7. Disposition 
Rapporten inleds med en kort beskrivning av Skanska som företag samt deras miljöarbete. I 
kapitlet som följer presenteras de miljömärkningssystem som har valts ut. Efter detta kommer 
resultaten från intervjuerna med byggherrarnas representanter att redovisas. Detta resultat 
samt de olika miljömärkningssystemen analyseras sedan i kapitlet som följer. I slutsatsen 
redovisas tankar om de olika miljömärkningssystemen och om resultaten från intervjuerna. Här 
besvaras också frågeställningen som rapporten bygger på. Rapporten avslutas med en 
diskussion av det som framkommit i rapporten.
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2. Beskrivning av Skanska 

2.1. Skanska i allmänhet 
Skanskas historia börjar redan år 1897 då Skånska Cementgjuteriet AB bildas [1]. Detta var 
företagets namn fram till och med 1984, då man bytte till Skanska. Redan från början bedrevs 
en viss internationell verksamhet och under 1950-talet och framåt etablerade sig Skanska i 
Sydamerika, Afrika och Asien. De tidiga internationella arbetena utgjordes till största delen av 
anläggningsarbeten, som t.ex. dammar, broar och tunnlar [2]. 1971 gick man in på marknaden i 
USA och den är idag är Skanskas största marknad [1,2].  

Skanska omsatte under 2009 ungefär 137 miljarder kronor och är idag Sveriges största företag 
inom byggbranschen och ett av de största i världen [2]. I Sverige är Skanska uppdelat i fyra 
affärsenheter: Skanska Sverige AB, Skanska Bostadsutveckling Norden AB, Skanska Kommersiell 
Utveckling Norden AB och Skanska Infrastrukturutveckling AB [3,4]. Dessa är i sin tur uppdelade 
efter inriktning och region. Företaget har totalt ca 53 000 anställda varav ca 11 000 i Sverige. I 
övrigt finns Skanska representerat i hela Norden, Estland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, 
Storbritannien, USA och Latinamerika. 

2.2. Skanskas miljöarbete 
Av den totala energiförbrukningen i Sverige idag står bostads- och fastighetssektorn för 40 
procent [5]. Förutom energiförbrukning har denna sektor har också en stor påverkan inom 
andra miljöområden. Exempel på detta är kemikalier i byggnadsmaterial, avfallshantering med 
mera. Detta har gjort att många företag inom denna bransch arbetar för att minska sin 
miljöpåverkan och ta fram olika sorters system för att kvalitetssäkra sitt miljöarbete.   

Då Skanska har en stor del av sin verksamhet i USA har man använt sig av 
miljömärkningssystemet LEED som är utvecklat av United States Green Building Council 
(USGBC) [5]. I USA har man certifierat ca 70 byggnader enligt detta system och man har också 
börjat använda sig av denna märkning i Sverige. I Göteborg och Malmö finns det påbörjade 
projekt med avsikten att erhålla en LEED-märkning [6–7]. En mer ingående beskrivning av LEED 
finns i kapitel 3.2. 

I Europa finns ett miljömärkningssystem som heter Green Building [8]. För att en byggnad ska 
bli GreenBuilding-certifierad är kravet att man ska ha en energiförbrukning som är 25 procent 
lägre än de krav som den nationella byggnormen ställer. I flera länder där Skanska är 
verksamma har man varit först med att få byggnader certifierade enligt GreenBuilding. Skanska 
är både så kallad Partner och Stödjande Företag inom GreenBuilding [7]. GreenBuilding finns 
beskrivet mer ingående i kapitel 3.5. Skanska har tagit ett beslut som innebär att de byggnader 
som tillhör deras kommersiella utveckling ska vara certifierade enligt GreenBuilding och LEED.   



 

4 
 

Ett system som till viss del liknar LEED är ByggaBoDialogens Miljöklassad Byggnad [9]. Detta är 
en nationell miljömärkning för den svenska marknaden som har tagits fram genom ett 
samarbete mellan olika företag och högskolor i Sverige. För en mer ingående beskrivning se 
kapitel 3.3. Systemet håller fortfarande på att utvecklas och Skanska är en av de aktörer som 
har varit ledande i arbetet med att ta fram miljömärkningssystemet [10]. Systemet har också 
testats på Hagaporten 3, Uniq-hus och ModernaHus som en del i utvecklingsarbetet. 

Svanen är ett annat miljömärkningssystem som tidigare har använts för att miljömärka andra 
produkter än byggnader [10]. Om ett företag uppfyller ett antal olika kriterier erhåller de en 
licens som de kan använda för att miljömärka sina byggnader. Idag är det möjligt att 
Svanenmärka villor, radhus och parhus. Skanska har tagit fram ett Svanenmärkt koncepthus 
som de kallar Uniq-hus och blev därmed först i Norden med att använda denna märkning på 
småhus. Skanska har också tänkt sig att deras koncept för flerbostadshus, ModernaHus, ska 
Svanenmärkas. Idag har ModernaHus ingen miljömärkning men konceptet innebär en 
industriell byggmetod som leder till att byggnadstiden halveras, att man får lägre 
byggkostnader samt att energiförbrukningen minskas med 30 procent jämfört med en 
traditionell byggnad [11]. Hänsyn tas också till transporter till och från byggarbetsplatsen, vilket 
gör att byggnadens totala miljöpåverkan blir lägre. Detta gör att steget till att Svanenmärka 
ModernaHus inte är stort, det som krävs är att Svanen tar fram ett miljömärkningssystem för 
flerfamiljshus.    
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3. Miljömärkning av byggnader 
Nedan redovisas de olika miljömärkningssystemen som undersöks i denna rapport. Efter detta 
följer en presentation av de aspekter som tas upp i de olika miljömärkningssystemen.  

3.1. Miljömärkningssystem 
I rapporten används genomgående begreppet miljömärkningssystem för att beskriva ett system 
som bedömer en byggnads egenskaper med avseende på dess miljöpåverkan. I dagsläget finns 
ett stort antal olika miljömärkningssystem och för att få en byggnad miljömärkt krävs att ett 
antal kriterier uppfylls. Vilka dessa kriterier är och vilken omfattning de har varierar mellan de 
olika systemen. Bland alla miljömärkningssystem har fem stycken valts ut, då de uppfattas som 
de mest använda i Sverige. 

3.1.1. BREEAM 
BREEAM är ett miljömärkningssystem som utvecklades i Storbritannien av det statliga Building 
Research Establishment (BRE) på 1990-talet [12–13]. Förkortningen EAM står för Environmental 
Assessment Method. För att möjliggöra användning på olika byggnadstyper finns en mängd 
olika versioner av BREEAM. De olika byggnadstyperna är bland annat kontor, skolor, sjukhus, 
industrier med flera. Dessa versioner gäller bara för användandet av BREEAM i Storbritannien, 
då systemet är anpassat efter deras lagar och förordningar.  

Under de fyra första åren miljömärktes 25 procent av alla nybyggda kontorslokaler i 
Storbritannien med BREEAM [14]. 1993 utvecklades BREEAM till att omfatta andra sorters 
byggnader och sedan dess har fler än 110 000 byggnader märkts [15]. 

För användning av BREEAM i andra länder har BRE utvecklat BREEAM International Bespoke 
[16]. Denna har i sin tur har fått olika inriktningar, till exempel BREEAM Europe och BREEAM 
Gulf. BREEAM International Bespoke kan också anpassas efter ett specifikt lands förhållanden. 
Denna anpassning görs då i samarbete med organisationer som till exempel det egna landets 
Green Building Council (GBC).  Betyget en byggnad får utgår från de lagar som finns i det land 
där byggnaden uppförs. I Skandinavien har arbetet med att ta fram en egen version av BREEAM 
påbörjats i både Norge och Sverige [17].  Svenska GBC kommer under 2010 med ett beslut om 
huruvida man ska gå vidare och utveckla en version av BREEAM anpassad för svenska 
förhållanden . 

Man kan använda BREEAM både vid nybyggnation och på befintliga byggnader. De kriterier som 
bedöms och ger poäng enligt BREEAM är följande [18]: 

• Management: Denna aspekt behandlar allt från byggstarten till hur miljöledningssystem 
följs och hur man arbetar med drift och underhåll av byggnaden. 
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• Health and wellbeing: Då cirka 90 procent av vårt dagliga liv spenderas i olika sorters 
byggnader är det viktigt att inte innemiljön påverkar vår hälsa och välmående negativt. 
Det som bedöms i denna kategori är innemiljön och den innefattar bland annat 
uppvärmning, ventilation, belysning och buller.  

• Energy: I Sverige står bostäder för cirka 40 % av den totala energiförbrukningen [5]. 
Denna kategori syftar till att minska energianvändningen i byggnaderna[18]. De åtgärder 
man tar hänsyn till är bland annat användningen av lågenergilampor, A-klassade vitvaror 
och koldioxidutsläpp med mera.  

• Transport: Även detta avsnitt syftar till att minska koldioxidutsläppen under 
bruksskedet, men här beaktas transporterna till och från byggnaderna. I denna kategori 
bedöms var byggnaden är placerad, om det finns kollektivtrafik på platsen, cykelvägar 
samt parkeringsmöjligheter.  

• Water: Denna kategori syftar till att minska vattenanvändningen i byggnaderna. De 
åtgärder som tas i beaktning är bland annat användandet av snålspolande toaletter och 
kranar, mätning av vattenförbrukningen samt system för att upptäcka vattenläckor.  

• Materials and waste: När man väljer vilka material som ska användas i byggnaderna är 
det viktigt att man inte bara undersöker råmaterialet utan även på vilket sätt materialet 
förädlas. Det finns också andra aspekter som är viktiga att ta hänsyn till, bland annat 
emballering av material och om materialen går att återanvända.  

• Landuse and ecology: Enligt BRE är den största delen av marken som bebyggs i 
Storbritannien tidigare oexploaterad. När sådan mark bebyggs förändras de ekologiska 
förhållandena på platsen. Denna kategori syftar till att uppmuntra användning av mark 
som redan är exploaterad. Det man bland annat måste ta hänsyn till är att tidigare 
föroreningar åtgärdas och om man kan förbättra de ekologiska förutsättningarna på 
platsen. 

• Pollution: Föroreningar påverkar miljön på flera sätt. Genom att använda sig av material 
som har minimal påverkan på miljön kan dessa föroreningar minskas. BREEAM 
uppmuntrar användning av köldmedel och isolering som inte bidrar till den globala 
uppvärmningen, att hänsyn tas till dagvattenavrinning och att man bygger i områden 
där risken för översvämning är låg.  

En BREEAM-certifiering kan erhållas i fem olika betyg beroende på hur många poäng man 
uppfyller i de olika kategorierna [19]. Det finns sammanlagt över 100 kriterier i de olika 
kategorierna och alla kriterierna är högre än de lagstadgade nivåerna. Uppnår man dessa 
kriterier får man poäng som sedan sammanvägs och översätts till ett betyg. Betygen är Passed, 
Good, Very good, Excellent och Outstanding.  
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3.1.2. LEED 
LEED är en förkortning för Leadership in Energy and Environmental Design och är ett 
miljömärkningssystem avsett för ett flertal olika byggnadstyper, bland annat bostäder och 
kommersiella fastigheter [20-21]. Systemet, som är utvecklat av den amerikanska icke-
kommersiella organisationen U.S. Green Building Council (USGBC), tar hänsyn till byggnadens 
hela livscykel med avseende på design, konstruktion, invändig utrustning, större 
ombyggnationer samt drift och underhåll [22-23].  

