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FÖRORD 
 
 
Detta examensarbete har utförts under våren 2001 för avdelningen Konstruktionsteknik 
vid institutionen Väg- och vattenbyggnad på Luleå tekniska universitet. Den ursprung-
liga idén till studien kom från Henry Burlin, Norrbottens Byggmästarförening. 
 
Vi vill tacka vår handledare Eva Sterner för allt stöd och konstruktiv kritik under ar-
betets gång. Vidare vill vi tacka vår examinator professor Thomas Olofsson för väg-
ledning och goda råd till vårt arbete. 
 
Slutligen vill vi tacka alla deltagande företag som tagit sig tid att besvara våra frågor och 
funderingar. Utan er medverkan hade det inte varit möjligt att utföra studien. 
 
Luleå, maj 2001 
Elisabet Påhlsson och Roger Tano  
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SAMMANFATTNING 
 
 
Byggsektorn står för en betydande miljöpåverkan på grund av sektorns stora omfattning. 
Då samhället strävar mot en hållbar utveckling har krav börjat ställas på att sektorns re-
sursförbrukning och miljöpåverkan måste minska, dels krav som kommit via lagstiftning 
och dels ökade miljökrav från allmänhet och kunder. Ett sätt att åstadkomma denna 
förändring är att använda sig av miljövärdering vid val av byggnadsmaterial.  
 
I rapporten redovisas resultaten av kvalitativa analyser, vilka baseras på intervjuer med 
beställare, konsulter, arkitekter och entreprenörer utifrån frågeställningarna: 
 
• På vilket sätt arbetar ni med miljöfrågor inom företaget idag? 
• Vilka miljövärderingsparametrar använder ni er av idag vid projektering av byggna-

der? 
• Vilka visioner har ni om framtidens projekteringsskede för byggnader?  
 
Miljömedvetenhet och miljöarbete anses som vik tigt av byggbranschens aktörer, i sina 
visioner ser de miljön som ett konkurrensmedel och att energiaspekter kommer att bli 
mycket viktiga vid projekteringen. 
 
De styrande faktorerna, parametrar, som framkom i undersökningen presenteras separat 
för varje aktör. Även om val av parametrarna skiljer sig mellan olika aktörer så kan man 
urskilja några gemensamma faktorer inom varje kategori. De vanligaste parametrarna 
hos aktörerna är erfarenhet och personlig kunskap, samt att använda traditionella och 
beprövade material. För att underlätta val av material och produkter använder de 
intervjuade aktörerna olika hjälpmedel.  
 
Behovet av att finna gemensamma miljövärderingsparametrar i byggbranschen är stort. 
Om branschen kan enas är det möjligt att utifrån dessa påbörja utvecklingen av ett vär-
deringssystem. Samarbete mellan aktörerna försvåras av att det råder en viss språkför-
bistring. Aktörerna talar helt enkelt inte samma språk, vilket kan yttra sig genom att 
miljöbegreppen tolkas på skilda sätt och därför får olika betydelse. Den stora mångfalden 
av hjälpmedel försvårar detta arbete. 
 
Dagens system för klassning av nya och befintliga hus är uppbyggda på olika sätt och 
täcker inte var för sig alla aspekter. Många av systemen anses vara för svåra att arbeta 
med, dels för att det finns för många och dels för att systemen har brister i upplägg och 
innehåll. Den stora tidspress som många av aktörerna upplever både vid projektering 
och byggande gör att miljöarbetet försvåras. 
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SUMMARY 
 

 

The building sector is responsible for a large part of the environmental impact in the 
society. Demands to reduce consumption of resources and the influence on the milieu 
are coming from both the authorities through legislation, market pressure as well as the 
general public. Companies in the A/E/C industry are trying to meet this challenge by 
implementing new methods estimating the environmental impact and value of building 
materials to the environment in the design, engineering and construction process. 

 

This report shows the result from a qualitative analysis based on interviews with the 
architects, engineering consultants, building contractors and the clients concerning: 

• How environmental aspects are handled in building projects today. 

• Important environmental design parameters and methods. 

• How the environmental work will performed in the building process of the future  

 

The awareness and concern of the environmental aspects are recognised by all involved 
actors and will be of even greater importance in the future, especially issues related to 
energy.  

 

The selected environmental design parameters vary between the actors, but there are 
also points of similarity in the selection for each category. Also, there exists a number of 
different method and sources of information used to evaluate building materials and 
building components. 

 

The most common method seems to rely on experience, personal knowledge and use 
of traditional materials and products tested in practice. 

 

There is a great need for developing methods as well as establishing consensus and a 
“common language” in the building industry concerning environmental design pa-
rameters. Furthermore, the existence of too many sources of information, different 
types and in some cases lack of information makes the environmental work inefficient 
and impossible to perform in the short time available for the building process.  
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1 INLEDNING 
 
 

1.1 Bakgrund  
 
Byggbranschen är i inledningsfasen av en stor förändring. Krav ställs på att ”tänka nytt – 
tänka hållbart” vid val av byggnadsmaterial. Byggandet står för en betydande miljöpå-
verkan på grund av sektorns stora omfattning och benämns ofta som 40-sektorn, vilket 
innebär att den står för 40 % av energi- och materialförbrukningen. Även när det gäller 
avfall har sektorn en stor påverkan. Det är därför väsentligt att minska sektorns miljö-
påverkan och därigenom verka för en långsiktig hushållning med naturresurser. (Bygg-
sektorns Kretsloppsråd 2000)  
 
Många miljöproblem har sin upprinnelse i en kemisk påverkan på miljön, och är ofta 
förknippade med industriell verksamhet. Miljöproblemen har också ändrat karaktär, från 
att ha varit lokala/regionala problem till att bli alltmer globala. Miljöföroreningar re-
spekterar inte nationsgränser, utan sprids obehindrat över hela jordklotet. Därför krävs 
internationellt samarbete för att komma till rätta med de allvarligaste miljöproblemen. 
Ett sådant samarbete är framtagande av och anslutning till miljökonventioner. Sverige 
har anslutit sig till ett flertal av dessa, de mest kända är Rio-konventionen om biologisk 
mångfald och Rio-konventionen om klimatförändringar från miljökonferen sen i Rio de 
Janeiro 1992.  
 
Vid Rio-konferensen togs även beslut om ett handlingsprogram för miljö och utveck-
ling inför det 21:a århundradet, Agenda 21. Målet är att uppnå en hållbar utveckling 
genom att utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön. Några punkter i agendan 
som betonas särskilt är ett hållbart skogsbruk, ett hållbart jordbruk och en integrerad syn 
på hushållning med naturresurser. 
 
Samhällets strävan mot en hållbar utveckling gör att krav ställs på minska branschens 
resursförbrukning och miljöpåverkan , t ex genom att använda miljövärdering vid val av 
byggnadsmaterial och produkter vid projekteringen. Värderingen kräver i sin tur  att 
miljövarudeklarationer finns tillgängliga samt att väsentliga miljöaspekter  kartläggs och 
rangordnas. 
 
Vårt intresse för miljöfrågor ledde till valet att granska aktörer i byggbranschen och hur 
miljöfrågor hanteras av dessa – tillvägagångssätt vid val av material och produkter och 
vilka miljöaspekter som är viktiga. Vid projekteringen är möjligheten att påverka val av 
material/produkter som störst.  
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1.2 Syfte 
 
 
Syftet med detta examensarbete är att genomföra en nulägesanalys av på vilka grunder 
aktörer i projekteringen väljer byggmaterial samt vilka värderingsmetoder dessa använ-
der sig av.  
 
Tanken är att utifrån nulägesanalysen kunna se vilka aspekter som är viktigast för bygg-
branschens aktörer, ge en överblick av de hjälpmedel som används samt ge en inblick i 
branschens visioner om framtidens projekteringsskede. Arbetet syftar även till att ge 
underlag för fortsatta studier inom området miljövärderingsarbete för att i framtiden 
finna ett gemensamt värderingssystem.  
 
 

1.3 Intressenter 
 
Uppdragsgivare är Byggforum Nord och ursprunglig idé gavs av Henry Burlin, Norr-
bottens Byggmästarförening. Övriga intressenter är beställare, entreprenörer, arkitekter 
och konsulter inom byggbranschen samt Luleå Tekniska Universitet genom examinator 
Thomas Olofsson. Som intressenter räknas även de beställare och byggherrar som vill ha 
byggnader uppförda.  
 

1.4 Avgränsningar 
 
Arbetet har avgränsats till projekteringsfasen vid byggande av bostadshus. Intervjuer har 
endast genomförts med aktörer som är direkt delaktiga i projekteringen, några materi-
alleverantörer har inte tagits med för att begränsa omfattningen. Undersökningen har 
dessutom avgränsats till aktörer aktiva i Luleåregionen för att få ett lokalt perspektiv på 
miljövärderingsarbetet.  
 
 

1.5 Definitioner och begrepp 
 
Avvecklingsämnen 
Med avvecklingsämnen avses sådana kemiska ämnen (t ex bly, kadmium och kvicksil-
ver) som byggbranschen vill avveckla ur material och produkter som används vid byg-
gande. 
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BSAB-systemet 
BSAB-systemet (Byggandets Samordning AB) omfattar begrepp i en samordnad struk-
tur från Infrastrukturella enheter, via Byggnadsverk, Byggdelar och installationssystem, Produk-
tionsresultat ned till enskilda Resurser. Klassificeringssystemet är inte slutgiltigt utformat. 
Innehållet i de olika delarna beskrivs kortfattat nedan: 
• Infrastrukturella enheter är en grupp byggnadsverk, som samverkar för ett visst ända-

mål. Exempel är flygplats, hamn och bostadsområde. 
• Byggnadsverk är byggnader eller anläggningar. Exempel är väg, bro och bostadshus. 
• Byggdelar och installationssystem är huvudenheter i byggnadsverk, som är avgränsade 

med avseende på ändamål samt vars tekniska lösning och materiella innehåll inte an-
givits. Exempel är överbyggnader och pelarstommar. 

• Produktionsresultat är bestämda resultat av aktiviteter på byggplatsen för produktion 
av byggnadsverk. Exempel är armering i pelare och brandspjäll. 

• Resurser är varor, arbetskraft, maskiner mm. (Byggnadsmaterial allmän kurs, 1998) 
 
Byggtid  
Med byggtid avses i denna rapport all tid som åtgår från projektering till färdig byggnad. 
 
Försiktighetsprincipen (materialval) 
För materialval vid projektering kan försiktighetsprincipen användas. Detta innebär att 
försiktighet skall iakttas vid införande och användande av nya material och produkter, 
materialen skall vara testade och utvärderade i t ex experimentbyggande innan de börjar 
användas i produktionen.  
 
ISO  
ISO står för International Organization for Standardization och är en global 
organisation, med syfte att samordna och harmonisera industriella standarder. 
 
Kemikalieinspektionens listor 
I obs-listan ges en förteckning över ämnen som vid viss användning har bedömts kräva 
särskild uppmärksamhet. I begränsningslistan (även kallad förbudslistan) upptas ämnen 
som är förbjudna eller vars användning på något sätt är inskränkt. Användaren måste gå 
in i respektive lista och kontrollera på vilka grunder ämnet tagits upp. Den aktuella 
riskbedömningen får göras av användaren i varje enskilt fall. (Kellner med flera, 2000) 
 
Lagkrav 
Lagkrav avser i detta fall de brand-, ljud-, ljus- och byggkrav som regleras i Boverkets 
Byggregler.  
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Ljudmiljö 
Då det hänvisas till ljudmiljö i denna rapport avses hur ljud uppfattas i den inre miljön, 
dvs. i den enskilda lägenheten. 
 
Miljöklassning 
Många typer av produkter är indelade i miljöklasser, det gäller exempelvis bilar och vit-
varor. Vilken miljöklass som produkten placeras i avgörs av bland annat energiförbruk-
ning, utsläpp av skadliga ämnen etc. 
 
Miljöplan 
Det samlade dokumentet för hur projektets miljöarbete skall bedrivas för att uppfylla 
miljöprogrammet, lagar och byggherrens miljöledningssystem. Miljöplanen skall 
kontinuerligt förbättras och anpassas, varvid gjorda erfarenheter skall tillvaratas och 
inarbetas. 
 

Miljövärderingsparametrar 
I denna rapport avser begreppet miljövärderingsparametrar alla aspekter som har bety-
delse för produkt- och materialval hos de olika aktörerna. Det innefattar även aspekter 
som inte har någon direkt koppling till miljö t ex erfarenhet och beprövade material. 
 
Varudeklarationer 
Beskrivning av en varas sammansättning, hållbarhet etc. som utfärdas av fabrikanten i 
konsumentupplysande syfte. 
 
Varuinformationsblad 
Ett blad med varuinformation i 16 punkter om farlighet och risker för hälsa och miljö 
rörande en kemisk produkt. Varuinformation skall enligt Kemikalieinspektionens be-
stämmelser (KIFS 1994:13) lämnas för kemiska produkter som skall klassificeras som 
hälso- och miljöfarliga och har ämnen som har hygieniska gränsvärden som meddelats 
med stöd av arbetsmiljölagen. (Kellner med flera, 2000) 
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2 METOD 
 

2.1 Undersökningssätt 
 

2.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ forskning 

Forskning kan vara antingen kvantitativ eller kvalitativ, vilket man väljer beror på hur 
forskningsproblemet har valts och preciserats. I kvantitativt inriktad forskning används 
statiska bearbetnings- och analysmetoder. Syftet är att beskriva och förklara det som 
mätningar givit med ett utifrånperspektiv. Kvalitativt inriktad forskning använder sig av 
verbala analysmetoder, forskningen bygger på förutsättningen att man genom språket 
kan ta del av varandras världar, dvs. inifrånperspektiv. (Patel med flera, 1987, 1994) 
 
Vårt arbete är enbart av kvalitativ typ då problemet handlar om att tolka och förstå de 
underliggande mönstren för företagens miljöarbete. Underlaget är för begränsat för att 
göra en kvantitativ undersökning, då endast tolv företag intervjuats. 
 
 

2.1.2 Deduktion eller induktion 

Angreppssättet vid forskningsarbete kan vara deduktivt eller induktivt. Ett deduktivt 
angreppssätt kan sägas följa bevisandets väg och kännetecknas av att man utifrån all-
männa principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Det om-
vända förhållandet gäller om angreppssättet är induktivt, då följer man upptäckandets 
väg. Forskaren kan då studera forskningsobjektet, utan att först ha förankrat undersök-
ningen i en tidigare veder tagen teori, och utifrån den insamlade informationen, empi-
rin, formulera en teori. (Patel och Davidsson, 1994)  
 
Det angreppssätt som tillämpats under arbetets gång är en blandning av dessa metoder. 
För att få kunskap om området och få fram en bakgrund till frågeställningar inför inter-
vjuerna genomförs litteraturstudier och granskning av tillgänglig information. An-
greppssättet är i det avseendet deduktivt.  
 
Med utgångspunkt från den aktuella verksamheten skapas en modell, dvs. utifrån olika 
aktörers synpunkter och erfarenheter. Insamlad information analyseras och resultaten 
används för att beskriva nuläget. Angreppssättet är i detta avseende induktivt.  
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2.1.3 Olika typer av kvalitativa undersökningar 
Det finns många olika typer av undersökningar. Utforskande undersökningar, så kallade 
explorativa undersökningar, görs när det finns luckor i kunskaperna. Explorativa 
undersökningar syftar främst till att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett be-
stämt problemområde. Man försöker belysa problemet allsidigt och undersökningens 
resultat kan ligga till grund för vidare studier. Den beskrivande undersökningen, så kall-
ade deskriptiv undersökning, används då det redan finns en viss kunskap inom 
problemområdet. Beskrivningen kan röra förhållanden som har ägt rum eller av 
förhållanden som existerar just nu, antingen av olika samband eller av aspekter var för 
sig. (Patel och Davidsson, 1994) 
 
Denna undersökning är i huvudsak deskriptiv i det avseendet att en beskrivning av nu-
läget genomförs, men den är även till viss del explorativ då resultatet kan ligga till grund 
för nya studier. 
 
 

2.1.4 Undersökningsuppläggning 

Surveyundersökningar och fallstudier är två vanliga sätt att bedriva kvalitativt forsk-
ningsarbete. Med en survey görs undersökningen på en större avgränsad grupp med 
hjälp av t ex enkäter eller intervjuer. Metoden används ofta för att besvara frågor som 
rör vad, var, när och hur. 
 
Om undersökningen görs som en fallstudie utgår man från ett helhetsperspektiv och 
försöker få så täckande information som möjligt. Fallstudier används ofta för att studera 
processer och förändringar vanligen i individernas naturliga miljö (Patel och Tebelius, 
1987). Informationsinsamlingen sker vanligtvis med intervjuer och/eller observationer. 
Begreppet fallstudie innebär att en undersökning utförs på en mindre avgränsad grupp. 
Enligt Patel och Davidsson (1994) kan ett "fall” vara ”en individ, en grupp individer, en 
organisation eller en situation”. Metoden används när vissa frågor ställs angående en viss 
företeelse och när man vill ha en viss slutprodukt (Merriam, 1994). 
 
Fallstudiemetoden bedömdes vara mest lämpad för vår studie eftersom problemställ-
ningen kräver kunskap och förståelse för både betydelsen och hanteringen av olika 
miljöaspekter idag.  
 
