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Abstract 

Skanska Sweden AB wants to evaluate the possibilities to eco-label their apartment building concept 

ModernaHus, with the Swan. In Sweden it is only possible to get the Swan-label on small houses. To 

get a house Swan-labeled, 50 obligatory requirements must be fulfilled, except from that 23 points 

have to be earned from 8 score requirements. This report is made as a case study on the ModernaHus 

project, Söderberg 3 in Kristianstad. 

 

The evaluation and analysis in this report was made in two parts. The first focuses on the 

ModernaHus-concept regarding the criterion for small houses. This was made to get a view over the 

changes that have to be done on the ModernaHus-concept to fulfill the criterion. It also aims to 

identify the differences between small houses and apartment buildings from a criteria perspective. The 

analysis was made as a test where the criterion for small houses was applied onto ModernaHus. The 

main target was to evaluate if the criterion could be applied on apartment buildings. After that every 

individual criteria were analyzed. The test showed that all requirements except one could be applied. It 

also showed that 4 requirements where not fulfilled. The rest reached the requirements, yet some 

adjustments have to be done if a criterion will be developed and Skanska would apply. During the time 

frame of this project information about the Wexio electrical system could not be evaluated. 

 

In the second part of the analysis the possibilities to develop an eco-label criterion for apartment 

buildings were investigated. This part of the analysis will be based on SIS Miljömärkning’s method to 

find criterion for new products. SIS evaluates possible products based on three basic ideas, are there 

Relevance, Potential and Control for a Swan-label. The building industry is responsible for about 50 % 

of Sweden’s environmental impact. Therefore it is of big importance to find good tools that lead to a 

lower environmental impact. Swedish building industry are now standardizing and industrializing its 

way of working. This opens up a big potential to improve their work with both quality and 

environmental matters. In Sweden there are several operators included in the building industry. This 

makes it possible for SIS to find and compare data to develop new criteria. An eco-label on apartment 

buildings would lead to increased competition and also increases, and facilitates, the control of the 

building industry’s work on environmental matters. When it comes to market, studies show that 

consumers are interested in environmental friendly living. 

 

The difference between small houses and apartment buildings, seen from a criteria perspective are 

relatively small. Material, routines, products and quality are in principle the same for both types of 

buildings. With small changes should the criteria document, Swan labelling of Small houses 1.3, be 

applicable apartment buildings. 
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Sammanfattning 

Skanska Sverige AB vill undersöka möjligheterna att Svanenmärka sitt flerbostadshuskoncept 

ModernaHus. I dagsläget är det endast småhus som kan Svanenmärkas. För att få ett småhus 

Svanenmärkt krävs att 50 obligatoriska kriterier uppfylls, samt att bland 8 poänggivande kriterier 

erhålla 23 poäng. Rapporten är gjord som en fallstudie på ModernaHusprojektet Söderberg 3 i 

Kristianstad. 

 

Analysen utfördes i två delar. I den första delen analyserades ModernaHus-konceptet gentemot 

kriteriedokumentet för småhus. Detta gjordes dels för att få en bild av vilka förändringar som behövs 

av ModernaHus för att uppfylla miljömärkningskriterierna, dels för att få en förståelse för skillnaderna 

mellan småhus och flerbostadshus sett ur ett kriterieperspektiv. Analysen gjordes genom att kraven 

som ställs för att Svanenmärka småhus testades på ModernaHus. Främst undersöktes om kriterierna 

var tillämpbara. Därefter analyserades varje enskilt kriterium. Testet visade att alla krav utom ett var 

tillämpbart. Det visade också att fyra kriterier inte uppfylldes medan övriga uppfylls antingen direkt 

eller genom mindre justeringar. Under rapportens tidsram fanns dock inte den information som 

behövdes för att utvärdera elsystemet. 