De första miljömärkningarna enligt LEED gjordes år 2000 [24]. Sedan starten har nästan 2500 
byggnader fått en märkning och ytterligare nästan 20 000 är under utredning för en eventuell 
LEED-märkning.   

Det finns olika versioner av LEED beroende på vilken typ av byggnad som ska miljömärkas, till 
exempel för kommersiella byggnader, bostäder och skolor [24]. LEED kan användas både vid 
nybyggnation och på redan befintliga byggnader. De aspekter som bedöms och ger poäng enligt 
LEED är följande [25]: 

• Sustainable Sites: Denna aspekt syftar till att minska en byggnads påverkan på 
närliggande ekosystem och vattendrag samt minska effekterna av erosion, 
ljusförorening och så kallade urbana värmeöar. Man uppmuntrar byggnation som passar 
in i den närliggande miljön med goda anslutningsmöjligheter till befintlig 
kommunikation och avråder från att bebygga hittills obebyggda områden. Möjligheten 
för lokalt omhändertagande av dagvatten utreds. 

• Water Efficiency: Eftersom en stor del av den totala förbrukningen av dricksvatten är 
relaterad till byggnader syftar denna aspekt bland annat till att uppmuntra en mer 
sparsam användning av vattnet. Detta kan uppnås med hjälp av effektiva 
installationslösningar, t.ex. snålspolande kranar. 

• Energy and Atmosphere: Enligt det amerikanska energidepartementet står byggnader i 
USA för 39 % av den totala energiförbrukningen, vilket stämmer väl överens med 
motsvarande siffror för Sverige [5,25]. För att minska den totala energianvändningen för 
en byggnad uppmuntras här energieffektiva konstruktioner och installationer [25]. Även 
användandet av förnyelsebara energikällor premieras. 

• Materials and Resources: Eftersom en byggnad genererar en hel del avfall både under 
byggtiden och i bruksskedet belönas här ett ur miljösynpunkt hållbart materialval. Detta 
både med avseende på hur materialet produceras och hur det transporteras. Här 
uppmuntras också att hålla den genererade mängden avfall på en låg nivå och i så stor 
utsträckning som möjligt underlätta återanvändning av material. 
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• Indoor Evironmental Quality: Människor tillbringar ungefär 90 % av sin tid inomhus och 
inomhusmiljön är därför viktig för oss [7]. Här premieras alla åtgärder som förbättrar 
inomhusluften, ger stor tillgång till dagsljus och ger goda akustiska egenskaper [5]. 

• Locations and Linkages: När det gäller just bostäder är placeringen ännu viktigare än för 
andra typer av byggnader. Detta på grund av att ett hushålls största miljöpåverkan 
kommer av de transporter som görs till och från bostaden. Denna kategori uppmuntrar 
således att bostäder byggs nära befintlig infrastruktur. Även närhet till 
rekreationsområde belönas. 

• Awareness and Education: Denna aspekt uppmuntrar bostadsbyggare och 
fastighetsägare att förse småhusägare, hyresgäster och fastighetsskötare med lämplig 
utbildning och utrustning. Detta för att ge förståelse för vad som gör byggnaden 
miljövänlig och hur byggnaden ska användas. 

• Innovation in Design: Här belönas innovativ teknik och åtgärder som förbättrar en 
byggnads egenskaper utöver vad som efterfrågas i övriga LEED-kategorier. Projekt där 
en auktoriserad LEED-specialist deltar belönas också. 

• Regional Priority: För olika områden och länder finns olika miljömässiga problem som 
bör tas i beaktning. Denna aspekt syftar till att belöna åtgärder som tar hänsyn till lokala 
miljöproblemen. 
 

En LEED-märkning kan ges enligt fyra olika betyg beroende på hur många poäng som erhålls ur 
varje kategori [27]. Maximalt antal poäng är 110 och för det lägsta betyget, Grundläggande 
Certifiering, krävs 40 poäng. De övriga betygen benämns silver, guld och platina och kräver 50, 
60 respektive 80 poäng.  
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3.1.3. Miljöklassad Byggnad 
I Sverige har det inte förrän introduceringen av detta system funnits något nationellt 
heltäckande miljömärkningssystem [9]. Man har tidigare istället använt sig av system som 
utvecklats i andra länder. Problemet med detta har varit att lagstiftningar och klimat skiljer sig 
åt mellan olika länder och det är då svårt att implementera ett sådant system. Arbetet med att 
ta fram ett nationellt miljömärkningssystem började 2005 och leddes av forskare vid KTH, 
Chalmers och högskolan i Gävle i samarbete med några företag, bland annat Skanska, 
Riksbyggen och HSB Riksförbund. I arbetet med att utveckla systemet har man tagit hänsyn till 
både nationell och internationell forskning inom området. 

Våren 2008 färdigställdes en rapport av arbetet och sedan dess har man testat 
ByggaBoDialogens system Miljöklassad Byggnad på befintliga och nya byggnader för att få 
systemet att fungera så bra som möjligt [9].   

För att miljömärka en byggnad enligt Miljöklassad Byggnad krävs en mängd olika uppgifter om 
byggnaden [9].  Dessa uppgifter fås till exempel genom OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll), 
radonmätning, ljudmätning, energideklaration och som resultat av innemiljöenkäter. Med hjälp 
av ifyllda indataprotokoll och bilagor redovisar byggherren eller entreprenören resultaten från 
sina mätningar för en granskare som är insatt i hur miljömärkningssystemet är uppbyggt. 
Byggherren eller entreprenören är den som ska ge betygsförslag för de olika områdena.     

Miljöklassad Byggnad kan användas både vid nybyggnation och för redan befintliga byggnader 
[9]. Ett krav som finns för att få en byggnad miljömärkt är att den ska ha varit i drift i minst ett 
år. Detta för att alla installationer som ingår i byggnaden då har ”körts in” och man har 
möjlighet att se hur mycket energi de förbrukar. Det är ändå viktigt att redan under 
projekteringen av byggnaden planera för en miljömärkning av byggnaden.  

ByggaBoDialogens miljömärkningssystem är uppbyggt i fyra olika nivåer [9]. Dessa nivåer 
benämns områden, aspekter, indikatorer och klassningskriterier där klassningskriterierna är den 
lägsta nivån. De områden som bedöms och betygsätts enligt Miljöklassad Byggnad är följande: 

• Området energi: Här tas tre aspekter upp ur energisynpunkt, dessa bedöms sedan efter 
fyra olika indikatorer varav energideklarationen är en viktig del. Det som bedöms i 
området energi är mängden köpt energi, vilket energibehov byggnaden har grundat på 
dess utformning och om värmen återvinns samt vilka energislag som används. 

• Området innemiljö: I detta område tar man hänsyn till vilka faktorer som påverkar 
hälsan och som kan relateras till innemiljön. De fem aspekter som bedöms i detta 
område är: ljudmiljö, luftkvalitet med avseende på radonhalt, ventilation och 
kvävedioxid, termiskt klimat, risk för fuktskador samt risk för förekomst av legionella. 
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• Området kemiska ämnen: De kemiska ämnen som bedöms i denna kategori är sådana 
som finns i de byggnadsmaterial som används. Området är uppdelat i tre olika aspekter 
enligt följande: Förekomst av skadliga ämnen, vilka kemiska ämnen och byggvaror som 
används och utfasning av farliga ämnen. Förekomsten av skadliga ämnen och vilka 
material som använts ska inventeras och dokumenteras. Baserat på detta planerar man 
för hur utfasningen av farliga ämnen ska utföras.   

• Området särskilda miljökrav: Detta område gäller bara för fastigheter med en egen 
vatten- och avloppsanläggning. Dessa anläggningar ska reducera mängden övergödande 
ämnen samt tillgodose att dricksvattenkvaliteten är god.  

Det högsta betyget som kan erhållas är Guld, följt av Silver och Brons. Om inte något av dessa 
betyg uppnås får byggnaden betyget Klassad byggnad [27]. Erhåller en byggnad betyget Brons 
så innebär det att den uppfyller samhällets krav. Även om en byggnad får ett lågt betyg är det 
värdefullt att genomföra klassificeringen då man kan använda sig av dokumentationen som tas 
fram för att genomföra förbättringar av byggnaden [9].   

3.1.4. Svanen 
Miljömärkningen Svanen har utvecklats och används i de nordiska länderna. Den svenska 
versionen administreras av SIS Miljömärkning [10]. Miljömärkningen har främst använts till att 
märka produkter som till exempel tvättmedel och papper men på senare år har även mer 
komplexa produkter kunnat få denna miljömärkning. Exempel på detta är Svanenmärkta kök, 
gräsklippare och byggmaterial. Idag kan man också märka villor, parhus och radhus med hjälp 
av Svanens miljömärkning.  

De första Svanenmärkta husen som uppfördes i norden var Skanskas Uniq-hus [10]. Sedan 2005 
har Skanska uppfört 150 Uniq-hus. I Norge och Danmark har det uppförts 10 respektive 40 
byggnader som har blivit märkta med Svanen [28].  

För att få Svanenmärka en produkt krävs det att företaget ser till att produkten uppfyller vissa 
kriterier [28]. Om dessa kriterier uppfylls får företaget en licens för att svanenmärka produkten. 
För byggnader innebär dessa kriterier att de ska ha en liten miljöpåverkan och att uppställda 
krav på byggprocessen, materialval och energibehov tillgodoses. Svanenmärkningen kan bara 
användas vid nybyggnation och de aspekter som bedöms är: 

• Låg energiförbrukning: Här finns krav på lufttäthet, energianvändning, snålspolande 
duschar och toaletter samt vilka vitvaror och vilken typ av belysning som används. Ett 
annat krav är individuell mätning av energi. Det är både el- och 
varmvattenförbrukningen som ska mätas individuellt i varje boendeenhet.  
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• Inomhusmiljö: Det som bedöms i denna aspekt är ventilation, bullernivå, 
inomhusbelysning samt dagsljusfaktor. De två senare gäller enbart för 
förskolebyggnader.  

• Materialkrav: Denna aspekt bedömer vilka material som används i byggnaden, detta 
gäller bland annat om det finns kemiskt farliga ämnen i produkterna och vilka träslag 
som används. Om en enskild produkt redan är märkt med Svanen uppfyller den 
automatiskt kraven.   

• Kvalitetsledning och kontroll av byggprocessen: Här beskrivs vilka kontroller som ska 
göras och de punkter som måste finnas med i det kvalitetsledningssystem som Svanen 
kräver.  Dessa krav gäller för husfabrikanten, entreprenören samt för alla 
underentreprenörer som används [29]. Entreprenaden ska genomföras som 
totalentreprenad [28].  

• Instruktioner för boende/förvaltare: För förvaltare och de som bor i huset ska det finnas 
allmän information om byggnaden samt en underhållsplan som beskriver de åtgärderna 
som är bäst ur miljösynpunkt. 

3.1.5. Green Building 
Green Building Programme (GBP) introducerades av EU-kommissionen under 2005 [30]. I 
Sverige bedrivs programmet i samarbete med bransch- och fastighetsorganisationen 
Fastighetsägarna [31]. Det riktar sig till företag och organisationer som vill energieffektivisera 
sina byggnader och tar inte hänsyn till andra miljöaspekter än just energianvändning [32]. En 
GreenBuilding-certifiering är något som kan erhållas av ett företag som äger byggnader och 
alltså inte till en byggnad i sig. Certifieringen gäller bara kontors- och industribyggnader. Om ett 
företag blir godkänt av Fastighetsägarna enligt GreenBuilding erhåller de statusen 
GreenBuilding Partner med en giltighetstid på tre år, därefter måste företaget genomföra ett 
nytt godkänt projekt för att få behålla sin status. 