 

2.1.5 Undersökningsgrupp och urvalsprinciper 
För att få en mer fullständig bild av projekteringsprocessen valdes representanter från 
kategorierna konsulter, beställare, entreprenörer och arkitekter. De utvalda företagen är 
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alla verksamma i Luleåregionen. Inom varje kategori valdes tre företag ut för inter-
vjuer, dels för att få lika många till antalet inom varje kategori och dels för att få en 
bredare belysning av hur miljöarbetet bedrivs inom kategorierna.  
 
De arbetsmetoder som företagen delger i intervjuerna är av företagsintern art. Därför är 
de företag som deltar i undersökningen anonyma och betecknas i rapporten som t ex 
Konsult A, Arkitekt A osv.  
 

2.1.6 Genomförande 

Följande frågor ville vi belysa 
• På vilket sätt arbetar företaget med miljöfrågor idag? 
• Vilka miljövärderingsparametrar använder sig företaget av i projekteringen? 
• Vad är företagets visioner om miljöarbetet i framtidens projekteringsprocess? 

 
De utvalda företagen kontaktades via telefon, varvid tid för intervju bestämdes utifrån 
när det passade bäst för företaget. Intervjuerna genomfördes på plats hos respektive fö-
retag. Varje intervju varade i genomsnitt en timme. Under intervjun förde en av inter-
vjuarna anteckningar, medan den andre aktivt lyssnande och styrde utfrågningen. Direkt 
efter intervjun skrevs resultatet ned gemensamt medan det fanns ”färskt i minnet”. 
 
 

2.2 Datainsamlingsmetod  
 
Närheten till informationskällan är avgörande för om information som framkommer är 
primär eller sekundär (Patel och Davidsson, 1994). Den information som lämnas direkt 
från källan kallas primär och kan samlas in genom olika frågemetoder som t ex enkäter, 
intervjuer och observationer. Fördelen med primärdata är att man härigenom kan lägga 
upp undersökningen på ett lämpligt sätt, så att det passar forskningens syfte. Nackdelen 
är att undersökningen kan bli mycket tidskrävande. 
 
Information som redan finns insamlad kallas sekundär och består av litteratur, tidnings-
artiklar, tidigare gjorda undersökningar etc. Fördelen med sekundärdata är att det går 
fortare att använda sådan, man behöver inte göra undersökningen själv. Nackdelen är 
att sekundärdata oftast framtagits med ett annat syfte, vilket kan göra det svårt att vär-
dera lämpligheten för det avsedda ändamålet. 
 
De data som använts i denna rapport består av båda dessa typer. Insamlingsmetoder som 
använts är 
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• litteraturstudier om det aktuella området, i syfte att få kunskap om hur miljöar-
betet ser ut och vilka utredningar som gjorts tidigare  

• intervjuer i syfte att få fram vilket miljövärderingsarbete som utförs i företagen 
samt få förståelse för hur miljöarbetet medvetandegörs.   

 
Både litteraturstudier och intervjuer används som underlag för analys. 
 
 

2.3 Tillförlitlighet 
 

2.3.1 Reliabilitet och validitet 

För att kontrollera reliabiliteten vid intervjuerna har en person utfört själva intervjun 
medan den andre deltagit för att registrera svaren. Överensstämmelsen mellan hur 
svaren uppfattats har sedan granskats och skrivits ned av intervjuaren och registreraren 
gemensamt. Registreringen av svar utgör då ett mått på reliabiliteten som kallas 
internbedömarreliabilitet. (Patel och Davidsson, 1994)  
 
Validiteten, dvs. undersökningens giltighet, är vid kvalitativ forskning ett mått på hur 
väl tolkningen av intervjuerna motsvarar verkligheten (Patel och Davidsson, 1994). För 
att säkerställa innehållsvaliditeten lämnades intervjufrågorna till handledaren, som är väl 
insatt i problemområdet, för granskning. 

 

2.4 Analys av intervjuer 
 
Steg 1. Analysen inleddes med att läsa igenom alla intervjuer enskilt. Syftet med 
genomläsningen var att sålla bort information som ej var kopplad till frågeställningen. 
Efter den första genomgången diskuterades kärnan i frågeställningarna och på vilket sätt 
svaren skulle granskas. Därefter gjordes ytterligare genomläsning för att klargöra och 
strukturera materialet.  
 
Steg 2. Resultatet från steg 1 sammanställdes separat för varje kategori under varje 
delfråga, för att ge en överblick. Därefter valdes de uttalanden ut, som besvarade eller 
tillförde information till varje delfråga. I fig.1 betyder BA beställare A, EC entreprenör 
C osv.  
 
Steg 3. I det sista steget granskades och tolkades svaren från de olika aktörerna i varje 
kategori. I detta skede gällde det att se vad de intervjuade egentligen sagt, i vissa fall 
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också om att ”läsa mellan raderna”. Parametrar som bedömdes viktiga sammanställdes 
dels för den enskilde aktören och dels för aktörerna som gemensamma parametrar för 
varje kategori.  
 
 
Steg 1.      Steg 3. 
Läsning, genomgång   Granskning, resultat 

 
  Steg 2. 
  Frågeställningar  

 
Figur 1. Arbetsgång vid analys.  
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3 KUNSKAPSÖVERSIKT  
 
 

3.1 Lagstiftning  
 

3.1.1 Miljöbalken 

Den tidigare gällande miljölagstiftningen i Sverige var svåröverskådlig och i vissa fall 
motstridig. Detta berodde på att lagarna tillkommit vid olika tidpunkter där samma frå-
gor fått olika lösningar i de olika lagarna. Värderingarna har också förändrats genom 
åren, vilket gjorde att behovet av en samlad lagstiftning växte fram (SIS Forum AB, 
1998). Första januari 1999 trädde den nya Miljöbalken (MB) i kraft (MB 1998:808). I 
denna sammanfördes de femton viktigaste miljölagarna till en enda sammanhållen lag. 
Några av dessa lagar var naturresurslagen, miljöskyddslagen, vatten lagen och hälso-
skyddslagen. I MB utvidgas tillämpningsområdet för miljölagstiftningen, bland annat 
märks skärpta hänsynsregler, bestämmelser om miljökvalitetsnormer och miljösank-
tionsavgifter samt en ny organisation med regionala miljödomstolar. Bestämmelserna i 
MB syftar främst till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En hållbar utveckling 
bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människors rätt att förändra 
och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. (Rubenson, 
2000) 
 
MB skall tillämpas så att  
• människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter 
• värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas 
• den biologiska mångfalden bevaras 
• mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kultu-

rell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas 
• återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 

energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 
 
De grundläggande reglerna i MB gäller för alla mänskliga åtgärder och för all typ av 
verksamhet som kan skada miljön. Mest centrala är de allmänna hänsynsreglerna i 2 ka-
pitlet MB. Några viktiga principer finns beskrivna i detta kapitel, som försiktighetsprin-
cipen, principen om att förorenaren betalar (PPP), produktvalsprincipen, principen om 
att bästa möjliga teknik skall användas och hushållningsprincipen. Dessa principer är 
tvingande för företagets verksamhet, men även för enskilda individer.  
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Den svenska riksdagen har i strävandet mot en hållbar utveckling utgått från fem över-
gripande miljömål: (Rubenson, 2000) 
• Att skydda människors hälsa 
• Att bevara den biologiska mångfalden 
• Att hushålla med uttaget av naturresurser så att de kan nyttjas långsiktigt 
• Att skydda natur- och kulturlandskapet 
• Att skydda kulturarvet 
 
 

3.1.2 Kretsloppsdelegationen 
Kretsloppsdelegationen var ett särskilt organ som tillsattes av regeringen 1993 för att 
samordna och driva på kretsloppsarbetet i samhället. Delegationen som idag är av-
vecklad, bestod av åtta medlemmar, vilka representerade olika sektorer av samhället. 
Till delegationen var även ett antal experter och sakkunniga från olika myndigheter 
knutna samt ett kansli från Miljödepartementet. 
 

 

Figur 3. Organisationsplan för kretsloppsfrågor inom byggbranschen. Källa: Carlsson (1996) 

 
Delegationens främsta uppgift var att i enlighet med Kretsloppspropositionen utforma 
en strategi för en utveckling av ett kretsloppsanpassat samhälle. I det kretsloppsanpassade 
samhället ska producenten ta ett ansvar för varan även när den tjänat ut. Delegationen 

Riksdag 
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Kretsloppsdelegationen Expertråd 
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Byggsektorns Kretsloppsråd Boverket/Naturvårdsverket 

Byggherrar/Förvaltare Byggindustri 
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skulle vara pådrivande, samordnande och ha ett nära samarbete med olika näringslivsor-
ganisationer. Arbetet gick bland annat ut på att prioritera varuområden med hänsyn till 
effekter på hälsa, natur och hushållning med naturresurser och att lämna förslag till åt-
gärder till regeringen.  
 
Kretsloppsdelegationen skulle göra överväganden om det behövdes nya styrmedel eller 
ifall de gamla behövde ändras, följa utvecklingen internationellt och särskilt det som 
hände inom EU samt utarbeta mål och tidplaner för hur principen om producentansvar 
skulle praktiseras på prioriterade varuområden. Ett av dessa varuområden behandlade 
byggnadsmaterial. (Carlsson, 1996) 
 
 

3.1.3 Byggsektorns kretsloppsråd 
Byggsektorns kretsloppsråd bildades hösten 1994. I rådet samlas representanter för hela 
byggsektorn indelade i fyra intressegrupper – byggherrar/fastighetsägare, arkitekter/tek-
nikkonsulter (AI-företagen), byggindustrin och byggmaterialtillverkare. Inledningsvis 
syftade rådets arbete till att mobilisera sektorn för att visa myndigheter och politiker att 
man själv kunde hantera ett stort miljöansvar utan inblandning i form av detaljerad lag-
stiftning. Sektorns miljöengagemang sprider sig bland annat genom att lokala 
kretsloppsråd bildas. För närvarande finns det 18 lokala kretsloppsråd i landet. (AI-före-
tagen, byggsek torns kretsloppsråd 2001)  
 

 

Figur 2. Kretsloppsrådets struktur. Källa: Kretsloppsrådet (2001) 

 
År 1995 lade rådet fram byggsektorns handlingsplan, ”Miljöansvar för byggvaror i ett 
kretsloppstänkande – ett utvidgat producentansvar”, ett alternativ till Kretsloppsdelega-
tionens ”Producentansvar för byggvaror”. Syftet med handlingsplanen är att alla aktörer 
i sektorn gemensamt åtar sig att samverka och ansvara för att verksamheten blir krets-
loppsanpassad och effektiv. Målsättningen är att utveckla och använda byggvaror, 
byggsystem och byggmetoder som begränsar negativ miljöpåverkan och främjar hus-
hållning med naturresurser. (Byggsektorns kretsloppsråd, 2001)  
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År 1997 tog rådet i samråd med AI-företagen fram riktlinjer för miljöanpassad projek-
tering. Riktlinjerna skall användas som ett verktyg av konsulter och beställare för att i 
tidiga skeden miljöanpassa byggnadsverk och byggprocesser. Boverket har huvudan-
svaret att upprätta sektorsmål till det nationella miljömålet nr.11 ”God bebyggd miljö”. 
Kretsloppsrådet hade överläggningar med Boverket i syfte att få en struktur på ett sätt 
som sektorns företag kan ta till sig. Under hösten år 2000 genomförde rådet en omfat-
tande miljöutredning och en uppföljning av sitt arbete. (Kellner med flera, 2001) 
 
 

3.2 Miljöledningssystem  
 

3.2.1 ISO 14001 
ISO 14000-serien innehåller ett antal standarder, varav ISO 14001 är en. Miljölednings-
system är ett verktyg som på ett systematiskt och säkert sätt bidrar till att säkerställa ett 
effektivt miljöarbetet och att det genom ständiga förbättringar leder till att företagets 
totala miljöbelastning fortlöpande minskar. Det är också ett verktyg som underlättar för 
företagets samtliga medarbetare att i sina arbetsuppgifter veta hur de skall bidra till före-
tagets miljöarbete. Miljöledningssystemet skall även säkerställa att företagsledningen har 
kontroll över miljöarbetets utveckling, både vad gäller resultat och kostnader.  
 
I korthet skall standarderna bidra till att 
• kartlägga verksamhetens miljöpåverkan 
• införa styrande rutiner 
• sätta upp mål för förbättringar 
• införa program för förbättringar 
• utvärdera miljöarbetet 
• gå vidare utifrån utvärderingens resultat 
 
Miljöarbetet betraktas som en del av företagsprofilen och ett viktigt led i skapandet av 
en positiv image för företaget. Arbetet skall inte begränsas till gällande lagar och förord-
ningar, utan även försöka förekomma framtida lagstiftning och förutse kommande 
marknadskrav. Arbete med miljöledningssystem kan även ge konkurrensfördelar i form 
av ett gott miljörykte som ger nya kunder och minskad risk för att förlora gamla kun-
der. Företaget får en miljöprofil och skapar en positiv image. 
 
Framförhållning till kommande krav från lagstiftare och andra aktörer på marknaden ger 
bättre förutsättningar att klara förändringar. Företaget kan anpassa sig till nya spelregler 
på ett snabbare och kostnadseffektivare sätt, dessutom kanske så tidigt att man fortsatt 
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ligger före konkurrenterna. Riskberedskapen inom företaget ökar, vilket leder till att 
risken för miljöolyckor minskar. (SIS Forum AB, 1998). 
 
 

3.3 Miljömärkning och miljödeklarationer 
 
ISO 14020-serien, miljömärkning och miljödeklarationer, består av standarder som be-
skriver olika sätt att redovisa resultatet av miljöledningsarbete vad avser produkter och 
tjänster. 
 
 

3.3.1 Allmänt  

Krav från konsumenter, beställare med flera har gjort att produkters miljöegenskaper 
har fått allt större betydelse. Det har uppstått ett behov av att faktamässigt beskriva 
miljöegenskaperna för nya målgrupper, vilket lett till en utveckling av olika former av 
miljökommunikation. Ett exempel på miljökommunikation är Miljövarudeklarationer, i 
vilka man försöker att på ett kvantitativt sätt deklarera en produkts miljöegenskaper. De 
uppgifter som normalt ingår i en miljövarudeklaration berör främst råvaruanvändning, 
energiförbrukning, utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten samt avfallsgenere-
ring. I vissa miljövarudeklarationer ingår även en tolkning av sådana uppgifter i termer 
av potentiell miljöpåverkan. 
 
Miljövarudeklarationer är tänkta att kunna användas för alla produkter. I deklarationen 
ingår inte några bedömningar av miljörelevans eller kravnivåer som skall vara uppfyllda 
i systemet. I slutänden är det användarna av miljövarudeklarationerna som gör bedöm-
ningar utifrån de uppgifter som presenteras. För att kunna utföra tolkningar krävs det 
därför en viss grundkunskap om ekologi och miljö. Tänkta målgrupper för miljövaru-
deklarationer är i första hand inköpare och upphandlare inom näringsliv och offentlig 
förvaltning, men också konsumenter i samband med inköp av kapitalvaror. (Henriksson 
med flera, 2000) 
 
 

3.3.2 ISO 14020 Miljömärkning och miljödeklarationer – Allmänna principer  

Standarden beskriver nio olika principer som gäller för alla former av miljömärkning 
och miljödeklarationer. Alla standarder inom ISO 14020-serien omfattas av dessa 
principer.  
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Den grundläggande tanken med deklarationer och miljömärkning är att ge inflytande 
över köp- eller beslutsprocess när konsumenten väljer en produkt eller tjänst. Miljöin-
formationen skall enligt standarden vara korrekt, verifierbar, relevant och icke vilsele-
dande. Information om eller märkning av produkter ökar köparens kunskap om pro-
dukternas miljöprestanda. Den ökade kunskapen skall leda till en ständig förbättring av 
produkter med lägre miljöbelastning som följd. 
 
 

3.3.3 Typ I Miljömärkning (SS-ISO 14 024) 

Denna miljömärkning baseras på kvalitativa kriterier med tredjepartscertifiering. Det 
mest kända märket är Svanen, vilket också är det vanligaste för byggprodukter. Leve-
rantörer aktiva på den internationella marknaden anser dock att denna typ av märkning 
är alltför begränsad och kostsam. 
 
 

3.3.4 Typ II Egendeklarationer (SS-ISO 14 021) 
Egendeklarationer upprättas av producenterna själva, de har ansvaret för att deklarera 
sina produkters miljöegenskaper. Det sker inte någon certifiering, men deklarationerna 
kan kvalitetsgranskas av en revisor i de fall avtal slutits mellan leverantör och branschor-
ganisation. Huvudsakligen är det dock meningen att marknaden skall reglera uppgifter-
nas riktighet. 
 
 

3.3.5 Typ III Certifierade miljövarudeklarationer (SS-ISO/TR 14 025) 

Miljövarudeklarationerna baseras på livscykelanalyser (LCA) som utförts enligt principer 
i SS-ISO 14 040. LCA utföres med syfte att erbjuda ett objektivt och jämförbart 
underlag på olika produkter till exempelvis inköpare. Kvalitetsgranskning utförs av 
tredje part, dvs. saklig granskning. Då avsikten är att uppnå jämförbarhet i olika 
produktgrupper tas så kallade produktspecifika utgångspunkter fram. Dessa utarbetas i 
branschsamverkan och koordineras av Svensk Material & Mekanstandard (SMS). 
Deklarationerna byggs upp på ett strukturerat sätt med kvantitativa data där potentiella 
miljöeffekter beskrivs i miljöprofiler (t ex växthuseffekt). Härigenom kan miljöbelast-
ningar från separata varor adderas till en totalbelastning för en sammansatt produkt. Typ 
III miljödeklarationer är öppna för alla produkter och tjänster och är neutrala, dvs. de 
innehåller inga värderingar eller förutbestämda kravnivåer som skall vara uppfyllda. 
(Miljöförvaltningen Stockholm, 1999) 
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4 DAGENS MILJÖVÄRDERINGSSYSTEM 
 
 
Ett system för miljövärdering av byggnadsmaterial skall helst omfatta både yttre miljö 
och hälsa. Det underlättar för användaren om systemet är databaserat, där man i databa-
sen har tillgång till de parametrar som värderas och hur viktningen har skett. Systemet 
skall även vara transparent och lättförståeligt. Nedan beskrivs några system som används 
i Sverige idag. 
 