 

I analysens andra del utvärderades förutsättningarna för att utveckla miljömärkningskriterier för 

flerbostadshus. Analysen utgår från SIS Miljömärknings metod för att ta fram kriterier för nya 

produktgrupper. SIS utvärderar möjliga produktgrupper utifrån tre grundläggande begrepp. Finns det 

Relevans, Potential och Styrbarhet för en Svanenmärkning. Byggsektorn och dess verksamhet står för 

närmare 50 % av Sveriges miljöbelastning. Det är därför av stort värde att hitta verktyg som styr mot 

en minskad miljöbelastning. Byggbranschen håller nu på att standardisera sitt arbetssätt. Detta öppnar 

upp en stor potential att förbättra både kvalitet och miljöarbete. I Sverige finns det flera olika aktörer 

inom byggbranschen. Detta gör det möjligt för SIS Miljömärkning att mäta och ta fram värden för 

kriterier. En eventuell Svanenmärkning av flerbostadshus, skulle öka konkurrensmedlen samt öka 

insynen i branschens miljöarbete. Undersökningar visar också att det finns intresse för miljövänligt 

boende. 

 

Skillnaderna som finns mellan småhus och flerbostadshus, sett ur ett kriterieperspektiv är relativt små. 

Material, rutiner, ingående produkter ochkvalitet är i regel samma för båda hustyperna. Med relativt 

små förändringar bör kriteriedokumentet för Svanenmärkning av Småhus 1.3 kunna omarbetas och 

därmed även kunna tillämpas på flerbostadshus.  
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Ordlista 

 

Punkthus:  Modernt bostads- eller kontorshus med koncentrerad plan och i regel endast ett 

trapphus, centralt beläget i byggnadens inre med lägenheterna grupperade runtom. 

Punkthuset har således markerad höjdverkan och utnyttjas normalt för 

höghusbyggande. 

 

Lamellhus: En typ av lägre hyreshus, uppfört som en friliggande byggnadslänga i två, tre eller 

fyra våningar med två eller fler trapphus 

 

SDB:  Säkerhetsdatablad, beskriver en produkts kemiska innehåll och egenskaper i 16 

bestämda punkter. De kemiska produkter som omfattas av reglerna kring 

Säkerhetsdatablad är sådana som är hälso- eller miljöfarliga eller innehåller hälso- 

eller miljöfarliga ämnen.  

 

Köldbrygga:   Konstruktionsdetalj i byggnad där ett material med dålig värmeisolering bryter av 

ett material med god värmeisolering, t.ex. där ett betongbjälklag bryter igenom en 

isolerande yttervägg och kragar ut som en balkong. 

 

Värmeväxlare: Används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat utan att de 

blandas. Mediet kan till exempel vara vatten eller luft, men även andra fluider. 

 

Nyckelfärdigt: Hus som säljs i inflyttningsbart skick. 

 

Uniqhus: Ett av Skanskas småhuskoncept som säljs under varumärket Uniqhus. Konceptet 

innebär en strävan efter att använda få och naturliga material samt att reducera 

energianvändningen. Uniqhus är Svanenmärkt. 

 

Bygga-bo:  Företag, kommuner och regeringen har tillsammans i den så kallade Bygga-bo-

dialogen formulerat ett antal långsiktiga mål, som alla har sin utgångspunkt i en 

vision om att en hållbar bygg- och fastighetssektor kan bli verklighet inom loppet 

av en generation. 

 

Pilotprojekt: Testprojekt under utvecklingsfas. Kan ses som förberedande eller vägledande. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Jordens resurser är begränsade, och det är allas vårt ansvar att se till att dessa resurser räcker till 

kommande generationer. Stigande levnadsstandard i tredje världen kommer att öka pressen på alla att 

hushålla med gemensamma tillgångar. Idag används cirka 80 % av jordens resurser av 

industriländerna. Dessa utgör dock endast 15 % av jordens befolkning1. Denna fördelning är inte 

möjlig sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Forskare diskuterar om hur mycket olja som finns kvar på 

jorden, resultaten varierar kraftigt men med dagens förbrukningstakt tros det räcka någonstans mellan 

20 och 100 år2. På grund av mänsklig aktivitet som förbränning av fossila bränslen ökar 

växthuseffekten och långsamt ändras klimatet. På grund av dessa klimatändringar tror vissa forskare 

att jordens medeltemperatur kommer att öka med 1 - 3,5 grader inom 100 år. Denna uppvärmning kan 

komma att orsaka naturkatastrofer och klimatzoner riskerar att förskjutas. 3  

 