Ett företag kan bli GreenBuilding Partner på två olika nivåer, fastighetsnivå och företagsnivå 
[33]. För att bli godkänd på fastighetsnivå krävs att företaget uppför en byggnad med en 
energiförbrukning som är 25 procent lägre än Boverkets krav, alternativt att de vid en 
ombyggnad sänker energiförbrukningen med 25 procent på en befintlig byggnad. Ett undantag 
från detta kan vara om en befintlig byggnad redan från början har en lägre energiförbrukning 
än vad Boverket kräver. Då räcker det med att förbrukningen sänks så att den hamnar på en 
nivå som är 25 procent lägre än Boverkets krav för nybyggnation.   

För att bli godkänd på företagsnivå måste företaget äga minst tio byggnader och av dessa ska 
minst 30 procent av de befintliga eller 75 procent av de nybyggda uppfylla ovanstående krav 
[33]. Ett företag kan också erhålla statusen GreenBuilding Stödjande Företag, genom att hjälpa 
en fastighetsägare med energieffektiviseringsarbetet [33]. 
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3.2. Aspekter 
I de olika miljömärkningssystemen finns det ett antal olika aspekter som ska uppfyllas för att 
uppnå de krav som ställs. För att lättare kunna jämföra miljömärkningssystemen har dessa 
aspekter sammanställts och förenklats, vilket utmynnat i totalt sju aspekter enligt tabell 1. 
Dessa aspekter och deras betydelse förklaras närmare i texten som följer. 

Tabell 1. Jämförelse mellan de olika miljömärkningssystemen. 

 

Ledning: Ledning finns med i systemen BREEAM och LEED och då under rubrikerna 
Management respektive Awareness and Education. Dessa rubriker har tolkats till att handla om 
hur välinformerade de boende och driftsansvariga är om vad som gör byggnaden 
miljöanpassad, samt huruvida det finns någon plan för hur byggnaden ska styras mot en mer 
miljövänlig profil.  

Innemiljö: Denna aspekt finns med i alla miljömärkningssystem förutom GreenBuilding. Det 
som behandlas under denna aspekt i alla system är luftkvalitet, ljudnivå och belysning. 
Systemet Miljöklassad Byggnad går dock lite djupare och tar även upp bland annat radonhalt, 
risk för fuktskador och risk för legionella.  

Energi: Samtliga omnämnda miljömärkningssystem behandlar hur stor energiförbrukningen är 
för en byggnad. LEED och Miljöklassad Byggnad är de enda systemen som också tar hänsyn till 
hur denna energi produceras. Då kraven som ställs i de olika systemen är olika frågades hur stor 
energiförbrukning byggherrarna räknade med i sina byggnader. Detta för att kunna jämföra 
deras svar med de krav som Boverket har på byggnader i södra Sverige.  

Transporter: Transporter återfinns endast i miljömärkningssystemen LEED och BREEAM och tar 
bland annat hänsyn till en byggnads avstånd till kollektivtrafik och cykelvägar. Syftet är att 
minska bilberoendet och därmed koldioxidutsläppen.  
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Vattenanvändning: Vattenanvändning återfinns endast i miljömärkningssystemen BREEAM och 
LEED. Åtgärder som beaktas i denna aspekt är främst användandet av vattenreducerande 
applikationer samt mätning av vattenförbrukningen.  

Materialval: Alla miljömärkningssystem förutom GreenBuilding tar upp Materialval. Synen på 
detta är dock lite olika mellan de olika systemen. Alla system tar hänsyn till mängden 
miljöfarliga ämnen och möjligheten till återvinning eller återanvändning av byggmaterial. I 
systemet Miljöklassad Byggnad upprättas också planer för hur utfasning av eventuella skadliga 
ämnen ska ske.  

Markanvändning: Markanvändning återfinns endast i LEED och BREEAM. Den syftar till att 
minska byggnadens påverkan på miljön genom att man till exempel bygger på redan 
exploaterad mark och tar hand om dagvattnet lokalt.  
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4. Resultat 
Här ges en kort beskrivning av vilka de intervjuade byggherrarna är samt en presentation av 
resultatet från intervjuerna. 

4.1. Vilka de intervjuade är 
Här följer en presentation av de personer som har intervjuats. De föreslogs av vår handledare 
på Skanska, Per Nordin. Han har haft kontakt med dessa personer i diverse projekt och samtliga 
arbetar med bostäder. De intervjuade personerna antas representera byggherrarnas, alltså 
respektive företags, åsikter. Personerna som intervjuats är: 

• Johan Hultman, Byggprojektledare - Hyresbostäder i Norrköping AB. 

• Fredrik Jarl, Installationssamordnare - Hyresbostäder i Norrköping AB. 

• Lars-Erik Hjortstig, Avdelningschef - HSB Östra. 

• Thomas Alsen, Energi- och Teknikchef - Riksbyggen. 

4.2. Byggherrarnas åsikter 
Intervjuerna var uppdelade i två delar, där den första delen innehöll allmänna frågor om 
miljömärkningssystem. Den andra delen innehöll frågor knutna till några aspekter som vi valt ur 
de olika miljömärkningssystemen. De intervjuade ombads också att betygsätta de olika 
aspekterna efter hur viktiga de ansåg att dessa var i ett miljömärkningssystem. Här presenteras 
det viktigaste som framkom under intervjuerna. En mer utförlig sammanfattning och de frågor 
som ställdes vid intervjuerna återfinns i bilaga 1–3.   

4.2.1. Allmänna frågor 
Alla de byggherrar som har intervjuats är medvetna om att det i dagsläget finns ett antal olika 
miljömärkningssystem. Däremot verkar kunskapen om vilka system som finns och vad de 
innebär inte lika stor, då ingen av de intervjuade kunde namnge särskilt många.  

När frågan om de hade några miljömärkta byggnader ställdes, kunde en viss osäkerhet anas. 
Lars-Erik på HSB säger att de inte har någon byggnad som är miljömärkt. Thomas på Riksbyggen 
hävdar även han att de inte har några byggnader som är miljömärkta, men berättar samtidigt 
att Riksbyggen använder ByggaBoDialogens system Miljöklassad Byggnad. Det framkom dock 
inte i intervjun om de använder Miljöklassad Byggnad som miljömärkningssystem, eller bara 
som en mall under projekteringen. Fredrik och Johan på Hyresbostäder är osäkra, men säger att 
de tror att de har byggnader med någon typ av miljömärkning. De berättar också att de just nu 
projekterar ett äldreboende där energiförbrukningen ska bli lägre än vad som krävs för en 
byggnad som ska uppfylla kraven för en GreenBuildings-märkning. Med andra ord skulle de i 
det fallet kunna använda sig av en GreenBuilding-märkning, om det fanns ett sådant system 
anpassat för bostäder. 
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Ingen av de intervjuade verkar tro på att man kan öka en byggnads attraktionsvärde genom att 
miljömärka den. Lars-Erik på HSB menar att deras boende i första hand intresserar sig för en 
bostads kostnad och läge och inte för hur miljövänlig den är. Detta är något som de övriga 
intervjuade verkar hålla med om. Fredrik på Hyresbostäder säger att han tror att 
miljömärkningar kommer att bli vanligare i framtiden och att ett miljöprofilerat konceptboende 
skulle kunna vara ett alternativ för att locka de som är intresserade av miljövänligt boende. 
Samtidigt är han osäker på om hyresgäster är beredda att betala mer för att få bo i en 
miljömärkt byggnad. Thomas på Riksbyggen tror att de måste kunna erbjuda någon slags 
garanti på en låg framtida driftskostnad, för att skapa ett intresse hos sina eventuella kunder 
för miljömärkta byggnader.  

Förtroendet för de miljömärkningssystem som finns idag verkar inte vara särskilt stort bland de 
intervjuade. De är alla överens om att det i dagsläget finns för många miljömärkningssystem 
och att systemen på grund av detta förlorar lite av sin status. De tror också att många inte vet 
vad de olika systemen står för. Thomas på Riksbyggen och Lars-Erik på HSB är överens om att 
det borde finnas ett enda gemensamt system, medan Fredrik på Hyresbostäder menar att det 
är viktigt att skilja på olika typer av byggnader och att det därför bör finnas åtminstone några 
olika system.       

4.2.2. Aspekter i miljömärkningssystemen 
Här presenteras resultatet från den andra delen av intervjun, uppdelat efter respektive aspekt.  

Ledning: Denna aspekt tycker alla de intervjuade är viktig i ett miljömärkningssystem. På 
Riksbyggen och HSB får de som flyttar in i lägenheterna skriftlig information om hur 
lägenheterna ska skötas. Thomas på Riksbyggen säger att de går ett steg längre. I deras 
”Boendepärm” finns det också beskrivet vilka material som byggs in i lägenheterna. Johan på 
Hyresbostäder tycker att det är svårt att nå ut med information avseende miljövänligt 
användande till de som hyr av dem. Johan menar att en skriftlig information inte är effektiv. Det 
som får folk att förändra sitt beteende är om kostnaden för att visst beteende syns på 
hyresavin, till exempel som ett resultat av individuell vattenmätning. Hyresbostäder har också 
anordnat temakvällar för att informera sina hyresgäster om hur man kan spara energi.      

På frågan om man har någon plan för att styra sina byggnader mot en mer miljövänlig profil var 
det bara Thomas på Riksbyggen som svarade att de har en sådan. Denna plan styrs dock 
centralt i företaget. 
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 Innemiljö: Ingen av de intervjuade personerna svarade att de har högre krav än vad Boverket 
ställer på innemiljön.  Thomas på Riksbyggen och Johan på Hyresbostäder menar dock att de 
trots att de inte har några uttalade krav så är deras byggnader ofta bättre än vad Boverket 
kräver. Johan på Hyresbostäder menar att de hamnar under Boverkets krav genom att de väljer 
”bra” produkter och Thomas säger att de på Riksbyggen oftast erhåller en bättre ljudklass än 
vad Boverket kräver.  

Lars-Erik på HSB nämner att de i arbetet med att förbättra inomhusmiljön, med avseende på 
luftkvalitet, har stött på problem med att de boende upplever att det blir dragit och kallt i 
lägenheterna när ventilationen fungerar bra.  

Fredrik från Hyresbostäder berättade att de just nu installerar FTX-ventilation i en byggnad som 
tidigare haft självdragsventilation. Han nämner att denna åtgärd har flera fördelar. Förutom en 
ekonomisk fördel tror han också att de boende i framtiden inte kommer att acceptera det drag 
som äldre ventilation ger upphov till.  

Beträffande närvarosensorer och lågenergibelysning säger alla att det används vid 
nyproduktion av byggnader men att de också vid renovering och ombyggnad byter ut äldre 
armaturer mot lågenergibelysning. Alla säger också att de installerar närvarosensorer i 
gemensamhetsutrymmen som trapphus, källare och garage.  

Energi: Det är egentligen bara Riksbyggen som har ett uttalat mål när det gäller 
energiförbrukningen. Riksbyggen har enligt Thomas som krav att ha 30 procent lägre 
energiförbrukning än vad Boverket kräver, vilket ger en energiförbrukning på 77 kWh/m2. Både 
Lars-Erik på HSB och Johan på Hyresbostäder hävdar dock att de oftast ändå uppnår en lägre 
energiförbrukning än Boverkets krav. Johan säger att 80 kWh/m2 inte är något problem för dem 
att uppnå och Lars-Erik säger att de i sitt senaste projekt räknar med en energiförbrukning på 
85 kWh/m2. Fredrik menar att man också måste ta hänsyn till andra aspekter förutom 
energiförbrukningen och att en kompromiss av dessa aspekter sällan leder till en optimal 
lösning ur ett energiperspektiv. 