 

4.1 Miljömanualen 
 
Miljömanualen förvaltas av Miljöstiftelsen för Byggsektorn och är en handbok upp-
byggd kring ett stort antal faktablad som presenterar olika miljöparametrar utifrån 
BSAB-systemets produktindelning. I manualen berörs lokalisering, gestaltning, material, 
produkter, system och funktioner. Miljömanualen är inte någon produkt- eller 
materialkatalog, utan skall ses som ett hjälpmedel i byggprojektens programarbete och 
för krav vid upphandling.  
 
I första hand används manualen som ett uppslagsverk i byggprocessens tidiga skeden, 
främst i programskedet. Den fungerar som ett hjälpmedel för att kunna ställa funktions- 
och miljökrav och för att kunna utforma ett miljöprogram. Styrkan ligger i att den ger 
systematiserad information upplagd enligt BSAB-systemet om vilka funktioner som ger 
bra respektive dålig miljö på en mer övergripande nivå. Målgrupp är främst beställare 
och utförare i byggprocessen samt förvaltare. Handboken finns dels i bokform, dels som 
CD-skiva.  
 
Faktabladen är vanligen uppbyggda av en faktadel, en del med funktionskrav utifrån 
norm/standard och bra miljöval samt en del med teknikbeskrivning om hur miljökrav 
kan nås, kostnaden och hur kraven verifieras. Faktadelen vänder sig till både de som 
skall ställa kraven och de som skall uppfylla dem. 
 
I miljömanualen ingår även en kortfattad metodbeskrivning samt en datoriserad mall för 
miljöbedömning utifrån manualens kriterier för bra miljöval. Rekommendationerna för 
bra miljöval är dock inte baserade på LCA-analyser och den yttre miljön berörs endast i 
form av generella rekommendationer. Dessutom ingår checklistor, obs-listan, begräns-
ningslistan med flera. Systemet är offentligt och granskningsbart. 
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Manualen behöver kompletteras med andra miljövärderingssystem för att underlätta en 
djupare värdering av enskilda material eller systemdelar samt för att formulera nivån på 
funktionskravet. (Miljöförvaltningen, 1999) 
 
 

4.2 Miljövarubas 
 
Byggvaror blir allt mer komplexa, en viss vara skall inte bara uppfylla vissa tekniska 
prestanda utan ska även vara lättarbetad. Ett exempel är PVC-mattor som inte bara ska 
kunna stå emot fukt utan även kunna vikas upp på väggen. Av den anledningen tillsätts 
mjukgörare, så kallade ftalater. Detta har gjort att de varor som används idag ofta är 
sammansatta av flera material eller innehåller en mängd tillsatsämnen. Varors exakta 
innehåll har först under senare tid efterfrågats. Enligt Kretsloppsdelegationens syn på 
producentansvar för byggvaror skall de material som kommer till användning i bygg- 
och förvaltningsprocessen deklareras. 
 
Miljövarubas är Svensk Byggtjänsts databas för byggvarudeklarationer och ett svar på 
behovet att samlat och överskådligt få tillgång till uppgifter om byggvarors miljöegen-
skaper. Miljövarubasen är tillgänglig via Internet och följer Byggsektorns Kretslopps-
råds riktlinjer och intentioner om vilken information som skall redovisas samt om hur 
informationens uppgifter skall presenteras. De rubriker som kan förekomma i en 
Byggvarudeklaration framgår av bilaga 1 vilken även finns tillgänglig via Internet. 
(www.byggtjanst.se/pdfpub/miljo/BVDexempel.pdf) 
 
Miljövarubas kommer att hantera både aktuell och historisk information. Detta innebär 
att utgångna produkters byggvarudeklarationer inte kommer att raderas då varan för-
svinner från marknaden. Det förekommer också att en vara ändrar sammansättning och 
egenskaper med tiden. En ny byggvarudeklaration skapas då samtidigt som den gamla 
deklarationen sparas i databasen med giltighetstider angivna. Denna generations-
hantering gör det möjligt att söka en varas sammansättning och dess egenskaper vid en 
given tidpunkt långt senare. 
 
Miljövarubas kommer enbart att innehålla fakta om produkterna, inga bedömningar 
eller rekommendationer görs. Detta får göras av det enskilda företaget eller i det speci-
fika projektet i samband med val och köp. Det är tillverkaren av de olika byggproduk-
terna som skall upprätta deklarationen samt ansvara för att den är korrekt och aktuell. 
 
Svensk Byggtjänst har ett övergripande ansvar för databasens struktur , sökbarhet, drift-
säkerhet  samt för att kvalitetssäkra innehållet. (Miljöförvaltningen, 1999) 
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4.3 Folksams miljöguide 
 
Folksams miljöguide är i sitt upplägg en förenkling av Handbook of Sustainable Buil-
ding från 1993. Den innehåller byggprodukter inom områdena golv, lim, avjämnings-
massor, byggskivor, isolering, färg, fogmassor samt fäst- och fogmassor för kakel. I första 
hand vänder sig miljöguiden till privatkunder när de skall välja byggmaterial. 
 
Produktutvärderingarna utgår ifrån en nyckel som behandlar områdena naturresurser, 
arbetsmiljö vid tillverkning, arbetsmiljö vid byggande, bruksskedet, avfall och Kemika-
lieinspektionens obs- och begränsningslistor. Byggnadsmaterialen bedöms utifrån varje 
enskilt område, där varje områdesbedömning markeras med färgskala i klasserna grönt 
(rekommenderas), gult (accepteras tillsvidare) och rött (rekommenderas ej). Därefter ges 
byggprodukterna ett slutomdöme där de olika områdenas färger summeras. Det framgår 
ej hur summeringen/värderingen går till. (Miljöförvaltningen, 1999) 
 
 

4.4 Guide för materialval 
 
Guide för materialval är framtaget av Institutet för Byggekologi AB och Tyréns Bygg-
konsult AB. Guiden är upplagd som en databaserad miljöuppslagsbok med informa tion 
om olika byggmaterials miljöpåverkan. Informationen finns lagrad på CD och är  
tillgänglig via länkar mellan olika ord och områden.  
 
Byggmaterialen är indelade i tjugo byggnadskategorier som exempelvis grundläggning 
och bärande stomme. Bedömningen av byggnadsmaterialet sker utifrån kategorierna 
råvaror, energiförbrukning, kemiska ämnen, emissioner, uttjänt material och farligt av-
fall. Utifrån dessa kategorier görs sedan en indelning av byggnadsmaterialen i fem be-
tygsklasser: 
• rekommenderas i 1:a hand 
• rekommenderas i 2:a hand 
• accepteras 
• undviks 
• oacceptabelt 
 
Värderingsgrunderna är offentliga och kan granskas. Det är främst yttre miljö som om-
fattas vid bedömningen, samt viss information om arbetsmiljö. (Miljöförvaltningen, 
1999) 
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4.5 Checklistor 
 
Checklistor används som ett hjälpmedel för att kontrollera alla skeden i arbetet med 
projektet. Checklistorna är projektanpassade med relevanta uppgifter för varje enskilt 
projekt där miljöaspekter utgör den röda tråden. Utifrån företagens behov anpassas 
checklistorna till det specifika projektet. Listorna kan t ex användas för 
materialsammanställning, vilket gör det möjligt att gå tillbaka och se vilka beslut som 
tagits och på vilka grunder de fattats eller för att säkerställa miljöarbetet i projektet. 
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5 RESULTAT/ANALYS 
 
 
Resultatet av intervjuerna presenteras utifrån följande frågeställningar:  
 
• På vilket sätt arbetar ni med miljöfrågor inom företaget idag? 
• Vilka miljövärderingsparametrar använder ni er av idag vid projektering av 

byggnader? 
• Vilka visioner har ni om framtidens projekteringsskede för byggnader?  
 
Intervjuerna redovisas i sin helhet i bilagorna 2-13. 
 

5.1 På vilket sätt arbetar ni med miljöfrågor inom företaget idag? 
 
Olika aktörer som är delaktiga i projekteringen har alla gemensamt att miljöarbete ses 
som en viktig del i verksamheten. Medvetenheten om sektorns betydande miljöpåver-
kan har ökat, samtidigt som krav på ett organiserat arbetssätt i miljöfrågor blir allt vanli-
gare från kunder och allmänhet. Alla aktörer har därför någon form av miljöledningssy-
stem, vilket kan baseras på helt egna krav eller på kraven i ISO 14001. De in tervjuade 
aktörernas miljöledningssystem presenteras i tabell 1.  
 
Tabell 1. Företagens miljöledningssystem 

Aktör Miljöledningssystem Enligt ISO 14001 Eget system Certifiering 

Beställare A Påbörjat Ja Nej Nej 

Beställare B Ja Nej Internt Nej 

Beställare C Påbörjat Ja Nej Nej 

Konsult A Ja Ja Nej Ja 

Konsult B Ja Ja Ja Nej 

Konsult C Ja Ja Nej Ja 

Arkitekt A Ja Ja Ja Nej 

Arkitekt B Ja Ja Ja Nej 

Arkitekt C Påbörjat Ja Ja Nej 

Entreprenör A Ja Ja Nej Ja 

Entreprenör B  Ja Nej Ja Ja 

Entreprenör C Ja Ja Nej Nej 
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I den första frågan diskuterades även vilken betydelse införandet av Miljöbalken haft för 
de olika aktörernas miljöarbete. För vissa beställare har införandet av Miljöbalken främst 
inneburit förändringar i de krav som kunderna ställer. Kunden kan t ex uppleva ljudni-
vån i sin lägenhet som besvärande och därför hänvisa till Miljöbalken för att få stöd för 
sina krav. Några mer omfattande förändringar på grund av balkens tillkomst har bestäl-
larna dock inte upplevt. 
 
Konsulterna anser att Miljöbalken har förändrat arbetssättet då miljölagarna stramats åt 
och blivit strängare. Aktörerna i byggbranschen har blivit tvungna att ta miljöfrågorna 
på allvar, vilket har lett till ökad medvetenhet om miljöns betydelse. Miljöbalken sätter 
ramar för verksamheten, men anses som svårtolkad då kunskaperna om miljöbalken all-
mänt är dåliga hos alla aktörer i branschen.  
 
Hos arkitekterna har Miljöbalkens införande lett till vissa förändringar i arbetssättet, 
främst genom att ansvarsfördelningen blivit tydligare och att miljömedvetenheten ökat. 
Som exempel anges att miljöbalken har stor betydelse för detaljplaneringen. 
 
Vid överlämnande av den färdiga byggnaden har entreprenörerna alltid varit ansvarig 
gentemot beställarna för hur väl bygget utförts, vilka material som använts, uppföljning 
av eventuella felaktigheter osv. Detta har inte förändrats genom införandet av Miljöbal-
ken, vilket gör att entreprenörerna inte upplever några konkreta förändringar i sitt 
arbetssätt. 
 

5.2 Förekommande problem idag  
 
De olika aktörerna har något varierande syn på var problematiken finns inom byggbran-
schen idag.  
 
Byggbranschen uppfattas som hårt styrd, vilket medför svårigheter för nya materialtill-
verkare att komma fram och etablera sina produkter på marknaden. Kostnaderna är 
stora för anslutning till exempelvis Svensk Byggtjänsts Miljövarubas eller Svensk Bygg-
katalog. Om produkterna inte finns där så ”finns man inte”. 
 
Beställare B anser att dagens ackordlönesystem är det största problemet i byggbranschen. 
Ackorden medför byggfusk, vilket i sin tur påverkar byggkvalitet och boendemiljö.  
 
Konsulterna anser att kunskaperna om byggfysik och byggteknik är bristfälliga i bygg-
branschen. Detta kan leda till val av felaktiga konstruktioner och mindre lämpliga ma-
terial. Fuktbelastningen i byggnader ökar till följd av förändrad livsstil med t ex ökat 
nyttjande av bad och dusch. En felaktigt dimensionerad ventilation, samtidigt som 
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husen blir allt tätare, gör att fukt och emissioner inte kan ventileras bort. Detta är en av 
orsakerna till dagens problem med ”sjuka hus”. 
 
För att komma tillrätta med bristerna anser alla intervjuade aktörer att det krävs konti-
nuerlig vidareutbildning om material, emissioner, byggteknik etc. för alla yrkesgrupper 
som är aktiva i byggprocessen.  
 
Arkitekt A anser att det råder en viss språkförbistring i byggbranschen – ordet miljö har 
olika betydelse för olika aktörer. Det är därför viktigt att ha lika värderingar och finna 
ett gemensamt system för tolkning av miljöfrågor. 
  
Byggtiden är en parameter vars betydelse uppfattas på olika sätt av aktörer i branschen. 
Beställarna anser i allmänhet inte att byggtiden är något problem, då de bedömer att 
tiden är tillräcklig i omfattning. Övriga aktörer ser byggtiden som ett relativt stort pro-
blem, oftast uppfattas den som alltför komprimerad. Faktorer som orsakar de korta 
byggtiderna anses främst vara bristande planering och framförhållning hos beställarna. 
Andra faktorer som påverkar byggtiden är t ex krav från kunder på snabba förändringar, 
”politisk beslutsångest”, dålig förståelse för varandras arbete och ekonomi. 
 
Korta byggtider leder enligt konsulter, arkitekter och entreprenörer till att  
• det inte ges tillräckligt med tid för att välja det ur miljösynpunkt bästa materia-

let/produkterna. 
• risken ökar för att fukt byggs in, byggfusk, fel uppkommer i de handlingar som 

upprättas under byggets gång, arbetsskador osv. 
• tiden för varje aktör blir begränsad. 
• optimering av konstruktionsdelar försvåras. 
 
För att åtgärda problemet med byggtiden krävs enligt aktörerna  
• bättre planering och framförhållning 
• nya produktionsmetoder och produktionslösningar 
• erfarenhetsåterföring 
• mer tid för projektering och byggande 
• öka förståelsen för varandras arbete exempelvis med utbildning 
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Beställare A 
 
Parametrar 
• Material med lång 

livslängd 
• Beprövade material 

(erfarenhet) 
• Material som kräver lite 

underhåll 
• Försiktighetsprincipen för 

nya material 
• Entreprenörens miljöplan 
• Energi 

Beställare B 
 
Parametrar 
• Lång livslängd  
• Beprövade material 

(erfarenhet) 
• Försiktighetsprincipen  
• Miljöklassade produkter 
• Ekonomi  

5.3 Vilka miljövärderingsparametrar använder ni er av idag vid 
projektering av byggnader? 
 
I intervjuundersökningen identifierades de parametrar som de olika aktörerna använder 
vid val av material och produkter vid projekteringen. Med parametrar avses i detta 
sammanhang olika aspekter av betydelse för produkt- och materialval. Entreprenörer 
kommer endast in i projekteringsskedet när det är frågan om totalentreprenad. 
 

5.3.1 Beställarnas miljövärderingsparametrar 

Gemensamt för alla beställare är parametrarna  
• beprövade material (erfarenhet) 
• lång livslängd  
• försiktighetsprincipen (undvika material som avger emissioner)  

 
 

När beställare A skall välja material och byggprodukter är 
det framförallt tre parametrar som har stor betydelse – mate-
rial med litet behov av underhåll, lång livslängd och som är 
beprövat. Beställaren väljer det material som är fördelaktigast 
på lång sikt där priset har mindre betydelse. Miljömässigt 
beprövade lösningar väljs före nya och okända. Vid infö-
rande av nya material använder beställare A sig av försiktig-
hetsprincipen. 
 
Beställaren värderar entreprenören utifrån om denne har en 
miljöplan eller ej. Miljöplanen anses vara en viktig parame-

ter i värderingssystemet. Som sista parameter har beställaren energi då energiförbruk-
ningen har stor miljöpåverkan och står för en stor kostnad under byggnadens livslängd.  
 
 

För beställare B är lång livslängd på material och byggpro-
dukter den viktigaste parametern, materialet skall inte be-
höva bytas ut efter bara några år. Även parametern beprö-
vade material är högt värderad. Med detta avses att beställa-
ren i huvudsak vill använda beprövade material som t ex trä, 
tegel och gips, dvs. material som denne erfarenhetsmässigt 
vet fungerar bra.  
 

När det gäller nya produkter följer beställare B försiktighetsprincipen.  
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Beställare C 
 
Parametrar 
• Erfarenhet 
• Hållbarhet 
• Material som inte avger 

emissioner 
• Lättstädat 
• Ljudmiljö 
• Ventilation 

Konsult A 
 
Parametrar 
• Beställarens miljökrav  
• Energi 

Beställaren vill att produkter som skall användas i byggnaden är miljöklassade, speciellt 
produkter som färg, lim och vitvaror. Med parametern ekonomi menar beställaren att 
man genom att försöka hitta de bästa lösningarna för att uppnå en hållbar utveckling 
kan uppnå ekonomiska fördelar, t ex genom minskat behov av underhåll och energi-
besparingar. 
 