I Sverige använder byggsektorn årligen omkring 75 miljoner ton material. Sektorn står för cirka 40 % 

av den totala energi- och materialanvändningen i landet, 10 % av transportarbetet och en betydande 

andel av avfallsproduktionen.4 Det finns alltså en stor potential inom byggsektorn att bidra till en 

minskad miljöpåverkan, både under produktionen och under förvaltningen. I en byggnad ingår ofta en 

mängd olika kemikalier, färger, material, limmer, apparaturer med mera. En byggnads livslängd 

sträcker sig ofta över hundra år, för att minska dess miljöpåverkan är det därför viktigt att material och 

teknik väljs med omsorg samt att hänsyn tas till byggnadens energiprestanda. Idag satsar flera av de 

stora byggbolagen på en effektivisering och industrialisering av byggandet. Det kan bland annat 

innebära att byggdelar anpassas så att de kan användas i flera olika typer av byggen. I och med det 

skapas en repetitiv process. Då man upprepar samma moment och använder likadana byggdelar i olika 

projekt underlättar det möjligheterna för ett bra kvalité- och miljöarbete. Ett sätt för byggföretag att 

visa för kunden att miljöhänsyn tagits är exempelvis genom miljömärkning. Genom miljömärkning får 

brukaren och beställaren en överskådlig miljövärdering gjord av en tredje part. Skanska bygger idag 

miljömärkta småhus och vill nu undersöka möjligheterna att bygga ett flerbostadshus märkt med 

Svanen.  

                                                      

1 Tänk nytt, tänk hållbart! - att bygga och förvalta för framtiden, Bygga/bo-dialogen 
2 http://www.stem.se , 2006-08-21 
3 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 1995 
4 Byggsektorns Kretsloppsråds miljöutredning, Huvudrapport.doc, Slutrapport: 2001-01-31 

http://www.stem.se
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1.2 Problemformulering 
Skanska undersöker förutsättningarna för att miljömärka sitt flerbostadshus ModernaHus med Svanen. 

I dagsläget saknas kriteriedokument för att Svanenmärka flerbostadshus. Denna rapport behandlar i 

vilken grad kriterierna för att Svanenmärka småhus är tillämpbara på flerbostadshus. Denna studie 

kommer dels att analysera miljömärkningskriterierna för småhus mot ModernaHus som är Skanskas 

standardiserade flerbostadshus och dels identifiera skillnader hustyperna emellan, samt undersöka om 

märkning av flerbostadshus är aktuell. 

 

Resultatet av denna rapport kommer användas som underlag i en förstudie som SIS Miljömärkning gör 

för att hitta nya områden att tillämpa Svanenmärkningen på.5 

1.2.1 Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare till detta examensarbete är Skanska Sverige AB Industrialiseringsprojektet, det vill 

säga att det är de som har tagit initiativ till examensarbetet. Även SIS Miljömärkning kommer att ta 

del av resultatet från rapporten. Andra intressenter är handledare och examinator vid Luleå Tekniska 

Universitet samt författaren själv. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheterna att Svanenmärka flerfamiljshus. 

1.4 Mål 
Målet med examensarbetet är att undersöka, sammanställa och ge en bra bild över den status 

ModernaHus befinner sig i, sett utifrån Svanens småhus kriterier, samt hitta skillnader mellan småhus 

och flerbostadshus. I förlängningen finns en förhoppning om att examensarbetet ska leda till att SIS 

Miljömärkning tar fram kriterier för miljömärkning av flerbostadshus.  

1.5 Avgränsning 
Arbetet kommer endast beröra de leverantörer, underentreprenörer och produkter som är aktuella i 

ModernaHus pilotprojekt 2 Söderberg 3, etapp 1 i Kristianstad. Denna rapport görs som en GAP-

analys. En GAP-analys innebär att identifiera luckor i den befintliga situationen i relation till en 

önskvärd situation. Det kommer alltså inte ske något försök att Svanenmärka Söderberg 3 etapp 1. Det 

har inte heller gjorts några anpassningar vid val av material eller dylikt för att klara kraven. 