När det gäller vilken typ av energi som används säger samtliga intervjuade att detta i stort sett 
bara kan styras genom val av elleverantör. Lars-Erik på HSB säger att de har förtroende för att 
deras elleverantör ”tar sitt ansvar” när det gäller hur elen framställs. Thomas på Riksbyggen 
hävdar att i de fall Riksbyggen själva äger en fastighet använder de sig alltid av vattenkraft. 
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Transporter: De intervjuade var alla överens om att de som byggherrar inte kan styra över 
avstånd till kollektivtrafik och förekomst av cykelvägar. Det är en infrastrukturfråga som 
kommunen ansvarar för. Däremot framkom det att de gärna ser att det finns 
kollektivtrafikförbindelser i deras områden då detta ökar attraktiviteten. Det är inte heller 
något av företagen som erbjuder bilpooler. Lars-Erik säger dock att de har haft planer på att 
införa detta i Norrköping och att HSB erbjuder detta i större städer.  

Vattenanvändning: Samtliga svarade att de tycker att denna aspekt är viktig i ett 
miljömärkningssystem och att de installerar snålspolande toaletter och kranar i sina byggnader, 
både vid nybyggnation och vid renovering. Fredrik på Hyresbostäder tar dock upp några 
problem de haft i sina byggnader när det gäller vattenbesparing. Bland annat är det inte helt 
ovanligt att de boende monterar bort perlatorer1

Individuell vattenmätning är något som samtliga av de intervjuade planerar för, men det är 
ingen av dem som har det i drift idag. Fredrik på Hyresbostäder säger att anledningen till att de 
inte har något sådant system i drift idag, är på grund av att det inte är klart hur mätningen ska 
gå till eller hur man ska fakturera de boende. De väntar just nu på att upphandlingar om hur 
systemet ska vara uppbyggt ska bli klara.  

 efter att HSB installerat dessa. Detta tror 
Fredrik beror på att de boende inte vet vilken funktion perlatorerna har och att de inte vill ha 
ett lägre tryck i sina kranar. Fredrik nämner också att de i vissa fall tryckreducerar hela system. 
Detta har fungerat bättre än till exempel installering av perlatorer, då de boende inte på samma 
sätt märker att en förändring har skett när hela systemet tryckreducerats.   

Fredrik på Hyresbostäder och Lars-Erik på HSB nämner också att man kan spara mycket energi 
genom att minska vattenförbrukningen. 

Materialval: Samtliga av de intervjuade är överens om att det är viktigt att tänka på vilka 
material som byggs in i husen. Johan på Hyresbostäder nämner att de vid val av material 
eftersträvar en byggnad med så lite underhåll som möjligt. Det är bara Riksbyggen som 
använder sig av Sunda Hus miljödatabas. 

Markanvändning: Samtliga svarade att de som byggherrar har svårt att påverka var byggnaden 
ska placeras. Det är istället kommunen som bestämmer vilken mark som ska bebyggas. Sedan 
får de som byggherrar lösa eventuella problem med dagvatten och liknande, som kan uppstå 
under projekteringen av byggnaden 

                                                      
1 Munstycke som monteras på blandare för att minska vattenförbrukningen.  
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5. Analys 
Under denna rubrik presenteras åsikter och tolkningar av de olika miljömärkningssystemen 
samt de svar som erhållits från byggherrarnas representanter under intervjuerna. 

5.1. Miljömärkningssystem 
Nedan identifieras det som kan uppfattas positivt och negativt med respektive 
miljömärkningssystem. Systemen jämförs också för att hitta både likheter och skillnader. 
Eftersom LEED och BREEAM liknar varandra i omfattning och antal aspekter har dessa beskrivits 
under samma rubrik.  

5.1.1. GreenBuilding 
Skillnaden mellan GreenBuilding och de andra systemen är att GreenBuilding bara kan 
användas för kommersiella byggnader samt att det enbart fokuserar på energianvändningen. 
Det sistnämnda gör den lättare att använda då det inte finns lika många aspekter att ta hänsyn 
till. Det faktum att systemet är enklare och billigare att använda än mer avancerade system, 
som till exempel LEED och BREEAM, kan innebära att fler väljer att använda sig av det. 
Samtidigt säger en GreenBuilding- certifiering inte lika mycket om byggnadens totala 
miljöpåverkan.  

Även om en byggnad uppfyller kraven och därmed berättigar ett företag en GreenBuilding- 
märkning behöver det inte betyda att byggnaden har en låg energiförbrukning. En befintlig 
byggnad med en från början hög energiförbrukning kan efter en sänkning med 25 procent, 
vilket därmed uppfyller Green Buildings krav, fortfarande ligga över Boverkets krav för nya 
byggnader. Detta innebär att det blir svårt att jämföra byggnader som uppfyller kraven som 
GreenBuilding ställer.   

Vid intervjuerna kunde ett visst intresse anas för en miljömärkning motsvarande GreenBuilding, 
fast för bostäder. Fredrik på Hyresbostäder tog som exempel upp att de har ett projekt i 
Norrköping där de har som mål att ha en energiförbrukning som är lägre än GreenBuildings 
krav. Det kan vara ett bra mål, men då märkningen enbart är för kommersiella byggnader kan 
inte deras projekt, som är ett äldreboende, bli GreenBuilding-märkt. Om GreenBuilding även 
fanns för bostäder skulle fler kanske kunna bli intresserade av denna märkning, eftersom detta 
är ett av de enklare systemen som har undersökts.      

5.1.2. Svanen 
En stor fördel med Svanen kan vara att märkningen är välkänd för allmänheten, då märkningen 
används för ett flertal produkter inom andra områden. Jämfört med LEED och BREEAM tar 
Svanen inte upp lika många aspekter. Till exempel tas ingen hänsyn till byggnadens placering 
och dess påverkan på det närliggande området. Om man ser till omfattningen av de aspekter 
som behandlas kan Svanen anses förhållandevis lik Miljöklassad Byggnad.  
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I likhet med GreenBuilding kan man med Svanen inte få olika betyg på sin byggnad. Kanske kan 
detta vara en nackdel eftersom man kan tänka sig att färre motiveras att använda systemet. 
Dels på grund av att kraven kanske kan upplevas för svåra att uppnå, men också för att vissa 
kanske anser sig kunna bygga ännu bättre än vad Svanen kräver. 

5.1.3. Miljöklassad Byggnad 
Eftersom Miljöklassad Byggnad är ett system som tagits fram i Sverige torde det vara bättre 
anpassat för svenska förhållanden jämfört med de övriga systemen. Det är dock inte lika 
omfattande som LEED och BREEAM. 

Något som kan tyckas vara konstigt med detta system är kraven för det lägsta betyget i 
betygsystemet. Det enda som då krävs är att man går igenom de olika delarna av byggnaderna 
och kontrollerar byggnadens miljöpåverkan. Det finns alltså inga krav som byggnaden måste 
uppnå och därmed säger inte betyget något om byggnadens miljöstatus. Det positiva med att 
ändå göra en bedömning enligt Miljöklassad Byggnad är att man erhåller anvisningar om vad 
som kan förbättras i byggnaden.   

5.1.4. LEED och BREEAM 
LEED och BREEAM är de mest omfattande och spridda systemen som har studerats. Det finns 
både för- och nackdelar med att systemen är så omfattande. Fördelarna med dem är att man 
får en helhetsbedömning av byggnaden, både dess direkta och indirekta miljöpåverkan. Till 
skillnad från övriga tar dessa system även hänsyn till byggnadens placering genom att premiera 
användningen av redan exploaterad mark och en placering i nära anslutning till befintlig 
kollektivtrafik.  

En annan fördel med systemen är det faktum att LEED och BREEAM används internationellt. 
Detta kan gynna företag som till exempel Skanska, som har sin verksamhet i ett flertal olika 
länder. De behöver då inte implementera olika system i olika länder. Förvisso krävs en viss 
anpassning av systemen för de olika ländernas regelverk, men i grund och botten är det samma 
system.    

En nackdel med systemen kan vara att de som ska använda sig av dem anser att det finns för 
många aspekter att ta hänsyn till och att en miljömärkning därmed blir invecklad att 
genomföra. På grund av det omfattande arbete som krävs för en märkning blir också 
kostnaderna höga i jämförelse med mindre avancerade system. 
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5.2. Intervjuer med byggherrarna 
Om man summerar de olika byggherrarnas åsikter kan man se en antydan till att ingen riktigt 
tror att deras kunder i dagsläget är beredda att betala mer för en byggnad som är miljömärkt. 
Därmed inte sagt att det saknas intresse hos byggherrarna att uppföra miljövänliga byggnader. 
Kunskaperna och viljan att bygga miljövänligt verkar finnas hos de intervjuade, men att erhålla 
en särskild miljömärkning verkar mindre viktigt. Kanske beror detta på att det inte finns någon 
miljömärkning med tillräcklig status, som alla inom byggbranschen känner till och vet vad den 
innebär. Den byggherre som vill ha en miljömärkning på sin byggnad måste vara beredd att 
betala för den och då vill byggherren självklart ha något tillbaks. Detta borde i det här fallet vara 
ett ökat intresse hos byggherrens eventuella kunder, men det verkar alltså vara just detta, 
enligt byggherrarna själva, som saknas. 

En analys av de svar som framkom under andra delen av intervjun, angående de olika 
aspekterna, kan ge en uppfattning om vilket miljömärkningssystem som kan ge störst 
genomslag i branschen. Det kan också ge en uppfattning om vad byggherrarna anser borde ingå 
i ett miljömärkningssystem.  

Aspekten Ledning finns som sagt enbart i LEED och BREEAM, men även Svanen tar upp delar av 
den. Samtliga intervjuade personer tyckte att aspekten var viktig men de ansåg också att det 
var svårt att förse de boende med information om vad som gör byggnaden miljövänlig. 
Riksbyggens arbete med en ”Boendepärm” är ett bra steg på vägen, men det syftar främst till 
att ge information om hur byggnaden ska skötas och redovisa vilka material som finns i 
lägenheten. Även HSB har ett liknande system där man får skriftlig information om byggnaden. 
Kanske kan dessa system vara bra men aspekten syftar i första hand till att ge information om 
byggnadens miljöegenskaper och hur man ska ”använda” byggnaden på bästa sätt. Om man på 
bästa sätt vill påverka de boendes beteende kanske Johans exempel på att ett visst beteende, i 
deras fall vattenanvändning, syns på hyresavin kan fungera. Frågan är dock om detta uppfyller 
kraven i miljömärkningssystemen.  

I aspekten innemiljö framkom att ingen av de intervjuade personerna ställde högre krav än vad 
Boverket ställer. Detta skulle kunna betyda att aspekten inte är så viktig för de intervjuade, eller 
att Boverkets krav helt enkelt är rimliga. Både Riksbyggen och Hyresbostäder nämner ändå att 
de gör en hel del för att förbättra inomhusmiljön för de boende. Trots att ingen av de 
intervjuade säger att de har högre krav än Boverket och att ingen av dem arbetar efter något 
miljömärkningssystem så sker ändå ett arbete med att förbättra inomhusmiljön. En åsikt som 
kom fram under intervjuerna var att de boende i framtiden förväntas öka sina krav när det 
gäller innemiljö. En förbättrad ventilation, genom till exempel installation av FTX, kan ge högre 
drift- och underhållskostnader, men samtidigt kan detta öka byggnadens livslängd och på så 
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sätt minska de totala kostnaderna. Kanske kan detta räcka som incitament och en 
miljömärkning behöver inte vara nödvändig för att innemiljön ska förbättras.    