 

De viktigaste parametrarna för beställare C är erfarenhet och 
hållbarhet. Beställaren vill ha material som denne av erfaren-
het vet fungerar, är bra och har lång livslängd.  
 
En annan parameter som har betydelse för vilka material 
som väljs är att de inte skall innehålla kemiska ämnen som 
kan avge emissioner. Beställaren kräver varudeklarationer för 
tekniska material som exempelvis fogmassa, men även för 
byggprodukter som t ex spånskivor.  Dessutom skall para-

metern lättstädat vara uppfylld t ex vid val av golv. Ljudmiljö och ventilation har stor 
inverkan på boendemiljön och är därför viktiga parametrar.  
 
 

5.3.2 Konsulternas miljövärderingsparametrar 

Gemensamt för alla konsulter är:  
• att utgå från de miljökrav och önskemål som beställaren specificerat i förfråg-

ningsunderlaget  
•  att använda miljövarudeklarationer i den mån det finns tillgång till sådana  

 
 

Beställarna anger i förfrågningsunderlaget vilka miljökrav 
som ställs för det aktuella projektet. Beställarens miljökrav 
blir därför den grundläggande parametern för konsult A:s 
sätt att välja produkter och material. Konsult A upplever att 
vissa beställare är mycket tydliga i miljökraven och specifi-

cerar vad de vill ha, medan andra är mindre tydliga eller inte anger några speciella mil-
jökrav alls.  
 
Energin är den andra viktiga miljöparametern, då energiförbrukningen har stor miljöpå-
verkan samtidigt som den står för den största kostnaden under byggnadens livslängd.  
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Konsult B 
 
Parametrar 
• Beställarens miljökrav  
• Miljövarudeklarationer 
• Arkitekten (!) 
• Energi  

 

Konsult C 
 
Parametrar 
• Beställarens miljökrav 
• Miljöstyrning i projekt 

Arkitekt A 
 
Parametrar 
• Byggförutsättningar, t ex 

byggtid, lokalisering,  
ytmaterial, stomme mm 

• Beställarens miljökrav 
• Estetik 
• Funktion 
• Lagkrav för t ex ljud, 

brand 
• Städkostnad 

Konsult B upplever att miljökraven från beställaren ofta är 
bristfälligt specificerade eller till och med saknas ibland. Då 
miljökrav finns angivna skall de i vart fall följas och är då den 
grundläggande parametern.  
 
Vissa kunder ställer krav på miljövarudeklarationer på olika 
byggprodukter, medan andra inte alls bryr sig om vad som 

byggs in i byggnaden. Med parametern arkitekten avses hur denne utifrån sin kunskap 
väljer material vid utformningen av byggnaden. Energi, som är den sista parametern, 
används för att kunna påverka framtida energikostnader.  
 
 

För konsult C är beställarens miljökrav den viktigaste och 
mest övergripande parametern. Vid val av produkter och 
material har konsult C ett mycket nära samarbete med be-
ställaren och ger synpunkter på materialets miljöaspekter. 
Beställaren har den slutliga beslutsrätten om vilket material 

som skall väljas.  
 
Konsult C använder även miljöstyrning i projekt som en parameter. Med detta system 
anser företaget att man genom noggrant val av material, byggmetoder, system och pro-
cesser kan styra projektets inverkan på miljön. 
 
 

5.3.3 Arkitekternas miljöparametrar 
Gemensamt för alla arkitekter är:  

• beställarens miljökrav  
• att lagkrav skall uppfyllas  
• funktion, teknik och estetik  

 
För arkitekt A är byggförutsättningarna den grundläggande 
parametern. I denna innefattas bland annat byggtid, byggna-
dens lokalisering, stomme och ytmaterial.  
 
Beställarens miljökrav är nästa parameter. Arkitekten anser 
att miljömedvetenheten hos beställarna ökat, men att det 
ändå är ekonomin som fäller avgörandet. Enligt arkitekt A är 
beställarnas mål sällan mätbara då kraven är otillräckligt spe-
cificerade. Beställarnas krav på energisystem och 
energiförbrukning är ofta väl uttryckta, sannolikt beroende 
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Arkitekt B 
 
Parametrar 
• Teknik 
• Ekonomi 
• Funktion 
• Estetik 
• Lagkrav för t ex ljud, 

brand 
• Beställarens miljökrav 

Arkitekt C 
 
Parametrar 
• Beprövade material 
• Erfarenhet 
• Funktion  
• Estetik  
• Beställarens miljökrav 
• Varuinformationsblad om 

nya produkter 
• Lagkrav för t ex ljud, 

brand 

på att energiåtgärder snabbt ger resultat i form av minskade driftskostnader.  
 
När arkitekten väljer material är det framförallt estetik och funktion som har största be-
tydelsen, samtidigt som det är ett absolut krav att uppfylla lagkraven. Andra faktorer 
som spelar in exempelvis vid val av golvmaterial är städkostnad och städmetoder. 
 
 

Arkitekt B ser teknik, ekonomi, funktion och estetik som de 
viktigaste parametrarna. Den produkt som uppfyller alla eller 
de flesta av dessa parametrar anser arkitekten vara bra miljö-
val.  
 
Lagar och regler skall följas, det är ett absolut krav. Som sista 
parameter nämner arkitekt B beställarens miljökrav. Miljö-
kraven har blivit något tydligare enligt arkitekten, men är i 
många fall ganska vagt specificerade. 

 
 
De viktigaste parametrarna är enligt arkitekt C erfarenhet, 
beprövade material, funktion och estetik. Med dessa para-
metrar som grund kan arkitekten, utifrån sin erfarenhet, 
välja material som både fungerar bra och ser tilltalande ut.  
 
Nästa parameter är beställarnas miljökrav. Arkitekten upple-
ver att nästan alla beställare ställer krav på att företaget skall 
redogöra för sitt miljöarbete i en miljöplan. Det råder dock 
viss tveksamhet huruvida miljöplanen blir läst.  
 

Arkitekt C vill ha varuinformation om nya produkter innan produkterna börjar använ-
das i produktionen. Informationen lämnas exempelvis av tillverkare eller av försäljare 
som besöker arkitekten. Den sista parametern är lagkrav. Dessa skall alltid följas, det är 
ett absolut krav.  
 
 

5.3.4 Entreprenörernas miljöparametrar 

Entreprenörernas gemensamma parametrar är:  
• att inte köpa in eller använda material med miljöfarligt innehåll  
• beställarens miljökrav  
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Entreprenör A 
 
Parametrar 
• Godkända material och 

produkter vad gäller 
kemiskt innehåll 

• Ur miljösynpunkt mest 
lämliga material 

• Beställarens miljökrav 

Entreprenör B 
 
Parametrar 
• Inte bygga/köpa in 

material innehållande 
avvecklingsämnen 

• Beställarens miljökrav 

Entreprenör C 
 
Parametrar 
• Erfarenhet 
• Beprövade material 
• Material med lång 

hållbarhet 
• Byggtekniska lösningar 
• Beställarens miljökrav 
• Undvika produkter med 

miljöfarliga ämnen 
• Typgodkända produkter 

För entreprenör A är godkända material och produkter vad 
gäller kemiskt innehåll den viktigaste parametern. Alla pro-
dukter som skall användas kontrolleras ur denna aspekt gent-
emot den interna kemikaliedatabasen.  
 
Det är också viktigt att välja det ur miljösynpunkt mest 
lämpliga materialet, t ex så skall entreprenören vid val 
mellan olika fabrikat av spånskivor välja det mest miljö-

vänliga. Entreprenör A anser inte att beställarens miljökrav är så framträdande idag, 
framförallt värderas inte entreprenörens eget miljöarbete särskilt högt. 
 
 

Den viktigaste parametern för entreprenör B är att inte 
bygga eller köpa in material innehållande avvecklingsämnen. 
Vid val av produkter används entreprenörens interna system, 
Produktvalsguide, vilken främst är fokuserad på kemikalier. 
  
Beställarnas miljökrav är nästa parameter. Här anser entre-

prenören att beställarnas kunskap om miljöfrågor har stor betydelse. Som entreprenör 
får företaget ta smällarna – beställarna ställer krav utifrån lagstiftningen utan att vara 
medvetna om vad det innebär. I slutänden är det entreprenören som får ta konsekven-
serna för att kraven uppfylls. 
 
 

Material väljs oftast baserat på erfarenhet av entreprenör C. 
Entreprenören vill ha en bred mix av erfarenhet ute på byg-
get, både vad det gäller personers erfarenheter och de pro-
dukter som används.  
 
Genom att välja material utifrån parametrarna  beprövat 
material och lång livslängd anser entreprenören att man med 
automatik får ett mer miljövänligt byggande.  
 
Entreprenören avser med byggtekniska lösningar att det är 
viktigt att redan vid projekteringen diskutera fram bästa 

material och tekniska lösningar. Beställaren föreskriver i kravspecifikationen vilka pro-
dukter och vilket byggnadssätt man vill ha. Entreprenören undviker miljöfarliga ämnen 
vid val av produkter och använder därför endast typgodkända produkter som 
genomgått hårda kontroller. 
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5.4 Hjälpmedel för produkt- och materialval 
 
Vid intervjuerna undersöktes även vilka hjälpmedel som används för att underlätta 
miljövärderingen vid produkt- och materialval vid projekteringen. Dessa hjälpmedel 
redovisas i tabell 2. 
 
Tabell 2. Hjälpmedel i projekteringen.  
Kategori Produkt- och 

materialval 
Kemikalier Checklista 

Beställare • Miljöstatus för 
byggnader 

• Miljövarubas  
• Erfarenhet 
• Personliga kunskaper 
• Varublad 
• Varudeklarationer  

• Målarförbundets skrift 
”Ännu bättre stryktips” 

• Kemikalieinspektionens 
obs- och 
begränsningslista 

 

Konsulter • Miljömanualen 
• Produktguide för sunda 

och miljöanpassade hus 
• Kretsloppsprojektering  
• Miljöstatus för 

byggnader 
• Varublad 
• Intern miljökompetens 
• Miljövarudeklarationer  

• Kemikalieinspektionens 
obs- och 
begränsningslista  

• Miljöaspektslistan  
 

Arkitekter • Miljövarubas 
• Byggekologi 
• Folksams miljöguide 
• Guide för materialval 

• Kemikalieinspektionens 
obs- och 
begränsningslista 

• Arkitekt- och 
ingenjörsföretagens 
checklistor del 1-2 

• Checklistor för 
materialsamman-
ställning  

Entreprenörer • Varuinformationsblad 
• Kemikaliedatabas 
• Interna miljöspecialister 
• Erfarenhetsåterföring 
• Konsulters kunskap och 

deras materialkännedom 
• Erfarenhetsbank 
• Information från 

leverantörer om nya 
produkter 

• Miljödeklarationer  
• Varudatabas  
• Miljöanpassad 

projektering  

• Kemikalieinspektionens 
obs- och 
begränsningslista 

• Avvecklingsguide 
• Kemikaliedatabas 
 

• Minimikrav Miljö 
• Avvecklingslistan 
 

 
Ovanstående hjälpmedel används av de olika aktörerna för att uppfylla grundläggande 
parametrar vid material- och produktval vid projekteringen. När det gäller kemikalier 
används Kemikalieinspektionens obs- och begränsningslista av alla aktörer för att avgöra 
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vilka kemiska ämnen som bör undvikas eller inte får användas. I undersökningen 
framkom att en mångfald av olika hjälpmedel används vid projekteringen. Några system 
är databaserade eller i bokform och finns tillgängliga för alla aktörer, medan andra är 
företagsinterna med begränsad spridning.  
 
 

5.5 Vilka visioner har ni om framtidens projekteringsskede för 
byggnader? 
 
Framtidens projekterings- och byggprocess ses på olika sätt av aktörerna. Visionerna är 
varierande med utgångspunkt ur miljöns betydelse. Visionerna har sammanställts i 
kategorierna beställare, konsult, arkitekt och entreprenörer utan beaktande till vilken 
aktör som uttalat vilken vision. De olika kategoriernas visioner presenteras i tabell 3. 
  
Tabell 3. Aktörernas visioner om framtidens projekteringsskede.  

Kategori Visioner 

Beställare • Energifrågor får stor betydelse 
• Alternativ energi blir allt viktigare 
• Lättanvända/lättolkade miljövarudeklarationer 
• Modulbyggande blir vanligare 
• Samordning vid byggande 

Konsulter • Branschgemensam modell för miljövärdering 
• Hjälpmedel för hur olika material i sammansatta produkter skall bedömas ur 

miljö-, lämplighets - och energisynpunkt 
• Nackdelar elimineras – konsulter upphandlas på förtroende, optimering av 

byggnader 
• Lång planerings- och byggtid med ökad användning av prefabricerade element 
• Ökad miljökunskap hos beställarna 
• Någon typ av miljövarudeklaration 
• Möjlighet att komma in tidigt i projektet, styra upp miljöarbetet 
• Revisioner av både miljö och teknik 

Arkitekter • System med gemensamma värderingsgrunder för bygg- och fastighetsbranschen 
• Tydlig gränsdragning mellan enskilda aktörer för att uppnå ökat 

ansvarstänkande 
• Historiebok för byggnaden 
• Miljömärkta bostadshus, ingen miljömärkning för andra byggnader 
• Viktigt att bedöma helheten 
• Ökad miljömedvetenhet leder till högre ställda miljökrav   

Entreprenörer • All verksamhet är miljöanpassad 
• Miljö blir ett konkurrensmedel 
• Hjälpmedlet Miljöprofilen används för marknadsföring och i samarbetet med 

kunden 
• Nya krav från EU leder till att antalet kontroller minskar 
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6 DISKUSSION 
 
 
Projekteringsfasens betydelse och tidsaspekten 
Drift och underhåll står för den största miljöbelastningen och de största kostnaderna 
under byggnadens totala livslängd. Möjligheten att påverka dessa kostnader är störst i 
projekteringsskedet, då det är möjligt att teoretiskt optimera olika alternativ både vad 
det gäller konstruktionslösningar och material. Detta ger en högre kostnad i projekte-
ringsfasen, men leder på sikt till stora besparingar genom minskade drifts- och 
underhållskostnader. Genom en noggrann och väl utförd projektering finns goda förut-
sättningar att undvika ändrings- och tilläggsarbeten i byggskedet. Förutsättningen för 
detta är samarbete mellan alla aktörer, vilket leder till ökad förståelse för varandras 
arbetsuppgifter. 
 
Samarbete mellan deltagarna försvåras av att det råder en viss språkförbistring. Aktörerna 
talar helt enkelt inte samma språk, vilket kan yttra sig genom att miljöbegreppen tolkas 
på skilda sätt och därför får olika betydelse. För att komma tillrätta med detta problem 
krävs utbildning inom miljöområdet för de olika aktörerna. Det vore rimligt att kunna 
ta fram någon typ av branschgemensam ordlista, i vilken de olika begreppen förklaras 
och därmed får en och samma betydelse för alla aktörer. 
 
Beställarna ser inte byggtidens längd som något problem utom i undantagsfall. För de 
övriga aktörerna ses dock byggtiden som ett stort problem. Orsaken tros vara dålig pla-
nering och framförhållning av beställarna, ekonomi och ”politisk beslutsångest”. Det är 
viktigt att tillräckligt med tid avsätts för både projektering och byggande. Härigenom 
förebyggs många av de problem som finns idag, t ex inbyggd fukt. Genom bättre kun-
skap hos beställarna om tidens betydelse gynnas en bättre genomförd projektering, vil-
ket sedan leder till bättre genomfört byggande. Det skall inte vara en uppoffring att 
tänka på miljön, utan miljötänkandet bör vara ett lönsamt sätt att arbeta. 
 
Miljöledningssystem 
Miljökrav från samhället gjorde att aktörerna i ett ganska tidigt skede påbörjade införan-
det av kvalitetssystem enligt standarden ISO 9001. Även om det tog längre tid innan 
beställarna efterfrågade miljöledningssystem, är detta idag ett mycket vanligt beställar-
krav. Miljö har fått allt större betydelse då miljömedvetenheten ökat i samhället. En 
allmän inställning hos de medverkande är att miljöarbetet är viktigt, främst för att få en 
bättre boende- och arbetsmiljö samt för att minska byggsektorns miljöpåverkan. Alla 
deltagare i studien har därför infört eller påbörjat införandet av miljöledningssystem. 
 
De flesta beställare ställer krav på att de företag som skall utföra projekteringen redogör 
för sitt miljöarbete i en miljöplan. I detta avseende kan beställaren ställa högre krav på  
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t ex entreprenörens miljöledningssystem än vad beställaren själv kan leva upp till, 
sannolikt av den orsaken att det är entreprenören som skall utföra arbetet.  
 
Miljöbalken 
Införandet av Miljöbalken vid årsskiftet 1998/99 innebar en åtstramning och skärpning 
av miljölagstiftningen. Tanken med balken var att den skulle underlätta miljöarbetet 
genom att alla lagar med anknytning till miljön samlades i en sammanhållande lag. I 
undersökningen har det framkommit att kunskaperna om Miljöbalken i allmänhet är 
mindre goda hos de intervjuade aktörerna. Balken uppfattas som uddlös, svårtolkad och 
tänjbar, vilket gör att den inte fungerar riktigt som det styrmedel den var avsedd som. 
Företagen agerar till stor del som de alltid gjort, dvs. de ”kör på så länge ingenting hän-
der”. För att syftet med Miljöbalken skall uppfyllas krävs mer utbildning för alla aktörer, 
både grundläggande om innehåll och djupare om de områden som berörs vid byggande. 
 