Energiaspekten är den som samtliga intervjuade personer tyckte var viktigast, men det var bara 
Thomas på Riksbyggen som sa att de har ett krav som är lägre än Boverkets. Dock räknar även 
de andra med en energiförbrukning som är lägre än Boverkets krav. Om det fanns en märkning 
motsvarande GreenBuilding för bostäder skulle samtliga troligtvis kunna uppfylla kravet utan 
några större ansträngningar. När det gäller huruvida man kan styra över vilken slags energi som 
används i byggnaderna finns det ett problem i att de boende själva väljer elleverantör. Det kan 
på grund av detta vara svårt att uppfylla detta kriterium.  

Aspekten transporter kommer från miljömärkningssystemen LEED och BREAM. Samtliga 
byggherrar säger att den är svår att uppfylla då det oftast inte är de själva som bestämmer var 
byggnaden ska uppföras. Anledningen till detta kan bero på att aspekten härrör från 
internationella system. I andra länder kanske möjligheterna till att påverka var man bygger är 
större.  Det skulle också kunna vara så att aspekten i första hand syftar på byggnader som byggs 
utanför stadsplanerat område där möjligheterna att välja plats är större.    

Vattenanvändning återfinns som aspekt i de internationella miljömärkningssystemen BREEAM 
och LEED. Anledningen till att de svenska systemen inte tar upp den kan bero på att 
vattentillgången är förhållandevis god i Sverige jämfört med många andra länder. Trots detta 
tycker samtliga att det är en viktig aspekt och de förbereder för individuell vattenmätning i sina 
byggnader. Med en individuell vattenmätning kan vattenförbrukningen minska, då de boende 
blir medvetna om hur mycket vatten de förbrukar. Anledningen till att de intervjuade vill 
minska vattenförbrukningen kan vara att då vattenförbrukningen minskar så minskar också 
energiförbrukningen och därmed kostnaderna. Installation av snålspolande kranar är något som 
alla de intervjuade gör i sina byggnader, både vid nybyggnation och vid renoveringar. Eftersom 
byggherrarna redan idag har inlett arbetet med individuell vattenmätning och snålspolande 
applikationer skulle detta arbete troligtvis inte intensifieras om företagen följde något 
miljömärkningssystem.  

Aspekten materialval är något som kan vara enklare att arbeta med för entreprenörer än för 
byggherrar. Kanske beror detta på att byggherren inte har ansvaret att välja material under 
projekteringen. Trots detta tyckte samtliga att aspekten var viktig i ett miljömärkningssystem 
och Thomas på Riksbyggen sa att de använde sig av SundaHus miljödatabas. Eftersom ingen 
entreprenör har intervjuats är det svårt att säga i hur stor omfattning system som SundaHus 
används. Samtliga tycker att denna aspekt är viktig, då man främst vill använda material som 
ger byggnaden ett så lågt behov av underhåll som möjligt.  
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Markanvändning är en aspekt som endast återfinns i systemen BREEAM och LEED. Vi tror att 
denna aspekt, precis som Transporter, är avsedd för andra länder där man har större möjlighet 
att välja var en byggnad ska placeras. Byggherrarnas representanter berättar att det är 
kommunen som genom sina detaljplaner bestämmer var byggnaden ska placeras. Kanske kan 
den vara en mer tillämpbar aspekt för byggnader som byggs utanför detaljplanerade områden. 
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6. Slutsats 
Det finns idag ett stort antal miljömärkningssystem att tillgå. De system som har identifierats 
som de mest använda i Sverige är BREEAM, LEED, Svanen, Miljöklassad Byggnad och Green 
Building. Efter våra studier av miljömärkningssystemen tycker vi att likheterna är större än 
skillnaderna mellan de olika systemen, om man bortser från GreenBuilding.  

De två internationella systemen, BREEAM och LEED, uppfattar vi som de mest heltäckande då 
de tar hänsyn till fler aspekter än de övriga systemen. Detta gör att det krävs en stor 
arbetsinsats för att genomföra en märkning enligt BREEAM och LEED. Efter intervjuerna har vi 
fått uppfattningen att ett par av aspekterna som ingår i BREEAM och LEED är svåra att 
implementera i Sverige. Svenska Green Building Council håller idag på med en anpassning av 
BREEAM och LEED. När denna anpassning är klar kommer troligtvis dessa system få ett större 
genomslag i branschen än vad de haft hittills. 

Svanen och Miljöklassad Byggnad är från början bättre anpassade för svenska förhållanden än 
övriga system. Svanen är som miljömärkning redan välkänd eftersom den länge använts för 
andra produkter inom andra områden. När det gäller byggnader har Svanen hittills i första hand 
använts för småhus och är än så länge inte så vanlig för flerbostadshus. Svanen och Miljöklassad 
Byggnad är till antalet aspekter ungefär lika stora. Miljöklassad Byggnad kan anses vara ett 
försök till ett gemensamt svenskt system, men eftersom det är relativt nytt kanske det tar ett 
tag innan systemet blir etablerat och allmänt accepterat. 

Det minst omfattande miljömärkningssystemet av de som har undersökts är GreenBuilding. 
Systemet tar bara hänsyn till en byggnads energiförbrukning och är endast avsett för 
kommersiella byggnader. Något som talar för detta system är att det är enkelt att använda 
jämfört med de övriga miljömärkningssystemen. 

Under intervjuerna framkom att det bland byggherrarna saknas ett förtroende för de 
miljömärkningssystem som finns att tillgå idag. Det verkar bero på att det finns för många olika 
system vilket gör dem svåra att skilja på. De flesta av de intervjuade höll med om att det borde 
finnas ett enda gemensamt system i Sverige, som alla känner till. ByggaBoDialogens 
Miljöklassad Byggnad borde kunna uppfylla denna önskan, vilket också är syftet med den.  

Kunskaperna hos de intervjuade om vilka miljömärkningssystem som finns och vad de innebär 
är inte särskilt stora. Vad det beror på är svårt att svara på, men det hänger sannolikt ihop med 
att intresset för miljömärkningssystemen är lågt. Det är egentligen inte någon av de intervjuade 
som i dagsläget tror att en miljömärkning kan höja attraktionsvärdet för deras byggnader och 
därför är de heller inte beredda att göra några särskilda uppoffringar för att uppnå en 
miljömärkt byggnad.     
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I stort sett alla de aspekter de intervjuade ombads att betygsätta fick ett högt betyg och ansågs 
därmed viktiga. Detta tyder på att motivation och intresse för att bygga miljövänligt finns hos 
byggherrarna, trots att intresset för miljömärkningar är lågt. En allmän uppfattning bland 
byggherrarna verkar vara att det måste finnas ekonomiska incitament för att miljömärka en 
byggnad, till exempel en lägre driftkostnad. 
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7. Diskussion 
Denna rapport redogör för de miljömärkningssystem som enligt vår egen uppfattning är de 
mest välkända inom branschen. De slutsatser som har dragits om dessa system bygger på våra 
tolkningar och stöds inte av några undersökningar utförda av oss. Det som har skrivits om 
miljömärkningssystemen syftar i första hand till att ge en överskådlig bild av dem, vad de kan 
användas till och vad som skiljer dem åt.  

När detta arbete inleddes trodde vi att intresset och kunskapen om olika sorters 
miljömärkningssystem skulle vara större än vad de var. Från vår handledare fick vi intrycket att 
det är nödvändigt för Skanska som entreprenör att ligga i framkant när det gäller arbetet med 
miljömärkningssystem, men efter intervjuerna har det framkommit att sådana system inte har 
någon större efterfrågan. De intervjuer som har genomförts syftar till att åskådliggöra lokala 
byggherrars åsikter och således har endast byggherrar verksamma i Norrköping intervjuats. Då 
endast tre intervjuer har genomförts gör vi inte anspråk på någonting annat än att visa på några 
exempel av vilka åsikter som finns hos några av de större byggherrarna i Norrköping. Vi kan 
givetvis inte uttala oss om vilka åsikter som övriga byggherrar har, men förhoppningen är att 
vår rapport kan ge en antydan om vilken den allmänna uppfattningen är bland byggherrar när 
det gäller miljömärkningssystem. 

Under intervjuerna framkom det att byggherrarna inte såg någon anledning för att miljömärka 
sina byggnader, man hade inte någon efterfrågan på miljömärkta byggnader. Förbättringar för 
att minska byggnadernas miljöpåverkan sker idag utan att man följer något speciellt system, 
saker som hyresgästers krav på innemiljö och ekonomiska fördelar gör att man försöker göra 
dessa förbättringar. 
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Sammanfattning av intervju med Byggprojektledare Johan Hultman och 
Installationssamordnare Fredrik Jarl från Hyresbostäder. 

Datum för intervju: 2010-04-28 

Del 1: Allmänna frågor 

 
1. Vad vet ni om miljömärkningssystem och vilka känner ni i så fall till? 

Fredrik är medveten om att det finns ett flertal olika system, men han nämner specifikt 
GreenBuilding som han anser är mest omtalad just nu. Fredrik nämner också begreppen 
Passivhus och Lågenergihus, men då de inte arbetar aktivt med miljöfrågor så tycker han att 
det är svårt att hålla sig uppdaterad om vad de olika systemen innebär. Han fortsätter prata 
om Passivhus men ställer sig inte helt positivt till detta, då han menar att man samtidigt 
måste ta hänsyn till hyresgästernas krav på komfort. Han tar som exempel upp att man som 
boende i ett Passivhus kanske måste acceptera en något lägre temperatur inomhus när det 
är kallt ute.  

 

2. Har ni några byggnader som är miljömärkta?  

Fredrik tror inte att de har någon miljömärkt byggnad, då de inte har byggt några nya 
bostäder sedan 90-talet. Han berättar att de i dagsläget har börjat projektera ett nytt 
äldreboende i området Kneipen Syd. Dessa ska enligt Fredrik ha en energiförbrukning som 
ligger under GreenBuildings nivå, men säger samtidigt att det inte finns några uttalade krav 
på att uppnå en viss miljömärkning. Johan nämner också att de tidigare ägt Ekohuset i 
Hageby, som enligt honom var en föregångare när det gäller miljövänligt byggande. Fredrik 
kommer samtidigt på att de har byggnader i Ringdansen som han tror har någon form av 
miljömärkning, men vet inte vilken. Johan håller med om att det borde finnas någon form av 
märkning i det området. Byggnaderna har bland annat individuell mätning av el, vatten och 
värme samt lokalt omhändertagande av dagvatten.  

 

3. Använder ni er av miljömärkningar som ett sätt att marknadsföra byggnaden? 

Fredrik tar upp energideklarationer som ett exempel och nämner att det är ett krav från 
myndigheterna att dessa ska sättas upp synligt i fastigheten. Han säger att det ligger i tiden 
med konceptboenden och att de även skulle kunna erbjuda ett konceptboende med 
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inriktning mot miljö. Fredrik tror att de i framtiden kommer använda sig mer av 
miljömärkningar i deras projekt. Johan tror att det kan vara bättre att ”plocka godbitarna” 
ur olika system än att använda sig av bara ett. Till exempel anser han att flerbostadshus 
med passivhusteknik är svåra att få att fungera och han tror att de kostar en hel del mer än 
ett traditionellt hus. Fredrik anser att risken finns att för mycket fokus läggs på själva 
miljömärkningen istället för att använda sig av ”vettiga lösningar”. Han påtalar vikten av att 
se till vilka förutsättningar som finns för att bygga ett bra hus och inte stirra sig blind på 
vilken typ av miljömärkning man kan uppnå. Johan menar att man måste ta hänsyn till 
kostnaderna också. Att jaga de sista procenten gällande energiförbrukningen för att nå en 
viss miljömärkning blir inte nödvändigtvis lönsamt. Detta är heller inget de eftersträvar, om 
de inte får politiska påtryckningar. Johan menar att Hyresbostäders mål är att erbjuda ”bra 
bostäder till marknadsmässiga priser” och att man då måste ta hänsyn till alla parametrar.    

 

4. Vilka anser ni är de största fördelarna med att miljömärka byggnader?     

Fredrik inleder med att ta upp riskerna med energideklarationen, som han tycker är en form 
av miljömärkning. Han berättar om en egen erfarenhet med en besiktningsman på ett 
företag som utförde energideklarationer. Denne besiktningsman krävde besiktning på alla 
byggnader med englas-fönster och vind och att hyresvärden skulle sätta in åtgärder för 
detta. Detta gjordes rutinmässigt utan att ta hänsyn till byggnadens ålder, trots att en äldre 
byggnad får ha en högre energiförbrukning. När en besiktningsman anser att en besiktning 
krävs har inte hyresvärden något att säga till om utan denne måste betala. Fredrik menar 
att det finns en risk för att besiktningsmannen fokuserar på fel saker och kanske inte alltid 
är så byggnadsteknisk kunnig. Han säger dock att märkningar är bra om de används på rätt 
sätt.  

Johan menar att användandet av miljömärkningar kan vara ett sätt att visa upp sig både för 
andra och för allmänheten genom att man får mer medieutrymme.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5. Hur stor får merkostnaden vara för ett miljömärkt hus? Hur mycket längre får 
avbetalningstiden vara för ett miljövänligt alternativ jämfört med ett traditionellt 
alternativ? 

Johan säger att de räknar med två procent i avskrivningar per år och en avbetalningstid på 
50 år för ett hyreshus. Han menar att detta gäller för alla deras byggnader.  
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Fredrik säger att Hyresbostäder har som mål att fram till år 2030 sänka sin 
energiförbrukning med 50 procent. För att klara detta gör man ofta de små enklare 
åtgärderna först och risken finns att de mer kostsamma åtgärderna, som är ”svåra att räkna 
hem”, blir kvar. Han säger att man då inte kommer att uppnå målet eftersom att pengarna 
tar slut. De har tillsammans med SABO tagit fram ett koncept för hur man ska genomföra 
sänkningen av energiförbrukningen, utan att få de stora kostnaderna i slutet. 

 

6. Tycker ni att det ska finnas ett eller flera miljömärkningssystem i Sverige? 

Fredrik och Johan är överens om att det finns för många system och menar att det just nu 
”går mode” i att använda sig av miljömärkningar. De tror att när det finns många 
miljömärkningssystem finns risken att värdet på märkningarna minskar. Fredrik tror att 
allmänheten inte vet vad de olika märkningarna betyder och liknar detta med olika 
märkningar i en matvarubutik.  

Fredrik anser att det är viktigt att man håller isär olika sorters byggnader och kanske har 
olika sorters miljömärkningssystem för dem.  

 

7. Kan ni ta ut högre hyra för en miljömärkt byggnad?  

Fredrik börjar med att säga att han inte tror att det går, men han kommer att tänka på att 
en variant skulle kunna vara att skapa någon form av konceptboende inriktat mot miljö. Han 
är dock osäker på huruvida deras hyresgäster är beredda att betala den extra kostnad som 
kanske tillkommer för en miljömärkt byggnad. Han nämner också att det finns energibidrag, 
som är ett sätt att öka användningen av de olika miljömärkningarna. Med bidrag kan en 
miljömärkt byggnad vara enklare att ”räkna hem” påstår Fredrik.  
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Del 2: Aspekter 

Ledning – Drift och underhåll, miljöledningssystem och information till boende m.m. 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = mindre viktig, 5 
= mycket viktig) 4 

Fredrik säger att frågan är svår men jätteviktig. Johan menar att informationen får störst 
inverkan om kostnaden för ett visst beteende syns på hyresavin. Han menar också att 
eftersom de har många hyresgäster är det svårt att nå ut med informationen till alla.   

 
2. Informerar ni era hyresgäster om vad som gör byggnaden miljöanpassad och hur den 

ska användas? På vilket sätt får de informationen? 

Johan ger exempel på något de kallar ”energijakten” och de berättar att de haft temakvällar 
där de för utvalda områden informerat hyresgäster om hur man kan spara energi. De pratar 
också om att det finns ”ambassadörer” i vissa områden som är engagerade och kan få med 
sig ”sitt område” i ett mer miljövänligt tänkande.  

 

3. Har ni någon plan för att styra era befintliga fastigheter mot en mer miljövänlig profil.  

De säger att de inte har det. 

 

Innemiljö – T.ex. luftkvalitet, ljudnivå och belysning. 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig) 4 

Fredrik ger exempel på ett område i Ljura där de genomför stambyten och ROT-arbeten. I 
samband bytte de ut den gamla frånluftsventilationen till FTX-system. Anledningen till 
denna åtgärd är dels spara energi men också för att höja komforten för de boende. Fredrik 
tror inte att hyresgäster kommer att acceptera de dragiga förhållandena som ett gammalt 
ventilationssystem och en otät byggnad ger upphov till. Han påpekar dock att drift- och 
underhållskostnaderna för ett FTX-system ökar, men säger samtidigt att byggnadens 
livslängd kan förlängas.   
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2. Ställer ni högre krav än boverket när det gäller innemiljö?  

Johan säger att det inte ligger i deras intresse att bygga med högre krav än de Boverket 
ställer, om det inte handlar om ett konceptboende. Fredrik säger dock att de ofta ”hamnar” 
under Boverkets krav ändå, eftersom de väljer ”bra” produkter. 

 
3. Har ni som praxis att alltid använda er av lågenergibelysning? 

Fredrik säger att där de byter ut belysning sätter de in lågenergibelysning. Han pratar också 
om den snabba utvecklingen inom området och menar att de energisnåla alternativ som 
finns idag kanske kommer ses som ”energibovar” inom några år. Johan menar att man 
samtidigt måste ta hänsyn till kostnaderna och tar som exempel upp LED-belysning. Dessa 
drar enligt honom en tiondel av en vanlig lågenergibelysning men kostar betydligt mer och 
han menar att detta inte är ekonomiskt försvarbart i alla lägen.  

 
4. Använder ni er av närvarosensorer, ljusreglering eller liknande system i 

gemensamhetsutrymmen och trapphus? 

Johan berättar om ett projekt i Klockaretorpet där de tidigare haft belysning som hela tiden 
varit igång. Där bytte de ut armaturerna och satte in närvarosensorer. Fredrik menar dock 
att man inte bara kan tänka på energiåtgången och se till att allt är släckt när ingen finns 
närvarande. Han tycker att man också måste ta hänsyn till hyresgästernas känsla av 
trygghet och att det då krävs en viss grundbelysning.  

 

Energi – T.ex. förbrukning eller vilken typ av energi som används. 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig) 5 

Fredrik tar på nytt upp Hyresbostäders målsättning att sänka energiförbrukningen med 50 
procent fram till år 2030. Han nämner också att det ingår i målsättningen att man ska 
använda sig av 100 procent förnybara energikällor. Idag använder de sig av fjärrvärme i sina 
fastigheter och Fredrik tror att de kommer att fortsätta med det den närmsta framtiden 
även då den enligt Fredrik inte är 100 procent förnybar.   
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2. Vad ställer ni för krav på energianvändningen i era bostäder uttryckt i kWh/m2, där 110 
kWh/m2 är Boverkets krav för bostäder i södra Sverige?  

Fredrik säger att de inte har några direkta mål som ligger under Boverkets krav, men säger 
samtidigt att de ”givetvis hamnar under dessa krav”. Johan anser att 110 kWh/m2 är högt 
värde för nybyggda bostäder och han påstår att 80 kWh/m2 inte borde vara några problem 
att uppnå. Han menar att detta kan uppnås genom att bygga tätt och använda sig av en 
tung stomme. Om man däremot ska komma ner mot 60 kWh/m2 krävs det betydligt mer.  

Fredrik påpekar att man också måste ta hänsyn till brukarnas krav på en byggnad och att 
man inte bara kan välja de mest energisnåla lösningarna. Han tar upp ett exempel från ett 
äldreboende som de just nu projekterar. Samtidigt som de försöker spara energi ställs ett 
antal krav, på bland annat balkonger som ska vara infällda och utan trösklar. Detta kan 
skapa problem som påverkar energiförbrukningen negativt.   

Johan håller med Fredrik och menar att det ständigt handlar om kompromisser med 
arkitekter och andra inblandade i projekteringsskedet av byggnader.   

 

3. Har ni någon möjlighet och isåfall gör ni något för att styra över vilken typ av 
energikällor som används i era byggnader?   

Johan säger att de som företag kan göra det genom val av elleverantör, på samma sätt som 
en privatperson. Fredrik tror att de som stor förbrukare av energi har, som han uttrycker 
det, ”påtryckningsmedel”. 

 

Transporter – Avstånd till kollektivtrafik och förekomst av cykelvägar m.m. 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig)4 

Johan säger att det är många i deras bostadsområden som inte har tillgång till bil och båda 
håller med om att det är viktigt med närhet till kollektivtrafik. 
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2. Tar ni vid nybyggnad hänsyn till vart byggnaden placeras i förhållande till kollektivtrafik 
och cykelvägar?  

Fredrik anser att det är en infrastruktursfråga som måste drivas av kommunen. Han menar 
att de inte väljer vart de ska bygga efter hur kollektivtrafiken ser ut. Johan säger också att i 
takt med att kommunen planerar för nya områden i utkanten av staden så planeras även 
kollektivtrafiken dit.    

 

3. Gör ni något för att minska bilberoendet? Bilpool, lånecyklar eller liknande. 

Johan och Fredrik säger att de inte har något sådant för sina hyresgäster.  

 

Vattenanvändning – Förbrukning av vatten. 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig) 4 

Till en början anser de att aspekten borde få en 3:a eller 4:a, men Johan börjar diskutera 
vattenbrist utomlands och menar att det ur ett internationellt perspektiv är betydligt 
viktigare. Båda håller med om att vi är ”bortskämda” i Sverige när det gäller vattentillgång. 

Fredrik nämner också den eventuella energibesparing som kan erhållas med en lägre 
vattenförbrukning och menar att man även bör ta hänsyn till detta. 

 

2. Använder ni er av snålspolande kranar och toaletter i era byggnader? 

Fredrik berättar att de bland annat använder sig av perlatorer (munstycken som minskar 
flödet och blandar in luft) men är inte helt positiv till dessa. Han säger att vissa hyresgäster 
skruvar bort dessa då de inte vet vilket syfte de har och inte är nöjda med funktionen. Han 
beskriver också att vissa äldre blandare inte klarar av det mottryck som uppstår när 
perlatorerna används.  

Ett bättre alternativ är enligt Fredrik att tryckreducera hela systemet. Detta märker inte 
hyresgästerna på samma sätt men det ger ändå en vattenbesparande effekt.    
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3. Har ni individuell vattenmätning i någon av era byggnader?  