Hjälpmedel 
Beställaren ställer önskemål och krav på utformning och uppförande av byggnaden, 
medan övriga aktörers uppgift består i att tillgodose beställarens krav. Av denna anled-
ning har inte beställaren samma behov av checklistor, de behöver inte pricka av utförda 
moment allteftersom projekteringen framskrider. För övriga aktörer är checklistorna ett 
viktigt hjälpmedel.  
 
Miljövarudeklarationer används av företagen i den utsträckning det finns tillgång till 
sådana. Svårigheten är att på ett enkelt sätt hitta deklarationerna, då informationen ofta 
bara finns tillgänglig hos de olika tillverkarna. Att leta fram aktuell in formation om 
enskilda produkter är mycket tidsödande, vilket gör att ambitionen är låg för att leta i 
någon större utsträckning. Om alla materialtillverkare lade in miljövarudeklarationerna i 
exempelvis Miljövarubas skulle informationen finnas samlad på ett ställe. Härigenom 
blir den mer lättillgänglig och mer användbar för olika aktörer i byggbranschen. 
 
I rapporten framkommer att det används många olika hjälpmedel för produkt- och ma-
terialval, inte bara totalt sett i byggbranschen utan även inom varje kategori av aktörer. 
De viktigaste hjälpmedlen är erfarenhet och personlig kunskap. Dessa är de mest använ-
da hos alla, men framförallt hos entreprenörer och beställare. Erfarenhetsåterföring i 
någon organiserad form förekommer dock sällan. Gjorda erfarenheter och de kunskaper 
som uppnåtts genom dessa stannar i regel hos den enskilde medarbetaren. Detta är en 
stor brist, vilket uppmärksammats av några aktörer, som påbörjat arbetet med att finna 
ett system för erfarenhetsåterföring. 
 
De system som finns på marknaden för värdering av byggnadsmaterial anses vara för 
svåra att arbeta med, dels för att det finns för många och dels för att systemen har bris-
ter i upplägg och innehåll. Många värderingsystem är också företagsinterna, vilket 
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begränsar användande och försvårar kunskapsöverföring mellan aktörerna. Just detta 
upplevs av vissa aktörer som ett problem, det blir för mycket hemlighetsmakeri. Ett sätt 
att förändra detta är att öka öppenheten och samarbetet mellan aktörerna, på så vis kan 
alla bidra till utvecklingen av miljövärderingen. I framtiden bör alla byggvaror, bygg-
material och material i installationer vara miljödeklarerade med avseende på vilka 
ämnen och andra komponenter som ingår, samt den tid som materialet kan avge skad-
liga ämnen. Det är även viktigt att alla material som byggs in i byggnader är dokumen-
terade för framtiden.  
 
Dagens situation med problem med informationsöverföring mellan olika aktörer och 
olika skeden är påtagliga. Första steget mot att finna gemensamma miljövärderingspara-
metrar och ett gemensamt värderingssystem är att samordna parametrar och hjälpmedel 
inom varje kategori. Nästa steg består av att finna gemensamma parametrar och hjälp-
medel mellan kategorierna. Om alla aktörer kunde enas om att använda t ex Miljövaru-
bas och de miljövärderingsparametrar som används där, har byggbranschen kommit en 
bit på väg mot ett gemensamt miljövärderingssystem.  
 
Idag sitter aktörerna på varsitt håll och arbetar med ett antal system baserade på en 
mängd olika värderingsgrunder. Visionen i framtiden är att man vid projekteringen kan 
använda en gemensam informationsmodell, s.k. produktmodell av byggnaden baserat på 
en branschgemensam standard. Miljöinformation och värderingsgrunder kan då knytas 
till varje byggelement i modellen genom att länka information från nationella eller in-
ternationella databaser som t ex obs-listor, miljövarudeklarationer och Svensk 
Byggtjänst Miljövarubas. Rent tekniskt är det möjligt att via Internet bygga sådana 
system idag. Det som fattas är att branschen kommer överens om gemensamma 
värderingsgrunder och standarder för miljövarudeklarationer. 
 
Vikten av kunskap 
Beställarnas kunskap om miljöfrågor och vilken vikt som läggs vid dessa är mycket vari-
erande. Det är många gånger beställarnas personliga värderingar som avgör hur stor vikt 
som fästs vid miljöfrågor. Om miljöfrågor ses som ”tjafs” läggs liten eller ingen vikt vid 
dessa, medan motsatsen gäller när miljöfrågor ses som betydelsefulla. Beställarnas kun-
skap om miljöfrågor har stor betydelse för hur väl kraven specificeras. Vissa beställare är 
mycket tydliga och väl specificerade i detta avseende, medan andra är mindre tydliga 
eller inte anger några speciella miljökrav alls. Medvetenheten hos beställarna om vad 
kraven innebär är dock ganska bristfällig, då miljökunskaperna ofta är alldeles för dåliga. 
Entreprenörernas arbetsbelastning ökar, eftersom de skall se till att lagkrav uppfylls.  
Bristande kunskap om material och byggteknik leder till felaktiga materialval eller 
mindre genomtänkta tekniska lösningar. På sikt kommer detta att förorsaka problem 
med t ex dålig ventilation, läckande tak mm. Härmed uppstår stora kostnader för bru-
karen att åtgärda problemen. För att komma tillrätta med bristerna krävs kontinuerlig 



Kapitel 6 Diskussion  Miljövärdering vid projektering - en nulägesanalys 

 34 

vidareutbildning om material, emissioner, byggteknik etc. för alla yrkesgrupper som är 
aktiva i projekterings- och byggprocessen.  
 
När det gäller material finns det ett stort behov av mer kunskap om uppbyggnad, inne-
håll, emissioner och hur olika material fungerar tillsammans. Det finns väldigt lite forsk-
ning om sammansatta produkter, vilket gör att erfarenheter av och kunskaper om hur 
produkter reagerar tillsammans är näst intill obefintliga.  
 
Nya material och byggprodukter bör provas vid experimentbyggande där tester och 
utvärderingar genomförs. Resultaten från experimentbyggandet återförs till materialtill-
verkaren för bedömning om materialet/produkten behöver förändras eller om produk-
tionen kan börja på allvar. Materialtillverkaren får bättre kunskaper om hur materia-
let/produkten fungerar i praktiken och kan ge en mer utförlig information och miljö-
varudeklaration till sina kunder. Detta är ett bra exempel på erfarenhetsåterföring som 
skulle gynna alla. 
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7 SLUTSATS 
 
 
Kunskaperna om Miljöbalken uppfattas allmänt som mindre goda hos de olika aktö-
rerna, vilket gör att balken inte fungerar riktigt som det styrmedel den är avsedd till. 
Här krävs mer utbildning! 
 
Alla aktörer har infört eller påbörjat införandet av miljöledningssystem, antingen base-
rat på ISO 14001, eget system eller en kombination av dessa. Miljöledningssystemen ses 
som ett sätt att organisera och strukturera miljöarbetet inom företaget. Byggbranschen 
har haft ett sent uppvaknande när det gäller miljöfrågor, men allt större krav från sam-
hälle och marknad har påskyndat utvecklingen av miljöarbetet. En annan pådrivande 
faktor för införande av miljöledningssystem är att beställaren ställer krav på organiserat 
miljöarbete hos övriga aktörer.  
 
Det finns skillnader mellan hur de olika aktörerna resonerar när det gäller att miljöcerti-
fiera företaget eller ej. Generellt ses inte certifieringen som en garanti för att ledningssy-
stemet är bra. Flertalet aktörer säger sig inte ha ambitionen att bli certifierade. Det 
viktiga är hur jobbet utförs, inte att kunna visa upp en massa papper. 
 
Viktigaste parametrarna hos de flesta aktörerna är erfarenhet och personliga kunskaper. 
Med dessa som grund väljs i första hand s.k. naturliga material som klinker, trä och te-
gel. Denna typ av material uppfyller även parametrarna väl beprövade material med lång 
livslängd och litet behov av underhåll.  
 
I allmänhet vill aktörerna, då främst beställarna, undvika eller minimera användandet av 
nya material och produkter. Denna tveksamhet grundar sig på att det råder stor osäker-
het om nya materials funktion och eventuella emissioner. 
 
Funktion, estetik och teknik är parametrar med stor betydelse, inte minst för arkitek-
terna. Beställarens miljökrav är en viktig parameter för utförarna. För alla aktörer är det 
dessutom mycket viktigt att uppfylla lagkraven. 
 
Den främsta orsaken till att energi bedöms som en viktig parameter är att energieffekti-
visering ger snabbt resultat i form av ekonomiska vinster. Minskad energiförbrukning 
leder även till minskad miljöpåverkan. 
 
Det förekommer att beställarna har krav på att det skall finnas miljövarudeklarationer 
för enskilda produkter. I framtiden kommer det sannolikt att vara ett absolut krav.  
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Miljövarudeklarationer används av de flesta aktörerna i den utsträckning det finns till-
gång till sådana.  
 
Trots att det framkommit en mängd olika hjälpmedel som skall underlätta produkt- och 
materialval framstår erfarenhet och personlig kunskap som det mest grundläggande för 
alla aktörer.  
 
Checklistor är ett viktigt hjälpmedel vid projekteringen för alla aktörer utom bestäl-
larna.  
 
Varuinformationsblad bedöms av aktörerna som ett enkelt sätt att få information om 
produkternas kemiska innehåll och används därför i relativt stor utsträckning. 
 
Kemikalieinspektionens obs- och begränsningslista, där rekommendationer om olika 
kemiska ämnen ges, används av alla aktörer. Branschen vill ha bort de produkter som 
innehåller skadliga ämnen på frivillig väg, innan myndigheterna inför lagstiftning.  
 
Den stora mångfalden av hjälpmedel gör att det blir svårt att finna ett gemensamt vär-
deringssystem. Dagens system för klassning av nya och befintliga hus är uppbyggda på 
olika sätt och täcker inte var för sig alla aspekter. Ett tänkbart scenario vore att jämka 
ihop eller utveckla något av de befintliga systemen till ett system eller också använda 
några system parallellt.   
 
I aktörernas visioner framkommer att energifrågor får stor betydelse, att det blir allt 
vanligare med modulbyggande och prefabricerat material och att det kommer att finnas 
någon typ av hjälpmedel för att underlätta materialvalet. De tror även att miljö kommer 
att bli ett konkurrensmedel. 
 
Utbildning inom miljöområdet behövs allmänt inom byggbranschen. Även vidareut-
bildning inom områden som exempelvis byggteknik och byggfysik är nödvändiga för 
att komma tillrätta med de brister som finns idag. 
 
Att finna ett gemensamt språk och öka öppenheten mellan aktörerna i byggbranschen 
ses som viktigt i framtiden. 
 
Byggtidens längd bör anpassas så att tillräcklig tid ges för projektering och byggande, 
detta för att komma ifrån problem som finns idag med t ex inbyggd fukt. 
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Förslag till fortsatta studier 
• Gemensamt hjälpmedel – Mångfalden av hjälpmedel vid projekteringen gör att be-

hovet av ett gemensamt hjälpmedel är stort. I undersökningen har det visat sig att 
aktörer inom området använder sig av hjälpmedel, men då utbudet är så stort är det 
svårt att hitta ett gemensamt språk och sätt att värdera olika miljöaspekter. 

 
• Erfarenhet som parameter – Erfarenhet som finns idag är vanligen av personlig art, 

dvs. erfarenheter som den enskilde gjort förblir dennes egna. Det skulle vara intres-
sant att veta hur den enskildes erfarenhet skall tas tillvara och etableras som hjälpme-
del/verktyg inom företaget. 

 
• Gemensam informationsmodell, s.k. produktmodell – Ett första steg är att hitta 

gemensamma värderingsgrunder och standarder för miljövarudeklarationer för 
byggbranschen. En närmare granskning av t ex IFC vore intressant att ta del av i 
framtiden. 
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Exempel på byggvarudeklaration 
 
Se också: www.byggtjanst.se/pdfpub/miljo/bvd2mall.pdf  
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Beställare A 
 

På vilket sätt arbetar ni med miljöfrågor inom företaget idag? 
 
Företaget har inte något helt färdigt miljöledningssystem. Arbetet med att ta fram ett 
koncerngemensamt miljöledningssystem pågår, man kan säga att det är ett embryo till 
miljöledningssystem. Det är viktigt att miljöledningssystemet är hanterbart och inte bara 
”en massa pärmar”. Krav på leverantörer framförs i Byggherrens Miljöprogram, vilket 
ingår som bilaga i Administrativa Föreskrifter. Det mest avgörande är vilken person som 
ska utföra jobbet, man kan säga att  man väljer mest på person. 
 
Miljöbalken har inte påverkat arbetssättet på något direkt sätt, man har fått utbildning 
om miljöbalken men anser att den är svårtolkad och därför blir uddlös – man ”famlar i 
blindo”, ”kör på så länge inget händer” och använder sunt förnuft. Krav som ställs i 
Plan- och bygglagen efterlevs, men endast på en miniminivå. Krav på beständiga bygg-
nader som ska fungera under en lång tid, men samtidigt ska de vara flexibla beroende på 
verksamhet. 
 
Vilka miljövärderingsparametrar använder ni er av idag vid projektering av 
byggnader? 
 
Företaget anser att miljöplanen är en del av värderingssystemet, här värderar man 
entreprenören utifrån om denna har en miljöplan eller ej. 
 
Man är lite ”feg” och använder sig av typ beprövat material. Användning av nya mate-
rial sker i mycket liten omfattning, helst vill man ha beprövade material. Företaget har 
krav på ex. färger och emissioner, som exempel kan nämnas att man använder sig av 
Målarförbundets skrift ”Ännu bättre stryktips”. Man ser svårigheter med materialval. 
Exempel på detta är lackfärg kontra vattenbaserade färger. Här gäller problematiken i 
vilken omfattning emissioner uppstår och vilken arbetsmiljö man ska prioritera – 
målarens eller hyresgästen.  
 
Grunden för materialval är att välja beprövade material med lång livslängd och som 
kräver lite underhåll. Priset har inte så stor betydelse, utan man väljer det som blir 
fördelaktigast på lång sikt. Man använder sig av försiktighetsprincipen vid val av 
material, miljömässigt beprövade lösningar väljes före nya och okända. Det kan t ex 
handla om inköp av fönster – man väljer helt utifrån underhållsaspekten, priset har 
minsta betydelsen. Företaget använder sig av Miljövarubasen (Svensk Byggtjänst) och 
man har stora förväntningar på denna. 
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Vid värdering ska energi prioriteras då detta är ett område som har stor miljöpåverkan 
och medför stora kostnader under byggnadens livslängd. Ju mer man kan minska 
energianvändningen desto bättre är det för miljön globalt sett, samtidigt som man 
uppnår ekonomiska fördelar.  
 
Man har använt sig av Miljörosen för att få fram miljöstatus på byggnader, men systemet 
bedöms som mindre bra och man avvaktar nu det egna systemet som håller på att 
arbetas fram. 
 
Företagets husbestånd är relativt nytt, man har inte några problem med ”miljöbomber” 
som kräver åtgärder.  
 
Vilka visioner har ni om framtidens projekteringsskede för byggnader? 
 
Till viss del anser företaget att det blivit en trend med miljö. De tycker att det viktiga är 
att fokusera på globala problem istället för att ”peta i detaljer” som inte har så stor 
betydelse. Man anser från företagets sida att det inte får bli mer pappersexercis vad gäller 
miljöarbete. Miljövarudeklarationer ska vara lätta att använda och inte bestå av en massa 
papper. De anser att det är mer än nog med pappersvändande i arbetet med miljö- och 
kvalitetsarbetet. Det viktiga är att man verkligen gör förbättringar och inte bara samlar 
papper i pärmar. En certifiering visar inte att man är bra på miljöarbete i praktiken. 
Företaget är nöjt om man får den produkt man förväntat sig. 
 
I framtiden kommer man att fortsätta med att välja beständiga och naturliga material där 
priset även fortsättningsvis kommer att ha mindre betydelse. Man ser det som en 
investering på lång sikt. 
 
Företaget tycker att byggtiderna är för korta, vilket gör att man inte får tid att välja de 
bästa produkterna/bästa materialet. Krav på snabba förändringar från kunderna är 
huvudorsaken till problemet.
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Beställare B 
 
På vilket sätt arbetar ni med miljöfrågor inom företaget idag? 
 
Företaget har inte något externt miljöledningssystem typ ISO 14000. Man har inga 
ambitioner att försöka uppnå någon form av certifiering. Företaget anser att en certifi-
ering inte är mer värd än det man utför. Om man trots certifiering utför dåliga jobb är 
inte certifieringen värd mer än pappret. Företaget gör väldigt specifika upphandlingar 
där man har som ledstjärna att välja långsiktiga material.  
 
Företaget jobbar mest emot större företag. Dessa är inte bättre på miljöarbetet än den 
ansvarige arbetsledaren. I huvudsak går man på de personer man vet är bra, alltså vem 
som ska vara arbetsledare. Arbetets utförande skiljer inte mellan certifierade eller ocerti-
fierade företag. Företaget ställer inga krav på certifiering då de inte är det själva. 
 
Företagets egna miljökrav ligger före omgivningens (alltså myndigheterna). Det som 
mest påverkats av lagstiftningen är avfallshanteringen vid t ex ombyggnationer. Här 
lägger företaget över ansvaret för avfallshanteringen på entreprenören , det blir denne 
som ser till att detta sköts på lagenligt sätt.  
 
Företaget var delaktigt i starten av arbetet med Agenda 21 – de visste vad detta innebar 
före kommunen.  
 
Vilka miljövärderingsparametrar använder ni er av idag vid projektering av 
byggnader? 
 
Man har satt upp miljömål som sammanfaller med kundernas önskemål. Då man sällan 
vet vem hyresgästen blir försöker man tolka in kundernas behov, vilket man får ett 
kvitto på när kunden flyttar in. Som exempel nämns att man vid nyproduktion helt 
slutat med tapetsering, istället vitmålas väggarna. På detta sätt passar det för alla, man 
minskar underhållsbehovet och sparar pengar. Företaget anser att det är viktigt med ett 
långsiktigt tänkande för alla inblandade istället för att bara se på kortsiktiga besparingar. 
 
Huvudparameter för val av produkter är lång livslängd, man ska inte behöva byta ut 
material. Företaget använder sig huvudsakligen av beprövade material som trä, tegel och 
gips. Plast undviks i möjligaste mån och förekommer mest i elledningar och avloppsrör. 
Synliga vattenledningar består av koppar. Som takbeklädnad används elförzinkad stål-
plåt. Denna kräver lite underhåll och har lång livslängd. Företaget väljer alltid miljö-
klassad färg, lim, vitvaror etc. Företaget har inget särskilt system för materialval, det är 
ägaren själv som sköter alla materialinköp och det är dennes personliga kunskaper om 
och intresse av miljöfrågor som styr materialvalet.  
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Är kostnaden densamma för en Svanenmärkt produkt som för en produkt utan 
märkning väljer man den märkta. Om det skiljer i pris blir det svårare, då handlar det 
om vad man vill betala för. 
 
Vilka visioner har ni om framtidens projekteringsskede för byggnader? 
 
Man anser att nya material först ska användas i experimentbyggande, där materialet kan 
utvärderas och testas. Företaget väntar med att ta in nya material tills det är beprövat. 
Företaget försöker alltid hitta de bästa lösningarna för att uppnå en hållbar utveckling. 
Detta tillvägagångssätt är även ekonomiskt fördelaktigt och ger minskat behov av 
underhåll. Det är ingen uppoffring att tänka på miljön, det är ett lönsamt sätt att arbeta. 
 
Företaget upplever inte byggtiden som något problem, man försöker inte stressa fram 
något utan ”vänder på steken” och frågar entreprenören ”när vill ni vara klara”. Det 
som upplevs som det absolut största problemet i branschen är ackordsystemet. 
Byggfacket säger sig vilja ha bort stressen, men samtidigt vill de ha kvar ackorden. 
Byggkvaliteten och boendemiljön blir lidande av det byggfusk som ackorden medför. 
 
Företaget tror att det kommer att bli vanligare med modulbygge, ”legobyggande”, dvs. 
att det byggs mer med lecablock som väggar med lecakulor mellan som isolering. I 
lecamaterialet ingår endast naturmaterial som sand, kalk och lera. Utvändigt kan man 
lägga på tegel (klimat) och på insidan trä. Taket byggs upp med vanliga takstolar av trä. 
Det pågår forskning på detta område och ett  experimentprojekt är på gång på 
Bergviken. Med detta arbetssätt kan man komma ifrån många av de (onödiga) 
arbetsmoment som utförs idag. 
 
Energimässigt tror man att det kommer att användas mer värmepumpar i framtiden, 
liksom solenergi. Det kommer även att bli vanligare med markvärme och att man tar 
vara på energin i tappvarmvattnet. 
 
De bidrag som staten gett för experimentbyggande har i stort sett gått till avbetalning av 
lån. Härigenom har det inte skett så mycket forskning/dragits erfarenheter om/av nya 
material, vilket gör att det knappast finns någon erfarenhetsåterföring för materialens 
positiva eller negativa effekter. 
 
Företaget anser att byggbranschen är fruktansvärt uppstyrd, vilket gör det svårt för nya 
materialtillverkare att komma fram och etablera sig. Det medför även svårigheter att få 
marknaden att börja använda eller acceptera nya produkter eller mer miljövänliga alter-
nativ. Detta tros orsakas av att entreprenörsutbildningen inte sker i tillräcklig omfatt-
ning, entreprenörerna har helt enkelt för lite kunskap om olika alternativa produkter. 
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Beställare C 
 
På vilket sätt arbetar ni med miljöfrågor inom företaget idag? 
 
Företaget har inte något miljöledningssystem för närvarande, man jobbar med ett 
kombinerat miljö- och kvalitetssystem som beräknas vara färdigt hösten –02. Om 
företaget ska arbeta för att bli certifierade är dock inte bestämt än. Man försöker ”tänka 
miljö” i arbetet t ex vid upphandling. Synen på miljö varierar hos beslutsfattarna inom 
företaget, några tycker det är viktigt medan andra anser det som onödigt och krångligt. 
För att få ett enhetligt arbetssätt är därför behovet av ett miljöledningssystem stort.  
 
Grundkrav på entreprenörer/leverantörer är att de ska ha någon form av 
miljöledningssystem och arbeta miljömedvetet. Kraven är desamma för projektörer, 
men de som anlitas är oftast större företag som ”har miljötänkande från början”. I 
förfrågningsunderlaget anges de krav företaget ställer på entreprenörer, leverantörer och 
projektörer, men även materialval och liknande.  
 
Dokumentation av byggprodukter ska alltid ske, det är ett grundkrav i kvalitetssystemet 
att det ska finnas spårbarhet. All information, t ex varublad och varudeklarationer, 
samlas i skötsel- och driftsinstruktioner. I dessa ska det framgå vilka material som ingår 
och var i byggnaden materialet finns. 
 
Lagar och föreskrifter är något man alltid följer, grundläggande. Miljöbalken har 
inneburit förändringar i arbetssättet, men framförallt förändringar i de krav kunderna 
ställer. Som exempel anges ljudnivån – enligt miljöbalken får denna inte överskrida en 
viss nivå, vilket hyresgästen då försöker få åtgärdat med hänvisning till MB. Företaget 
följer PBL, de tycker att (alltför) mycket ansvar för detta lagts över på beställarna. Den 
som är kvalitetsansvarig får redogöra för de åtgärder som gjorts, att man uppfyllt myn-
dighetskrav om t ex handikappsanpassning och ljudkrav. Man säger att det blir ganska 
stora kostnader för företaget med alla avgifter, bland annat bygglov och olika samråd. 
 
Hyresgästerna är mer och bättre informerade om miljöfrågor idag, vilket företaget 
märkt genom att dessa alltmer ifrågasätter och vill veta vad som finns i deras bostäder. 
Detta anser man är bra.  
 
Vilka miljövärderingsparametrar använder ni er av idag vid projektering av 
byggnader? 
 
Den viktigaste parametern för materialval är erfarenhet. Man använder material som 
man vet fungerar och är bra. Andra parametrar är t ex hållbarhet, att det valda materialet 
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inte ger några emissioner och att det är lättstädat. Nya material förekommer, men 
endast i mindre omfattning.  
 
Företaget lägger stor vikt vid ventilation, ett önskemål är att det i alla fastigheter ska 
vara från- och tilluftssystem med värmeåtervinning. 
 
Företaget ställer krav på varudeklarationer för tekniska material som exempelvis 
fogmassa, färg, lim etc. Man kan även ställa krav på varudeklaration för byggprodukter, 
bland annat spånskivor. 
 
Ljud är en viktig miljöfråga, i en lyhörd lägenhet blir det dålig boendemiljö. Det är 
även viktigt att kontrollera vilken typ av ventilation som finns, dålig eller underdi-
mensionerad ventilation förorsakar stora problem. 
 
Alla större ombyggnader, liksom nyproduktion, ska anläggas på Teknik (avdelning), 
avdelningen tar fram lösningar och kommer med förslag, men i slutändan är det ändå 
områdeschefen som bestämmer hur det blir. Därför är enhetlighet viktigt i företaget. 
 
Erfarenhetsåterföring är något man saknar, det finns inget system för detta. Man 
försöker samla erfarenheter genom att föra diskussion med andra bostadsföretag – dra 
lärdom av dem och delge dem sin egen erfarenhet. 
 
Företaget håller på att arbeta fram en standard (handläggning) i vilken man kommer att 
ha kravspecifikationer för exempelvis material och olika produkter. Man arbetar på att 
få bort PVC ur befintliga byggnader och väljer material som inte ger några/minimalt 
emissioner. 
 
Vilka visioner har ni om framtidens projekteringsskede för byggnader? 
 
Vision: En väl fungerande samordning vid byggande – inte några krockar med 
exempelvis rör. 
 
Företaget tror att miljöaspekter kommer att få stor betydelse, särskilt om man ska 
miljödeklarera lägenheterna. Att det blir miljödeklarationer för byggnader är man helt 
övertygad om, det finns en marknad för det säger man. 
 
Byggtiden anses inte vara något problem, man säger sig ge ”tillräckligt med tid” till 
entreprenören. Denne kommer inte alltid igång med bygget i rätt tid, vilket senare kan 
ge viss tidspress. 
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Konsult A 
 
På vilket sätt arbetar ni med miljöfrågor inom företaget idag? 
 
Företaget är certifierat enligt ISO 14001. Detta ställer krav på miljötänkande i alla 
projekt, samt föreslå miljövänliga lösningar i konstruktioner o.dyl. Miljölednings-
systemet granskas av utomstående revisorer årligen. Man har ett företagssystem som 
baseras på miljöledningssystemet. I detta finns verktyg som underlättar miljöarbetet. 
Systemet uppdateras kontinuerligt. Miljö är en pusselbit i helheten. Vid upphandling 
värderas certifiering högt, oftast automatiskt högsta betyg. 
 
Miljö är ett ämne som aktualiseras allt mer inom branschen. Vid införandet av miljöled-
ningssystemet upplevdes miljöarbetet betungande, tidskrävande och svårt. Det upplev-
des som pressande att utföra miljöarbetet parallellt med de ordinarie arbetsuppgifterna. 
Idag har man fått bättre verktyg och hjälpmedel/mallar som underlättar miljöarbetet. 
Rutinen har också betydelse, då man nu är van att ”tänka miljö” i allt arbete. 
 
I de krav som ställs för ISO 14001 ingår även att ställa krav på att leverantörer och 
entreprenörer har någon form av miljösystem, regler finns för hur detta ska kollas upp. 
Företaget har i huvudsak endast underkonsulter som leverantörer. 
 
Miljöbalken sätter ramar för verksamheten, men bedöms som tänjbar. Man upplever att 
det är allmänt dåliga kunskaper om balken både inom egna led och hos beställare. Detta 
behöver åtgärdas, man måste veta vad som berör olika aktörer i olika skeden. 
 
Företaget åtar sig även rena miljöuppdrag, t ex miljöinventeringar av fastigheter och 
byggnader. Utifrån dessa görs sedan en totalbedömning av byggnaden, vilket utgör dess 
miljöstatus. Detta gäller främst befintliga byggnader.  
 
Vilka miljövärderingsparametrar använder ni er av idag vid projektering av 
byggnader? 
 
Företaget har märkt en tendens till att kravnivån från beställaren minskar, sannolikt 
beroende på att miljöledningssystem nu finns hos de flesta aktörer i branschen, kanske 
beställarna ”slappnar av” lite för mycket? 
 
Krav/önskemål från beställaren skall framkomma i handlingarna. Kraven varierar i 
omfattning såväl som framställan. Vissa är mycket tydliga i miljökraven och talar om vad 
de vill ha. Andra är mindre tydliga eller har inga speciella miljökrav alls. Någon kan 
lämna en förteckning över material som de absolut inte vill ha/ej önskvärda produkter. 
Byggherrar har också krav att uppfylla vad gäller miljö och miljöledningssystem. Utifrån 
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dessa krav upprättas en miljöaspektslista som är specifik för olika områden som system, 
mark, bygg etc. samt för varje projekt. I miljöaspektslistan ska man ta fram relevanta 
aspekter för byggprojektet, där aspekterna kopplas till miljömanualen. 
 
För dokumentation av ur miljösynpunkt valda byggprodukter används ett speciellt 
verktyg, Miljöaspektslistan. Detta är ett verktyg som företaget tagit fram utifrån Miljö-
manualen, vilken är en produkt, som haft stor genomslagskraft i branschen. Allt arbete 
med projektering baseras på innehållet i manualen, den är en slags ”bibel” som används 
som grund för dokumentation.  
 
Brister som man konstaterat med det befintliga systemet: energi behandlas inte, trots att 
energiförbrukningen har stor miljöpåverkan. Det finns ingen tydlig gränsdragning eller 
klargörande mellan inre och yttre miljö. 
 
Vilka visioner har ni om framtidens projekteringsskede för byggnader? 
 
Företaget tror att bakomliggande grund/orsaker till de miljökrav som ställs på byggna-
der framförallt är debatten om sjuka hus. Mögel, skador i grunder, allergier etc. har lett 
till ökade krav på boendemiljön. Man tror även att det är ofullkomlig byggteknik 
bakom många av dagens problem. Här bedöms det som viktigt att klargöra vad som är 
god byggteknik. Viktigt klargöra skillnaden mellan yttre och inre miljö, här finns tvek-
samheter idag. De största ”problembarnen” idag är fukt, tak och grunder. 
 
Vision: Hitta en gemensam modell för värdering, kriterier, som är enkel att använda. 
Man vill även gärna se någon form av hjälpmedel för hur olika material i sammansatta 
konstruktioner ska bedömas, dels ur miljösynpunkt – hur passar de kemiskt ihop?, dels 
ur lämplighetssynpunkt. Man vill även få med energiförbrukning och hur denna kan 
påverkas på ett enkelt sätt. Det ska finnas ett system för totalvärdering med miljövaru-
deklarationer som är begripliga för alla ingående produkter.  
 
Önskan inför framtiden: Längre byggtider! Ge komponenter tid att torka ut mellan 
varje steg, exempelvis mellan gjutning och spackling. Undvika att bygga in fukt, skulle 
minska/förebygga många av dagens problem. Tiden bör inte vara något 
konkurrensmedel. 
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Konsult B 
 
På vilket sätt arbetar ni med miljöfrågor inom företaget idag? 
 
Företaget har ett ledningssystem som är uppbyggt enligt ISO 9001:2000, vilket är ett 
kombinerat miljö- och kvalitetssystem. Det miljöarbete som företaget gör internt är 
bland annat att källsortera papper och plast, man upprättar miljörapporter och följer upp 
källsorteringsgrad. Man försöker hela tiden förbättra sig, än finns det saker att åtgärda. 
All personal har fått en dags utbildning om miljöledningssystemet, men detta är långt 
ifrån tillräckligt. 
 
Företaget begär in miljödeklarationer på olika produkter från materialleverantörerna. 
Deklarationerna är ofta dåliga, vilket gör att önskemål om kompletteringar är mer regel 
än undantag. Leverantörerna har sällan kontrollerat vilka kombinationseffekter olika 
material har, vilket upplevs som en stor nackdel. Företaget hyrs oftast in av någon 
entreprenör för att t ex räkna på någon konstruktionsdel. Då har inte företaget några 
krav på exempelvis miljöledningssystem hos entreprenören. Ibland anlitas företaget som 
byggledare. Då ställs krav på entreprenören, ex. om dennes miljöarbete, vilka skrivs in i 
handlingarna.  
 
Miljöbalken har lett till ganska stora förändringar i arbetssättet. Företaget hjälper 
beställarna med olika ansökningar, ex. om vatten, MKB och samrådsförfarande. Man 
anser att miljölagarna har stramats åt och blivit lite strängare, men ändå har det totalt sett 
blivit mindre förändringar än väntat. Från början fanns det få som kunde tolka balken 
och visste vad denna innebar, men det har blivit bättre både hos länsstyrelserna och i 
miljödomstolarna. 
 
Vilka miljövärderingsparametrar använder ni er av idag vid projektering av 
byggnader? 
 
Miljödeklarationer på olika byggprodukter är krav från vissa kunder, medan andra inte 
alls bryr sig om vad som byggs in. Arkitekten är en viktig person för materialval. 
Genom att exempelvis välja fönster med bättre U-värde kan man för en liten merkost-
nad halvera energikostnaden under byggnadens livstid. Vissa beställare är mer krävande 
än andra, de kan ha egna värderingssystem. 
 
Företaget använder sig av de parametrar som ställs i Kemikalieinspektionens obs- och 
förbudslistor. 
 
Grunder för materialval tas i ”Produktguide för sunda och miljöanpassade hus”, EKO-
BYGG, utgiven av Ekokultur förlag AB 1997. Man använder också en pärm som man 
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döpt till Kretsloppsprojektering. I denna fyller företaget själv på med information om 
olika produkter, dels med innehållsdeklarationer, dels med tekniska beskrivningar och 
gjorda erfarenheter av olika material. Pärmen uppdateras kontinuerligt. Då det oftast 
finns dåligt med material om olika produkter innebär insamlandet mycket merarbete för 
företaget. 
 
Tyvärr upplever företaget att det saknas krav från kunder. Beställarna har sällan speci-
ficerat några miljökrav eller krav på LCA. Långsiktigt tänkande verkar saknas. I kundens 
ögon ligger alla konsultföretag på samma nivå vad gäller miljöarbete. Detta anser 
företaget beror på bristande kunskaper i miljöfrågor hos kunden. Det finns ofta väldigt 
fina miljökrav på pappret, men i verkligheten får de oftast stå tillbaka av ekonomiska 
skäl. 
 