Fredrik berättar att de vid om- och nybyggnad förbereder för individuell vattenmätning i 
sina fastigheter. Han berättar också att det är viktigt att ”förankra mätningen hos de 
boende” så att de förstår vad som mäts och varför det görs. Att de bara förbereder för 
individuell vattenmätning beror enligt Fredrik på att de inom SABO just nu gör en 
upphandling om hur systemet ska vara uppbyggt och vilka produkter som ska användas.   

 

Materialval– Byggmaterialens miljöpåverkan under byggnadens hela livscykel och hur avfall 
hanteras under produktionstiden. 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig) 4 

Johan säger att många entreprenörer, stora som små, har insett att det är dyrt med deponi 
och att de istället kan spara pengar på att sortera sitt byggavfall. 

Gällande materialval vill Hyresbostäder som beställare ha material som kräver så lite 
underhåll som möjligt, detta för att underhållskostnaden då blir lägre.  

 
2. Använder ni er av Sunda hus, BASTA, BETA eller liknande för att försäkra er om att ni 

använder er av miljövänliga material? 

Johan säger att det inte ligger i deras intresse som allmännyttigt bolag. Om de vill ha tillgång 
till sådana system kan de få det av sina entreprenörer.   

 

3. Har ni som krav att bara använda halogenfritt el- material i era byggnader? 

Fredrik menar att det inte är ett uttalat krav från deras sida, men att det ”i princip blir det i 
praktiken” vid om- och nybyggnad.  
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Avfallshantering – Möjlighet till återvinning. 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig) 4 
 
 

2. Har ni någon policy för vilka fraktioner avfall ska sorteras i? 

Fredrik menar att det är en kostnadsfråga men också ”områdesspecifikt”. Samtidigt säger 
han att det är viktigt och att det arbetas aktivt med detta område. Johan ger exempel på att 
de i närheten av de flesta områdena ska kunna erbjuda möjlighet att sortera i fraktionerna: 
brännbart, komposterbart, plast, metall och glödlampor med mera. Fredrik och Johan säger 
att de arbetar med att ersätta de sopnedkast som finns kvar med miljöhus.  

 

Markanvändning – Hur byggnadens placering påverkar omgivningen med avseende på miljö. 
T.ex. dagvattenhantering och utnyttjande av tidigare exploaterad mark.  

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig) 3 

Fredrik säger att det är viktigt och berättar att det ingår i bygglovsansökningen. Han säger 
dock att det inte är en ”hjärtefråga” för dem, men att de följer de krav som ställs av 
kommunen och Boverket.  
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Sammanfattning av intervju med Avdelningschef Lars-Erik Hjortstig från HSB 
Östra. 

Datum för intervju: 2010-05-03 

Del 1: Allmänna frågor 

 
1. Vad vet ni om miljömärkningssystem och vilka känner ni i så fall till? 

Lars-Erik känner till få system eftersom de vid sina projekt inte kräver att några system 
används. Istället säger han att de i sina handlingar föreskriver vilka material som ska 
användas i projekten. Han berättar att några i företaget, inklusive han själv, har genomgått 
en miljöutbildning. Trots att de inte blev certifierade menar han att de använder sig av det 
de lärde sig under utbildningen i sitt dagliga arbete. På så sätt anser han att de kan 
säkerställa ett ”långvarigt” miljöarbete.  

 

2. Har ni några byggnader som är miljömärkta?  

Lars-Erik säger att de inte har några byggnader som är miljömärkta, men att de fått ett 
miljöpris för Vattentornet i Norrköping. De har dock inte gått så långt så att de certifierat 
byggnaden även om han tror att det skulle vara möjligt. 

 

3. Använder ni er av miljömärkningar som ett sätt att marknadsföra byggnaden? 

Lars-Erik säger att han inte tror att de kan sälja fler bostäder bara för att de är miljömärkta. 
Han hävdar att folk frågar vad bostaden kostar och var den ligger, men aldrig vilken ”kvalitet 
som byggs in”. Detta tycker han är synd och skulle gärna vilja ta reda på hur man får folk 
mer intresserade av just detta. 

 Han tar upp ett exempel på när de ersätter sopnedkast med miljöhus. Då är det vanligt att 
hyresgästerna klagar över att det blir besvärligt att gå ut med soporna jämfört med tidigare. 
Han säger att de boende har svårt att se miljövinsterna med detta.  
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4. Vilka anser ni är de största fördelarna med att miljömärka byggnader? 

Han säger att han inte ser några direkta fördelar med just en miljömärkning, men han tror 
att vissa kan dra nytta av att det finns mål uppsatta i ett miljömärkningssystem som man 
kan jobba efter. Däremot säger han att de själva inte har något behov av en miljömärkning 
då de redan har en plan för hur de ska arbeta med sitt miljöarbete. 

 

5. Hur stor får merkostnaden vara för ett miljömärkt hus? Hur mycket längre får 
avbetalningstiden vara för ett miljövänligt alternativ jämfört med ett traditionellt 
alternativ? 
 

(Denna fråga ställdes inte under intervjun då vi fick den uppfattningen att de inte hade 
räknat på eventuella vinster och kostnader med att bygga en miljömärkt fastighet) 

 

6. Tycker ni att det ska finnas ett eller flera miljömärkningssystem i Sverige? 

Han tror att miljömärkningarna förlorar sin ”status” om de blir för många. Han tycker istället 
att det är viktigt att branschen kan enas om ett gemensamt miljömärkningssystem. Han 
säger dock att försök till detta har gjorts tidigare men att de inte fått något genomslag. 
Detta på grund av att det upprepade gånger kommit in nya system framtagna av någon 
aktör i branschen. Han säger sig kunna vara intresserad av ett statligt system, utan 
vinstintresse, som är gemensamt för hela branschen. Han skulle också kunna tänka sig att 
man införde ett krav som innebar att man redan i bygglovssökningen ska uppfylla ett 
miljömärkningssystem.      

 

7. Kan ni ta ut högre hyra för en miljömärkt byggnad?  
 

(Denna fråga ställdes inte under intervjun då den redan besvarats i fråga 3 ovan.) 
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Del 2: Aspekter 

Ledning – Drift och underhåll, miljöledningssystem och information till boende m.m. 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = mindre viktig, 5 
= mycket viktig) Betyg: 4 
 

2. Informerar ni era hyresgäster om vad som gör byggnaden miljöanpassad och hur den 
ska användas? På vilket sätt får de informationen? 

Han säger att när de lämnar över byggnaden till boende och driftansvariga så får de 
skriftliga instruktioner på hur byggnaden ska skötas.  

3. Har ni någon plan för att styra era befintliga fastigheter mot en mer miljövänlig profil.  

Han säger att de inte har någon sådan plan. 

 

Innemiljö – T.ex. luftkvalitet, ljudnivå och belysning. 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig) Betyg: 5 

Lars-Erik anser att luftkvaliteten är viktigast, men att de boende inte verkar uppskatta en 
bra luftkvalitet. När ventilationen är bra tycker de boende ofta att det är för kallt och dragit 
i lägenheterna. Detta resulterar ibland i att de ”sätter igen” tilluften och på så sätt 
försämrar luftkvaliteten.  

Vid ett senare tillfälle under intervjun tar Lars-Erik upp ett annat problem med innemiljön. 
Detta är den elektromagnetiska strålning som uppstår vid användandet av elektriska 
apparater. Han hävdar att detta kan påverka människors hälsa och säger att de gjort 
åtgärder för att minska strålningen ibland annat Vattentornet i Norrköping.   

 

2. Ställer ni högre krav än boverket när det gäller innemiljö?  

Han säger att de inte gör det.  
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3. Har ni som praxis att alltid använda er av lågenergibelysning? 

Lars-Erik säger att de vid nyproduktion alltid använder sig av lågenergibelysning. De har 
också använt sig av LED-belysning för att ytterligare minska energiåtgången.    

 

4. Använder ni er av närvarosensorer, ljusreglering eller liknande system i 
gemensamhetsutrymmen och trapphus? 

Han berättar att i trapphus och garage så använder de alltid av närvarosensorer vid 
nybyggnation, oftast ljuddetektorer då dessa kan täcka ett större område än optiska 
detektorer. Flera av deras bostadsrättsföreningar efterfrågar också närvarosensorer i sina 
befintliga fastigheter.  Han tror att i framtiden kommer man uteslutande att använda sig av 
olika sorters närvarosensorer.  

 

Energi – T.ex. förbrukning eller vilken typ av energi som används. 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig) Betyg: 5 
 

2. Vad ställer ni för krav på energianvändningen i era bostäder uttryckt i kWh/m2, där 110 
kWh/m2 är Boverkets krav för bostäder i södra Sverige?  

Lars-Erik berättar att de i sitt senaste projekt räknar med en energianvändning på 85 
kWh/m2. Han tror att de som räknar med en förbrukning på 60-65 kWh/m2 inte riktigt vet 
vad det innebär. Han nämner också att folks beteende har stor inverkan på den totala 
energianvändningen för en bostad och att utvecklingen går mot att man använder sig av allt 
fler elektriska apparater.  
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3. Har ni någon möjlighet och isåfall gör ni något för att styra över vilken typ av 
energikällor som används i era byggnader?   

Han säger att de använder sig av fjärrvärme i de flesta av sina fastigheter, men menar att 
värmepumpar har blivit en konkurrent på senare år. Detta på grund av att de har blivit 
tillåtna att använda i ”fjärrvärmeområden” och att de har blivit mer effektiva. Han ger 
exempel på Kvarteret Lyckan och Stadium Arena där de idag använder sig av bergvärme 
istället för fjärrvärme.  

Lars-Erik menar att man också måste ta hänsyn till hur elen produceras och att även 
elapparater kan vara miljöbovar om elen kommer från till exempel kolkondenskraftverk.  

För att svara på frågan säger han att det inte är så lätt att styra över vilken typ av 
energikällor som används, men han säger sig samtidigt ha förtroende för att deras 
elleverantör ”tar sitt ansvar”. 

 

Transporter – Avstånd till kollektivtrafik och förekomst av cykelvägar m.m. 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig) Betyg: 3 
 

2. Tar ni vid nybyggnad hänsyn till vart byggnaden placeras i förhållande till kollektivtrafik 
och cykelvägar?  

Han menar att de egentligen inte gör det, men att de inser att om det är långt till 
kollektivtrafiken kommer folk använda bilen i högre utsträckning. Han tar upp Marby som 
ett exempel som ligger utanför staden och menar att där får man kanske acceptera att 
kollektivtrafiken är bristfällig. I tätorten tar de ingen hänsyn till kollektivtrafiken även om de 
gärna skulle vilja göra det, då det skulle öka attraktiviteten för området. Han menar att de 
inte kan påverka var kollektivtrafiken finns, utan det är istället kommunen som avgör detta.   

 
3. Gör ni något för att minska bilberoendet? Bilpool, lånecyklar eller liknande. 

Han säger att de har diskuterat bilpooler vid ett flertal tillfällen men att ingen ”tar tag i det”. 
Lars-Erik tror att HSB i Norrköping är för litet för att detta skulle fungera. Han berättar att 
HSB i större städer i Sverige använder sig av bilpooler och de där har heltidsanställd 
personal för att administrera detta. Han återkommer dock till att de överväger att införa det 
även i Norrköping och berättar att de varit i kontakt med biluthyrningsfirmor. 
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Vattenanvändning – Förbrukning av vatten. 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig) Betyg: 4 

Han säger att vi har god tillgång på vatten i Sverige men att man måste ta hänsyn till 
energiåtgången vid uppvärmning av vattnet. Han hävdar också att andelen varmvatten har 
ökat. För att minska varmvattencirkulationen i sina fastigheter berättar han att de 
installerar termiska varmvattenscirkulationsventiler på stammarna.   

 

2. Använder ni er av snålspolande kranar och toaletter i era byggnader? 

Lars-Erik säger att de gör det både vid nybyggnad och att de installerar det i befintliga 
fastigheter.  

 

3. Har ni individuell vattenmätning i någon av era byggnader?  

Han berättar att de inte har använt sig av det förut men att de har förberett för individuell 
vattenmätning i ett flertal fastigheter. Däremot ska de i sitt senaste projekt installera 
individuell vattenmätning direkt. 

 

Materialval– Byggmaterialens miljöpåverkan under byggnadens hela livscykel och hur avfall 
hanteras under produktionstiden. 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig) Betyg: 4 

Lars-Erik berättar att de förbjudit användningen av PVC-material i sina byggnader.  

 
2. Använder ni er av Sunda hus, BASTA, BETA eller liknande för att försäkra er om att ni 

använder er av miljövänliga material? 

Han säger att just nu inte använder sig av något sådant system, men tror att det skulle 
kunna vara ett bra hjälpmedel när de ska välja material. Han känner sedan tidigare till 
SundaHus och tycker att det verkar vara ett bra system.  
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3. Har ni som krav att bara använda halogenfritt el- material i era byggnader? 

De har haft det tidigare men då Lars-Erik inte är övertygad om vilken miljöpåverkan 
halogener har, säger han att de för tillfället inte har kvar detta som krav.  

 

Avfallshantering – Möjlighet till återvinning 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig) Betyg: 4 

 

2. Har ni någon policy för vilka fraktioner avfall ska sorteras i? 

Lars-Erik säger att de erbjuder upp till 8 fraktioner och han tycker det är viktigt att man har 
nära till ett miljöhus. Vid nybyggnad tar man redan vid projekteringen hänsyn till 
möjligheten till sopsortering och vid befintliga byggnader bygger man i nuläget ofta till 
miljöhus.  

 

Markanvändning – Hur byggnadens placering påverkar omgivningen med avseende på miljö. 
T.ex. dagvattenhantering och utnyttjande av tidigare exploaterad mark.  

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 = 
mycket viktig) Betyg: 3 

Han tycker inte denna aspekt är så viktig och att de placerar byggnaderna enligt helt andra 
kriterier. Detta innebär att man får ta hand om problemen som uppstår med exempelvis 
dagvattenhanteringen. Enligt Lars-Erik är det oftast stadsplanering som avgör var 
byggnaden får placeras.   
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Sammanfattning av intervju med Energi- och Teknikchef Thomas Alsen från 
Riksbyggen. 

Datum för intervju: 2010-05-06 

Del 1: Allmänna frågor 

 

1. Vad vet ni om miljömärkningssystem och vilka känner ni i så fall till? 

Thomas säger att det finns ett antal olika system och nämner Svanen som ett av dessa. Han 
berättar också att Riksbyggen använder sig av ett system där de dokumenterar all 
information om byggnaden, men han kommer inte ihåg vad det heter. När vi frågar om det 
är ByggaBoDialogens Miljöklassad Byggnad så säger Thomas att det är det systemet de 
använder.  

 
2. Har ni några byggnader som är miljömärkta?  

Han säger att de inte har några byggnader som är ”direkt miljömärkta” men att de arbetar 
efter ett visst system. Enligt honom är det ”vissa” material som man försöker undvika och 
inte använda i byggnaderna. 

 

3. Använder ni er av miljömärkningar som ett sätt att marknadsföra byggnaden? 

Enligt Thomas använder de sig inte av miljömärkningar för att marknadsföra byggnader, 
utan det är i så fall för deras egen skull. Han säger att de arbetar mycket med miljöfrågor 
men det är enligt honom inget de visar utåt.    

 

4. Vilka anser ni är de största fördelarna med att miljömärka byggnader?     

Han menar att ett miljömärkningssystem kan underlätta arbetet med att sänka 
energiförbrukningen. Han tar också upp ”sjuka hus” som ett exempel och säger att tack vare 
miljömärkningssystem kan man undvika material som kan ge problem i framtiden.  
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5. Hur stor får merkostnaden vara för ett miljömärkt hus? Hur mycket längre får 
avbetalningstiden vara för ett miljövänligt alternativ jämfört med ett traditionellt 
alternativ? 

Han har svårt att svara med några exakta siffror men han säger att det kan få kosta mer att 
bygga miljövänliga hus om drift- och underhållskostnaderna blir lägre. Han tycker att det är 
viktigt att man har en långsiktig syn vad gäller byggnadens driftskostnader.  

6. Tycker ni att det ska finnas ett eller flera miljömärkningssystem i Sverige? 

Han tycker att det skulle vara mycket lättare om det bara fanns ett system som alla 
arbetade efter. Han anser att det idag finns för många system och att många inte vet vad de 
står för.  

 

7. Kan ni ta ut högre hyra för en miljömärkt byggnad?  

Thomas tror inte att man kan ta ut en högre hyra bara för att huset är miljömärkt. Möjligtvis 
kan man göra det om man kan lova att de framtida driftskostnaderna kommer att vara låga.  
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Del 2: Aspekter 

Ledning – Drift och underhåll, miljöledningssystem och information till boende m.m. 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = mindre viktig, 5 
= mycket viktig) Betyg: 4 
 
 

2. Informerar ni era hyresgäster om vad som gör byggnaden miljöanpassad och hur den 
ska användas? På vilket sätt får de informationen? 

Han berättar att de som flyttar in i deras nyproducerade bostäder får en ”boendepärm” 
som beskriver vilka material som har använts i deras lägenhet och hur lägenheten ska 
skötas.   

 

3. Har ni någon plan för att styra era befintliga fastigheter mot en mer miljövänlig profil.  

Han säger att det styrs på central nivå och att det då främst gäller vilka material som ska 
användas.   

 

Innemiljö – T.ex. luftkvalitet, ljudnivå och belysning. 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig) Betyg: 5 

 

2. Ställer ni högre krav än boverket när det gäller innemiljö?  

Thomas säger att de följer Boverkets krav men att de när det gäller ljudklass ofta är bättre.   

 

3. Har ni som praxis att alltid använda er av lågenergibelysning? 

Enligt Thomas använder de lågenergibelysning i alla gemensamhetsutrymmen och på vissa 
ställen har de gått ännu längre och använder sig av LED-belysning. Dessa styrs med 
närvarosensorer. 
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4. Använder ni er av närvarosensorer, ljusreglering eller liknande system i 
gemensamhetsutrymmen och trapphus? 

(Se ovan) 

 

Energi – T.ex. förbrukning eller vilken typ av energi som används. 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig) Betyg: 4 
 

2. Vad ställer ni för krav på energianvändningen i era bostäder uttryckt i kWh/m2, där 110 
kWh/m2 är Boverkets krav för bostäder i södra Sverige?  

Enligt Thomas räknar de med 90 kWh/m2 i sina bostäder och då ingår också hushållselen. 
När vi frågar om han har några siffror på hur stor energiförbrukningen är utan hushållselen 
svarar han att de räknar med en hushållsel på 35-40 kWh/m2.  

(Detta skulle ge energianvändning enligt ovan på 50-55 kWh/m2. Vi tyckte att detta värde 
verkade orimligt lågt i jämförelse med de övriga som intervjuat. Därför kontaktade vi 
Thomas på nytt och han rättade siffrorna och sa att de räknar med en energianvändning 
exklusive hushållsel på 77 kWh/m2.) 

 
3. Har ni någon möjlighet och i så fall gör ni något för att styra över vilken typ av 

energikällor som används i era byggnader?   

Han berättar att de just nu projekterar ett takbyte på en byggnad där de ska använda sig av 
solceller istället för traditionell takbeklädnad. Eftersom de ändå ska göra en renovering av 
taket tror han att detta kommer att bli lönsamt. Han säger att Riksbyggen använder sig av 
bergvärmepumpar utanför fjärrvärmeområdet. Inom det området är det enligt Thomas i 
dagsläget inte lönsamt att borra för bergvärme.  

När det gäller elen som används i deras bostadsrättsföreningar är det upp till de boende att 
välja elleverantör och därmed hur elen produceras. I de fall då Riksbyggen själva äger 
fastigheten använder de sig alltid av vattenkraft.  
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Transporter – Avstånd till kollektivtrafik och förekomst av cykelvägar m.m. 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig) Betyg: 4 
 
 

2. Tar ni vid nybyggnad hänsyn till vart byggnaden placeras i förhållande till kollektivtrafik 
och cykelvägar?  

Thomas säger att det är svårt att styra över detta och att de använder sig av den mark de 
blir tilldelade. Han nämner dock Ljura, där kommunen nu bygger ut spårvägen samtidigt 
som nya byggnader uppförs i området.   

 

3. Gör ni något för att minska bilberoendet? Bilpool, lånecyklar eller liknande. 

Han säger att de inte använder sig av något sådant. 

 

Vattenanvändning – Förbrukning av vatten. 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig) Betyg: 4 
 

2. Använder ni er av snålspolande kranar och toaletter i era byggnader? 

Thomas säger att när de bygger nytt och renoverar gamla byggnader installerar de 
vattenbesparande utrustning. Han menar att man kan minska vattenanvändningen med upp 
till 50 procent vid renovering av gamla byggnader.  

 

3. Har ni individuell vattenmätning i någon av era byggnader?  

Enligt Thomas använder de sig inte av individuell vattenmätning i någon byggnad, men de 
förbereder för det i nya byggnader. I äldre byggnader är det svårt att installera individuell 
vattenmätning då man ofta har inkommande vatten på flera ställen i lägenheten. På grund 
av detta skulle installering av individuell vattenmätning enligt Thomas bli dyrt.  
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Materialval– Byggmaterialens miljöpåverkan under byggnadens hela livscykel och hur avfall 
hanteras under produktionstiden. 

1. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig) Betyg: 4 

 

2. Använder ni er av Sunda hus, BASTA, BETA eller liknande för att försäkra er om att ni 
använder er av miljövänliga material? 

Thomas säger att Riksbyggen använder sig av Sunda Hus.  

 

3. Har ni som krav att bara använda halogenfritt el- material i era byggnader? 

Han säger att de alltid använder sig av halogen- och PVC-fria material. De använder sig inte 
heller av kopparrör.   

 

Avfallshantering – Möjlighet till återvinning. 

3. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig) Betyg: 4 

 

4. Har ni någon policy för vilka fraktioner avfall ska sorteras i? 

Enligt Thomas är det upp till varje enskild bostadsrättsförening hur de vill sköta sin 
sopsortering. Däremot bistår Riksbyggen med råd om hur avfallet bör sorteras. Han säger 
att de har ganska många föreningar som använder sig av miljöhus där i stort sett allt avfall 
kan sorteras.   
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Markanvändning – Hur byggnadens placering påverkar omgivningen med avseende på miljö. 
T.ex. dagvattenhantering och utnyttjande av tidigare exploaterad mark.  

2. Hur viktig anser ni att denna aspekt är i ett miljömärkningssystem? (1 = inte så viktigt, 5 
= mycket viktig) Betyg: 3 

Han säger att det är svårt att styra över då kommunen hänvisar till vilken mark som får 
bebyggas. 

 