Entreprenörerna har inga krav på att det ska vara miljömärkta produkter i byggandet. 
Kommuner och staten är lite bättre på att begära detta, exempelvis ställer Stockholm 
och framförallt Göteborg hårda krav på miljömärkning. Fastighetsägare i allmänhet har 
dålig kunskap om miljömärkta produkter och fördelarna med dessa, vilket gör att de 
inte ställer några krav på att miljömärkta produkter ska användas. 
 
Vilka visioner har ni om framtidens projekteringsskede för byggnader? 
 
Som beställare styr man allt i projekteringsfasen, konsulten fungerar mer som rådgi-
vande ingenjör. Det borde vara så att konsulten får möjlighet att optimera varje kon-
struktionsdel t ex optimal ljudisolering eller optimala energikrav. Detta är ett problem 
som gäller alla typer av byggnader. Beställaren vill ha ett pris för projektering av en 
byggnad och begär in offerter. I slutänden är det den billigaste konsulten som får göra 
jobbet. Detta gör att man inte hinner/kan ”finräkna” i detalj för att optimera 
byggnaden. 
 
Företaget anser att de korta byggtiderna är en kvarleva från 1985-90 då ränteläget låg 
betydligt högre än idag. Av denna orsak ville byggherren att bygget skulle komma igång 
så fort som möjligt och avslutas på kortast möjliga tid, man ville snabbt få in hyresgäster 
och därmed hyresintäkter. Härigenom kunde man snabbare börja betala av på lånen, 
vilket gav lägre räntekostnader. Trots att ränteläget idag är betydligt gynnsammare har 
inte bilden förändrats hos beställaren. Lång planerings- och projekteringstid ger ett 
effektivt byggande. Detta i kombination med mer prefabricerade produkter minskar 
risken för inbyggda fel. Planering är A och O! 
 
Företagets vision är att alla nackdelar ska elimineras. Konsulter ska upphandlas på 
förtroende och mer tid ska ges för optimering av byggnader. Den ökade tiden för 
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optimering höjer byggkostnaden med ca 0,4 %, men den kostnaden sparas in med råge 
under byggnadens bruksskede. 
 
Små företag som tillverkar ekologiska produkter har svårt att etablera sig på markna-
den. Det kostar mycket pengar att komma in i t ex Svensk Byggtjänsts Miljövarubas 
eller i Svensk byggkatalog. Om man inte finns med där, så ”finns” man inte överhu-
vudtaget även om man tillverkar och säljer produkter. 
 
Man har också förhoppningar om att beställarens kunskaper om miljöfrågor skall öka, 
ex via utbildning inom området eller genom att anställa kunniga byggledare. 
 
En viktig faktor i byggandet är energiförbrukningen. Med energiförbrukning avses i 
detta fall den energi som åtgår till uppvärmning och varmvatten, inte driftel. Idag är 
energislöseriet stort i flertalet byggnader. Företaget anser att byggnormen inte är 
tillräckligt tuff, utan att den behöver kompletteras med effektkrav. Då måste man isolera 
ordentligt, betydligt mer än idag. Genom att optimera en byggnad kan man minska 
effektbehovet i bruksskedet. 
 
Det som företaget tycker är dåligt i branschen är att kunskaperna i byggfysik ofta är 
bristfälliga. Detta kan leda till val av felaktiga konstruktioner, med stora konsekvenser 
för brukaren.  
 
Optimering och långsiktigt tänkande är viktigt. 
 
Arbetsutförandet är oerhört viktigt, slarv ger alltid skador oavsett valt material. Det är 
viktigt med utbildning, t ex om hur man ska skära mineralullen för att undvika 
konvektion i materialet. 
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Konsult C 
 
På vilket sätt arbetar ni med miljöfrågor inom företaget idag? 
 
Företaget är certifierade både för kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 
9001/14001. 
 
Företaget ställer krav på leverantörer som t ex de laboratorier till vilka man skickar 
prover för analys då företaget gör miljöinventeringar. Man har även krav på leveran-
törer av olika mätinstrument och utrustning för olika undersökningar, exempelvis kan 
ett krav vara exakthet vid kalibreringar av instrumenten. Dessa leverantörer är ofta 
certifierade. 
 
Miljöbalken har inneburit att det är enklare för företaget att ställa krav på branschens 
aktörer, man upplever att det är först nu som de olika aktörerna insett att det finns 
kraftfulla krav. Företaget anser att medvetenheten om att miljöfrågor finns har ökat i 
och med införandet av Miljöbalken. Aktörerna inom byggbranschen har blivit tvungna 
att på allvar se över miljöbiten.  
 
Vilka miljövärderingsparametrar använder ni er av idag vid projektering av 
byggnader? 
 
Beställaren sätter upp kraven, vilka skrivs in i handlingarna. Det är t ex krav på egen-
kontroll, miljöansvarig hos entreprenören och upprättande av miljöplan. Beställaren har 
inte alltid själv så bra miljöledningssystem, men ställer ändå ofta högre krav på 
entreprenörerna än vad de själva ”lever upp till”. 
 
De material som är svårast att bedöma ur miljösynpunkt anser företaget vara samman-
satta produkter/material. Då det gäller innemiljön så vet man inte hur de olika emissio-
nerna påverkar hälsan. Man kan mäta vissa emissioner och vissa bedömare tror sig veta 
att det ger skadliga effekter på människors hälsa. Här är det mycket oklarheter, vilket 
gör att det är omöjligt att svara på vilka effekter som uppkommer. 
 
Företaget utför miljöinventeringar, upprättar rivningsplaner och handlingar för hur 
arbetet ska gå till samt arbetar som rivningsledning (i dagsläget är rivning det man 
jobbar mest med, det är inte mycket nyproduktion). För att utföra miljöinventeringar 
av ex. större anläggningar används Miljöstatus för byggnader (miljörosen). Företaget 
anser att detta hjälpmedel är ganska bra, men inte helt utan brister. De tycker att 
genomgången med kommentarer till varje fråga är bra, medan slutbedömningen i form 
av miljörosen anses mindre bra och felvisande.  
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När företaget är delaktiga i projekteringen kan det ge synpunkter på material och 
materialets miljöaspekter till beställaren. Man kan alltså ha synpunkter, men det är 
beställaren som i slutänden avgör vad denne vill ha. Varublad för olika material som 
lämnas av leverantörer är vanligt förekommande, däremot används inte miljövarude-
klarationer i någon större utsträckning då det inte är så vanligt att de finns.  
 
Företaget säger att det tar tid innan människor accepterar miljöaspekter/frågor, det är 
först nu som människor börjar ta till sig detta. Ofta krävs att det inträffar någon miljö-
katastrof för att folk ska börja agera. Byggbranschen har haft ett sent uppvaknande. 
Branschen hanterar mycket material i stora mängder, vilka ofta innehåller skadliga 
ämnen. Det är även vanligt med ett slags ”följa-John”-beteende i branschen. Med detta 
avses att om någon startar upp med något de tycker är bra, som exempel krypgrunder, 
så hakar andra på innan man tagit reda på hur det fungerar.  
 
Vilka visioner har ni om framtidens projekteringsskede för byggnader? 
 
Företaget säger att någon typ av miljödeklaration är visionen, men att det måste 
klargöras vad man anser innefattas i begreppet miljödeklaration. Fastighetsägare har 
börjat känna av trycket om att på något sätt miljöinventera sina fastigheter för att kunna 
visa vilka (miljövänliga) produkter som ingår/används. Detta gäller främst 
produkter/material i inomhusmiljön, deklarationer för yttre miljö är mer tveksamt.  
 
Företaget anser att byggtidens längd är ett problem som endast kan lösas genom att 
beställaren tänker igenom hur det ska fungera i alla led. Man har en förhoppning  om 
att det ska bli bättre i framtiden. 
 
Företaget anser att mycket av problematiken i dagens byggande kan härledas till 4 
orsaker: 
• Det används mycket nya material i byggandet 
• Fuktbelastningen inne i byggnaderna har ökat till följd av ex. dusch och bad 
• Husen blir allt tätare med felaktig ventilering 
• Nya konstruktioner används, vilka efter 10-20 år visar sig inte fungera som det var 

tänkt 
 
Ett stort problem anser företaget vara den bristfälliga kunskapen i branschen om t ex 
emissioner. Man säger även att ”30 % av det uppväxande släktet har någon form av 
allergi, detta kan dock inte enbart skyllas på byggnaderna utan mer på samhällets 
utveckling med ökad användning av kemikalier i hemmen, i maten osv.”. 
 
Företaget vill ha möjlighet att komma in tidigt vid projektstarten för att ha möjlighet att 
styra upp miljöarbetet. Det är viktigt att vara med från början, så slipper man många av 
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problemen senare. Miljö ska genomsyra hela projektet och man ska följa upp/revidera 
kontinuerligt arbetet under byggskedet. Man ska revidera både miljö och teknik. 
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Arkitekt A 
 
På vilket sätt arbetar ni med miljöfrågor inom företaget idag? 
 
Företaget är ungt och man bestämde sig tidigt för enkla grundsystem för miljö- och 
kvalitetsarbete. Systemet är uppbyggt på ett enkelt sätt och följer relevanta krav i ISO 
14001. Först upprättades en miljöpolicy, sedan utarbetades en miljömanual. Miljöled-
ningssystemet är anpassat till frågor som man kan påverka. Företaget är inte certifierade 
och har inte heller ambitionen att försöka bli det. Ett godtagbart miljöledningssystem 
ger ofta höga poäng, men behöver inte för den skull vara avgörande för om man får 
jobbet. Det som styr att man får arbetet är tidigare utförda arbeten (referenser), 
personliga kontakter, kontaktnät etc. Företaget anser att detta har större vikt än 
miljöledningssystemet i sig. 
 
Vid kontakter med beställare skall man tidigt ställa frågor om de har miljölednings-
policy och miljöprogram, samt om en miljöplan skall upprättas. Möjligheten att påverka 
miljöaspekter i projekteringen är störst i början. För att öka personalens 
miljömedvetenhet och kunskap om Miljöbalken genomfördes en internutbildning i 
samband med att miljöbalken trädde i kraft. 
 
Vilka miljövärderingsparametrar använder ni er av idag vid projektering av 
byggnader? 
 
Miljömedvetenheten har ökat hos beställarna, men trots allt är det ekonomin som i 
slutänden fäller avgörandet. Beställarna har oftast en miljöpolicy som de skall följa, 
vilket gör att de har skyldighet att redogöra för vilka miljökrav byggnaden skall 
uppfylla. Vanligen är dock kraven mycket allmänt hållna, generella och sällan 
projektorienterade, ofta direkt tagna från de krav som står i ISO 14001. Det kan t ex stå 
i handlingarna att material skall återanvändas, men i realiteten sker detta väldigt sällan. 
Krav på energisystem/förbrukning är tydligare, kanske för att energifrågor är ”på 
modet” och snabbt ger resultat i form av exempelvis lägre kostnader. Beställarens mål i 
programmen är sällan mätbara då de inte är tillräckligt specificerade.  
 
Vid val av material är det många parametrar som har betydelse. Den grundläggande 
parametern är byggförutsättningarna. I dessa innefattas t ex byggtider, miljö där 
byggnaden skall uppföras, funktioner, ytmaterial, stomme mm. 
 
De som arbetar inom företaget får via sin utbildning grundläggande teknisk kunskap om 
val av lämpliga material. Härigenom har man en översiktlig kunskap om ex. tunga 
stommar, energihushållning, miljöaspekter osv.  Det finns även en kombination av 
mytbildning och kunskap som man använder sig av för att välja mer eller mindre 
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miljövänliga material. Ett exempel är val av golvmaterial – förutom miljöaspekter har 
även städmetoder och städkostnader stor betydelse för vilket golv man väljer. 
 
Den person som väljer material till en byggnad kan på ett överskådligt sätt ta reda på 
vad produkterna består av, ibland även mer fakta om enskilda produkter. I den mån det 
finns försöker man hitta varudeklarationer för olika produkter. Det är inte alltid så lätt 
att hitta dessa deklarationer, då informationen finns utspridd hos tillverkare och 
återförsäljare. 
 
Idag råder en viss språkförbistring i byggbranschen. Man pratar helt enkelt inte samma 
språk, ordet miljö har olika betydelse för olika aktörer. Därför är det viktigt att ha lika 
värderingar och finna ett gemensamt system/språk för tolkningar av miljöfrågor. 
 
Företaget använder sig av Folksam:s miljövalssystem när man väljer material, vilket man 
tycker är bra för vissa produkter. Man har dock uppmärksammat att någon uppdatering 
av systemet inte skett på senare tid. Man använder sig av olika checklistor för material-
sammanställningar, i vilka man  kan gå tillbaka för att se vilka beslut man tagit och på 
vilka grunder. Checklistorna är projektanpassade med relevanta uppgifter för varje 
projekt och miljöaspekter finns med hela tiden. 
 
De faktorer som har störst betydelse vid val av material är känslan för materialet och 
vilken funktion som skall uppnås. Man måste uppfylla lagkrav för ljud, ljus, brand mm.  
 
Vilka visioner har ni om framtidens projekteringsskede för byggnader? 
 
Höjd medvetandegrad om miljöaspekter hos alla aktörer är önskvärt och nödvändigt för 
att få in detta tidigt i projekteringen, men detta är en mognadsprocess som kan ta lång 
tid. Utbildning är en viktig grund för förståelse och kunskap om miljöaspekter.  
 
Visionen är att hitta ett system för gemensamma värderingsgrunder för bygg- och 
fastighetsbranschen. Systemet skall vara lättbegripligt, lättanpassat, lättillgängligt och 
enkelt. Det skall inte ta mycket tid i anspråk vid användandet. Uppdatering skall ske 
kontinuerligt för att hålla systemet aktuellt. 
 
Både utrymme och tid vid projekteringen är en bristvara idag. Det finns inte utrymme 
till att undersöka vilken produkt som är den miljömässigt bästa för det specifika projek-
tet. Den begränsande faktorn är de korta byggtiderna, som leder till att varje aktör får 
kortare tid för sin del. 
 
Tydliga gränsdragningar mellan aktörerna, där varje enskild aktör ska kunna stå för sitt 
sätt att utföra ett arbetsmoment så bra som möjligt. Man måste få ett ansvarstänkande 
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genom hela processen vid uppförandet av en byggnad, där den områdesansvarige är den 
som får stå för garantin. 
 
Hemlighetsmakeriet är ett problem som begränsar utbyte av information om hur man 
värderar valda produkter. Detta försvårar möjligheten till samarbete mellan branschens 
aktörer. 
 
En variant av miljödeklaration för byggnader är att upprätta en historiebok för varje 
byggnad. I denna bok ska man kunna finna information om varför huset byggdes, vilka 
produkter som ingår och varför man valde just dem. Målet med historieboken är att 
skapa en förståelse för byggnaden. 
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Arkitekt B 
 
På vilket sätt arbetar ni med miljöfrågor inom företaget idag? 
 
Som grund har företaget ett kvalitetssystem som bygger på kraven i ISO 9001. Till detta 
har man byggt på med miljö enligt ISO 14001. Företaget är inte certifierat och har inte 
för avsikt att försöka bli det i dagsläget. I miljöpolicyn har man angett på vilket sätt 
företaget skall arbeta med miljöfrågor. Miljömedvetandet och miljöarbetet är ännu bara 
i början av sin utveckling. Revisioner sker internt. Miljöledningssystemet är en 
korsreferens till kvalitetssystemet. 
 
Företaget ställer som krav att deras leverantörer minst skall ha samma nivå på miljöar-
betet som de själva. Godkända leverantörer finns införda i en leverantörsförteckning.  
 
Den nya miljöbalken har haft störst betydelse för planavdelningen, här kommer man i 
direkt och konkret kontakt med MB t ex vid detaljplanering. 
 
Vilka miljövärderingsparametrar använder ni er av idag vid projektering av 
byggnader? 
 
Värderingsparametrar som man ser som viktigast är teknik, ekonomi, funktion och 
estetik. Det finns inga klara riktlinjer där man bedömer miljöparametrar. Företaget anser 
att ”bra miljöval” är produkter som uppfyller alla/de flesta parametrarna. Om man ska 
välja mellan två likvärdiga produkter så strävar man mot att välja den mest miljövänliga. 
Man har inte några andra värderingssystem, man gör inte heller några miljödeklara-
tioner av byggdelar eller material – det är svårt att särskilja miljöparametrar från de 
andra. Lagar och regler ska följas, det är ett absolut krav. Företaget har abonnemang på 
Svensk Byggtjänsts Miljövarubas, men den används inte särskilt ofta. 
 
Miljökrav från beställare har blivit något tydligare, i förfrågningsunderlaget anges vilka 
krav B ställer. Större beställare tar med i bedömningen av anbud hur väl företaget 
uppfyller ställda miljökrav – här har kraven större betydelse. 
 
Miljökraven är olika i omfattning för olika typer av byggnader. De högsta kraven ställs 
vid byggande av ekologiska hus, exempelvis om att byggvarudeklarationer ska ingå och 
allt material som byggs in ska dokumenteras. Företaget har inget eget system för 
dokumentation av byggdelar, utan man använder sig bland annat av Miljömanualen vid 
val av byggprodukter. 
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Vilka visioner har ni om framtidens projekteringsskede för byggnader? 
 
Företaget har svårt att se att val av material ska kunna ske med miljöhänsyn i första 
hand, i vart fall inom en överskådlig framtid. I första hand anser man att man ska 
uppfylla ljud-, brand- och funktionskrav, dvs. lagstadgade krav, därefter kommer 
miljökrav för produkter. 
 
Lagkrav kan bli nödvändigt, och kommer säkert att framkomma om man inte kan 
minska branschens miljöpåverkan på frivillig väg. 
 
De korta byggtiderna är ett problem. Det är ekonomin som styr – det ska kosta så lite 
som möjligt att uppföra byggnader. Man tror att ”politisk beslutsångest” till stor del är 
orsaken till problemet, framförallt när det gäller stora projekt som exempelvis skolor. 
Beställaren har lång framförhållning, men innan man kommit fram till beslut har bygg-
tiden blivit för kort.  
 
Företaget tror att man i framtiden kan ha typ svanenmärkta bostadshus, men att det för 
övriga byggnader är tveksamt. Det viktiga är att man gör en bedömning av helheten. 
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Arkitekt C 
 
På vilket sätt arbetar ni med miljöfrågor inom företaget idag? 
 
Företaget har ett eget miljöledningssystem som följer ISO 14000, systemet är inte helt 
färdigt. ”Det finns och är hyfsat dokumenterat, det är bara att knyta ihop säcken”. 
Företaget är inte certifierat och kommer inte heller att försöka bli det (kostnad, de 
tycker det är dyrt). En del beställare poängsätter miljöledningssystem, företaget har 
därför fått fylla i leverantörsbedömningar om både kvalitet och miljö. Företaget själva 
går mest på erfarenhet och personer man känner till, miljöledningssystem har mindre 
betydelse i detta sammanhang. 
 
Miljöbalken har lett till vissa förändringar i arbetssättet, bland annat så har ansvaret blivit 
tydligare och medvetenheten ökat. 
 
Vilka miljövärderingsparametrar använder ni er av idag vid projektering av 
byggnader? 
 
Alla kunder (nästan) kräver att företaget jobbar med miljöfrågor. Miljöarbetet utmynnar 
sedan i en miljöplan som lämnas till beställaren. ”Det är dock tveksamt om någon läser 
denna!”  
 
Två personer från företaget gick kursen ”Miljöinventeringar i befintliga byggnader”. 
Man fick då en CD-skiva med ”Guide för materialval”, utgivet av Byggekologi, vilken 
används som ett hjälpmedel vid projekteringen. I programmet finns många olika mate-
rial och produkter, t ex väggskivor och golvmaterial. Man följer Kemi:s listor och 
undviker i möjligaste mån att använda produkter som innehåller ämnen som är upptag-
na där. Ibland går det inte att undvika, det kan t ex vara ett golv som ska tåla extremt 
slitage vilket gör att man måste använda epoxygolv. När detta sker måste man alltid 
göra en riskanalys och motivera varför detta material används, det är bland annat för 
arbetsmiljön. 
 
Företaget använder sig av beprövade material, ”valet sitter i ryggmärgen”, såna som 
man av erfarenhet vet fungerar och är bra. Lyssnar med materialleverantörer om vad 
dessa har för material att erbjuda, om hur ”grejorna funkar”. Man ser till att följa 
lagkraven, det är viktigt att dessa uppfylls. 
 
Företaget använder sig även av AI-företagens checklistor, del 1 och 2, samt egna 
checklistor för projektering, upphandling etc. 
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Produktblad och deklarationer används inte av företaget, utan det överlåter man till 
entreprenören att sammanställa för överlämnande till kunden (drift- och skötselin-
struktioner). 
 
Vilka visioner har ni om framtidens projekteringsskede för byggnader? 
 
Miljödeklarerade hus finns redan idag, enligt företaget. Det tar lång tid att få in 
miljömedvetande i branschen, det är dock gott hopp om de yngre generationerna – 
dessa kommer att ställa betydligt högre krav än vad som ställs idag. 
 
I projekteringen behandlas inte miljö som en egen punkt, utan det är så mycket mer 
och ingår i allting – arbetsmiljö, boendemiljö, inomhusklimat etc. 
 
Företaget anser tiden vara en viktig parameter vid projekteringen. Byggtiden är ett 
problem, när det är ont om tid går det alltid dåligt på ett eller annat sätt. Tidspressen 
bidrar t ex till fel i handlingarna, arbetsskador, fuktproblem mm. Byggherren bidrar till 
detta med sin dåliga planering. De som är i beslutsfattande ställning måste ge bättre med 
tid både för projektering och bygge, planering är A och O.  
 
Det finns dålig förståelse för varandras arbete, t ex mellan beställare och entreprenör. 
Beställaren måste ha mer framförhållning så att tiden hinner planeras in ordentligt. 
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Entreprenör A 
 
På vilket sätt arbetar ni med miljöfrågor inom företaget idag? 
 
Företaget är certifierat enligt ISO 14001 sedan ett halvår tillbaka. Arbetssättet regleras i 
standarden och man följer detta. Företaget har tillgång till internt intranet, där arbets-
sätt finns beskrivet. Man har krav på att alla anställda arbetar miljömedvetet utifrån 
företagets övergripande miljöpolicy. Alla anställda har fått en halvdags utbildning om 
ledningssystemet. Tjänstemännen som har mer administrativa uppgifter har fått en 
heldags utbildning. Ledningssystemet gäller för allt arbete och miljöaspekter skall  finnas 
”inbakade” i alla funktioner. Företaget har egna miljökrav som ligger högre än kraven i 
ledningssystemet. Miljöpolicy och miljömål upprättas centralt för hela koncernen. 
Företaget upprättar miljömål för varje projekt, där målen skall var mätbara.  
 
De krav som ställs på leverantörer är indelade i tre klasser. Leverantörerna registreras i 
ett klassificeringssystem, där de själva har möjlighet att, efter vidtagna miljöförbättrande 
åtgärder, komplettera sina uppgifter och därefter uppnå en högre klassning. Minimikrav 
på alla leverantörer är att de skall följa förbudslistan och företagets värderingslista. 
Hantering av material och avfall/restprodukter på byggarbetsplatsen finns reglerat i 
avtalen.  
 
Vilka miljövärderingsparametrar använder ni er av idag vid projektering av 
byggnader? 
 
Dokumentation av kemikalier finns listade i företagets egen kemdatabas. Databasen 
omfattar i dagsläget ca. 3000 produkter. Man har inte någon speciell dokumentation av 
byggprodukter i övrigt.  
 
Det enda värderingssystem som företaget använder för val av produkter är den egna 
kemdatabasen. Vid inköp av produkter skall dessa alltid kollas gentemot basen för att se 
om de är lämpliga. Man har krav på att det skall finnas varuinformationsblad där 
leverantören i 16 punkter redogör för varje produkt. Databasen är företagsintern.  
 
I projekt skall man även upprätta en förteckning över hur man följer miljökraven. Här 
används checklistan ”Minimikrav Miljö” för att säkerställa miljöarbetet i projektet. 
Alla former av avvikelser, även miljöavvikelser, skall samlas in och dokumenteras för att 
vara tillgängliga för erfarenhetsåterföring. Detta är ett nytt tankesätt som tar tid att jobba 
in och etablera fullt ut. 
 
När man väljer produkter skall man alltid välja de ur miljösynpunkt mest lämliga.  
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Företaget har en avdelning som jobbar med utveckling av nya tekniker, bland annat 
med miljöanpassning. Allteftersom förändringar sker försöker man ta fram nya anpas-
sade hjälpmedel för att underlätta arbetet. Man anser att systemet känns trovärdigt då 
man verkligen försöker jobba medvetet utifrån detta. 
 
Vilka visioner har ni om framtidens projekteringsskede för byggnader? 
 
Miljöarbete är en process som kräver ändrat tankesätt på individnivå. Utifrån det 
ändrade tankesättet kan beteendet förändras. Företaget har som vision att all verk-
samhet som utförs skall vara miljöanpassad i framtiden. Man tror att ökat tryck från 
kunderna kommer att göra miljö till ett konkurrensmedel, där man kan få marknads-
fördelar av att ligga före konkurrenter och lagkrav. 
 
Ett problem man ser idag är de komprimerade byggtiderna, risken är stor att fukt byggs 
in byggnaden. Man ser ett behov av att få fram nya produktionsmetoder och produk-
tionslösningar för att minska problemet. Det är viktigt att nyttja gjorda erfarenheter, att 
det finns ett bra system för erfarenhetsåterföring som är lättillgängligt och enkelt att 
använda. 
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Entreprenör B 
 
På vilket sätt arbetar ni med miljöfrågor inom företaget idag? 
 
Företaget har ett eget miljöledningssystem där arbetssättet har blivit certifierat enligt 
ISO 14001. Ledningen formulerar företagets policy, som fungerar som ledstjärna för alla 
anställda. Man använder miljömål som mätmetod om hur miljöarbetet fungerar, 
avstämning sker 2 gånger/år. Mätresultatet presenteras internt, avstämningen är en 
kontinuerlig process. Företaget har 4 olika former av revisioner: Egna interna, regio-
nala, Det Norske Veritas som utför revisioner med halvårsmellanrum och beställar-
revisioner. 
 
Vid tecknande av avtal med leverantörer, konsulter m.fl. som köps in lämnas företagets 
miljöregler som en bilaga i handlingarna. Man hade stor nytta av att ha infört 
kvalitetssystem enligt ISO 9001 när miljöledningssystemet skulle införas. 
 
Vilka miljövärderingsparametrar använder ni er av idag vid projektering av 
byggnader? 
 
Vid start av ett projekt börjar man allra först med att göra en miljöutredning, där man 
tittar på bland annat vad som händer när man bygger, lagstiftning mm. Företaget upp-
rättar ett antal miljörutiner i samband med projektstart, ex. miljöanalys. Miljörutinerna 
finns sedan beskrivna i verksamhetsplanen för varje projekt. 
 
Avvecklingslistor ingår i produktvalsarbetet. Företaget använder sig av Produktvals-
guide vid val av produkter. Guiden fokuserar främst på kemikalier. I övrigt sätter man 
sin tilltro till anlitade konsulter och deras kunskap och materialkännedom. I första hand 
så gäller det att inte bygga in avvecklingsämnen, detta är också viktigt vid inköp. Då 
används ett hjälpmedel som heter avvecklingsguiden.  
 
Skalan på mjuka parametrars värde blir alltmer komprimerad, alla får höga poäng 
(snedvriden konkurrens). I slutänden blir ändå priset det avgörande. Privata beställare 
tar lättare till sig mjuka parametrars värde än offentliga. Detta tror man beror på större 
kunskap om miljöfrågor hos privata samt att offentliga har ”politiker som tittar över 
axeln och ser på priset”. Som entreprenör får företaget ”ta smällarna” från lagstift-
ningen jämfört med beställarna – dessa ställer krav, men det är entreprenören som får ta 
konsekvenserna. Det finns många fallgropar fortfarande, det gäller att vara vaksam. Det 
är människorna som utför arbetet som måste ha kunskapen om miljöfrågorna, annars 
blir det en pappersprodukt utan verklighetsförankring. För detta krävs t ex utbildning 
och andra riktade insatser.  
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Det är sällan som beställaren ställer krav på miljömärkning, ungefär 10 av 100. 
Beställaren har däremot ofta specificerat vilka kemikalier som inte får användas eller 
ingå i produkterna. 
 
Företaget följer avvecklingslistan där skadliga kemiska ämnen finns införda. Dessa 
ämnen vill man ha bort ur branschen, man granskar produkt för produkt utifrån denna 
lista. 
 
Vilka visioner har ni om framtidens projekteringsskede för byggnader? 
 
Miljöprofilen – ett embryo till vision! Visionen är att använda miljöprofilen för 
marknadsföring mot kund, i intimt samarbete med kunden ska man kunna se alterna-
tiven och vad dessa innebär. I systemet ska man lägga in olika valmöjligheter, dessutom 
vill man se en koppling till kalkylsystemet för att direkt få en ungefärlig prisbild. Denna 
kan ”diffa” med ungefär 5 %. Systemet ska användas i projekteringen, men även som 
marknadsvapen.  
 
Företaget har svårt för att se att man ska kunna ta ansvar för miljömärkning av en hel 
byggnad, däremot är det realistiskt för ex. en allergisanerad lägenhet. Man anser det 
osannolikt med Svanenmärkning av byggnader. Orsaken till svårigheterna med märk-
ning anser företaget framförallt vara att produkter ej är testade tillsammans, man vet inte 
vilka effekter som kombinationerna har. 
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Entreprenör C 
 
På vilket sätt arbetar ni med miljöfrågor inom företaget idag? 
 
Ett direkt svar på frågan är att man har ett miljöledningssystem, men man är inte certi-
fierad och har inte heller ambitionen att bli det. Företaget är litet och man har inte 
resurser att plöja ned i miljöcertifiering. Den bästa egenskapen kommer aldrig att bli 
”att sortera papper”. Kommunen anses som drivande för miljöledningssystemet.  
 
Företaget bedömer att man med sitt miljöarbete klarar de krav som ställs av kunderna. 
Man ser även på revisionerna som kommunen gör på ett positivt sätt, som ett hjälpme-
del att bli bättre. Företaget anser inte att det är några stora skillnader mellan olika 
entreprenadföretag vad gäller miljö. De större företagen har kanske mer ”papper”. 
 
Företaget ställer krav på leverantörer vid varje leveranstillfälle, t ex för golvspackel och 
innehållsdeklarationer för dessa. I övrigt förväntar man sig att beställarna har egna 
miljöledningssystem som minst motsvarar företagets eget, dvs. liknande arbetssätt och 
miljörutiner. 
 
Företaget försöker klara de myndighetskrav som finns, t ex vad gäller brand- och 
ljudkrav. Man använder sig mycket av sunt förnuft i dessa frågor. Företaget är alltid 
ansvarigt för det hus de överlämnar, detta upplevs inte som förändrat mot tidigare 
(innan ex. miljöbalken trädde i kraft). Företaget är alltid skyldigt gentemot kunden för 
hur väl bygget utförts. Företaget är också skyldiga att följa upp eventuella felaktigheter,  
t ex felaktiga materialval, begångna av underentreprenörer/leverantörer.  
 
Vilka miljövärderingsparametrar använder ni er av idag vid projektering av 
byggnader? 
 
Företaget använder sig av gamla erfarenheter som parametrar, en erfarenhetsbank. ”En 
tegelsten är en tegelsten och det vet man”. Man vill ha en bred mix av erfarenheter ute 
på bygget, både vad gäller personers erfarenheter och produkter. Det är viktigt att välja 
rätt material, dvs. material med lång hållbarhet. Härigenom blir det ofta med automatik 
mer miljövänligt. I första hand använder man beprövade material, vid val av nya mate-
rial ställer man krav på leverantören om papper på produkten. 
 
Företaget tycker sig ha märkt att kunderna har fler funderingar omkring miljöaspekter 
för byggprodukter. Framförallt vill kunderna allt oftare ha mer naturliga material som 
klinker, trä etc. Beställaren föreskriver i kravspecifikationen vilka produkter och vilket 
byggnadssätt man vill ha. Om beställaren föreslår/väljer material som innehåller miljö-
farliga ämnen är företaget skyldig att upplysa om detta. Man ska då gå in och ge förslag 
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på alternativa produkter. Till vissa produkter finns det miljödeklarationer, dessa granskas 
vid behov.  
 
Vilka visioner har ni om framtidens projekteringsskede för byggnader? 
 
Företaget bedömer att miljö blivit trendigt, det är inne att var miljömedveten i alla 
sammanhang.  
 
De ser det inte som särskilt sannolikt med miljömärkning, typ Svanen, av byggnader.  
 
Företaget använder endast typgodkända produkter som genomgått hårda kontroller och 
därefter blivit godkända. 
 
Företaget tror att det kommer att bli förändringar på materialsidan med de krav som 
kommer från EU. Dessa förändringar tror man framförallt medför mindre kontroll än 
vad det är idag. Företaget handlar i första hand med lokala leverantörer, till vilka man 
ställer krav på att ”det ska vara schyssta grejor”. Man får lita på människor (förtroende). 
 
Byggnader är en stor investering – sätter man in fel material från början som måste bytas 
ut längre fram uppkommer stora kostnader. Företaget lämnar garanti på 2-5 år på 
produkten, därför anser man att materialvalet har stor vikt. Vid projekteringen ser man 
på material utan farligt innehåll, det har ingen större betydelse om en spånskiva är 
Svanenmärkt eller ej om den inte innehåller direkt skadliga ämnen. I dessa fall är det 
kunden som avgör om de vill betala lite mer för att få Svanenmärkta spånskivor. Allt är 
inte bra för att det ”heter miljö”!  
 
Man diskuterar mest byggtekniska lösningar vid projekteringen, men miljö kommer in 
hela tiden i form av t ex arbetsmiljö och boendemiljö. Man funderar inte så mycket på 
enskilda produkters betydelse för miljön. 
 
Byggfusk är inte bra för branschen som helhet, det är inte någon ny erfarenhet att man 
med byggfusk får skador på byggnader. Det mest elementära i byggande är att taket ska 
vara på plats innan man påbörjar arbetet med innerväggarna, det är gammal kunskap i 
branschen. I grund och botten handlar det om att leverera en bra produkt, där kunden 
kan arbeta och bo utan att bli sjuk eller få stora kostnader för ombyggnader och 
renoveringar pga. dåliga materialval eller slarv. 
 
Byggtiderna är ganska korta, men man anser att det blivit lite bättre. Att projektleda ett 
bygge är ganska komplext, inte minst vad gäller samordning och att olika aktiviteter 
kommer in i rätt ordning. 