                                                      

5 Helena Parker, Miljöstaben,  Skanska Sverige AB  
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Analysen mot kriterierna kommer att göras med ett ModernaHus i originalutförande. Att huset är i 

originalutförande definieras som att de material som används i huset är de som används utan påverkan 

från eventuella köpare, samt att planlösningen är i standardutförande. 

 

Denna studie behandlar endast huvudbyggnaden, ej grönområden, friliggande soprum, gångstigar eller 

dylikt. Installationer framdragna till husets utsida inkluderas inte heller. Detta är samma gränsdragning 

som SIS Miljömärkning har valt för småhus.6 

 

De analyser som görs av kriterierna kommer att bygga på muntliga svar, information från aktuella 

hemsidor och aktuella säkerhetsdatablad. I rapporten kommer inga skriftliga intyg krävas in. 

 

Det kommer inte att presenteras några förslag till förändringar eller förslag till nya kriterier i detta 

examensarbete. 

1.6 Metod 
Utgångspunkten till denna rapport kommer att vara kriteriedokument Svanenmärkning av Småhus 1.3. 

Utifrån det kommer en analys utföras emot flerbostadshus för att se hur väl småhuskriterierna är 

tillämpbara på dessa. Då det idag inte finns några kriterier för Svanenmärkning av flerbostadshus är 

litteraturen inom området något begränsad. Jag kommer dock att skaffa mig nödvändiga 

grundkunskaper via litteratur. Det examensarbete som gjorts kring Svanenmärkning av småhus 

kommer att användas för vägledning och inspiration. 

 

Uppgiften kommer att lösas som en fallstudie. Anledningen till det är att genom en fallstudie ges en 

tydlig bild över problemets alla delar, och då projektet är pågående finns all data och information lätt 

tillgänglig. Datainsamlingen kommer till största del att ske kvalitativt. Mycket av den information som 

behövs kommer att samlas in genom intervjuer med personal och leverantörer som arbetar med 

projektet ”Söderberg 3” i Kristianstad, samt personer på SIS Miljömärkning. Jag kommer att göra 

ingående intervjuer med de personer inom projektet som har den största kunskapen inom aktuella 

områdena. Målet är att dessa intervjuer ska mynna ut i tillräckligt med kvalitativ data för att utröna om 

det aktuella kriteriet kan uppfyllas eller ej. Jag kommer även ha kontinuerlig kontakt med 

nyckelpersoner inom Skanska. Jag kommer att använda mig av Skanskas eget material, det materialet 

kommer dock att behandlas källkritiskt för att säkerställa rapportens objektivitet. 

 

                                                      

6 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
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Inom referensprojektet Söderberg 3 används ett Internetbaserat projektnätverk, Pnet. I Pnet finns 

information om leverantörer, ritningar, mängdförteckningar, inköpsplaner med mera. Denna databas 

kommer att användas som källa. Jag kommer även att genomföra studiebesök på projektet Söderberg 

3. 

 

Analysen sker i två delar, i den första delen behandlas kriterierna för småhus. Varje kriterium kommer 

att gås igenom och utvärderas. I den andra analysdelen kommer frågor tas upp som rör en 

miljömärkning, frågor som inte är direkt kopplade till kriterierna, såsom marknad, ekonomi samt 

skillnader mellan småhus och flerfamiljshus. 

 

Analys 1 görs genom en så kallad GAP-analys, på så sätt hoppas jag kunna få en klar bild över de 

olika kriterierna och dess tillämpbarhet eller brister. Varje kriterium kommer att analyseras i tre steg: 

 

• Steg 1 – Kartläggning 

Exempel på frågor: 

Vilka krav ställs på småhus? 

Vilka funktioner finns/finns inte i flerbostadshus respektive småhus? 

 

• Steg 2 – Nulägesanalys 

Exempel på frågor: 

Vilka material och produkter används? 

Hur fungerar processen?  

Vilka rutiner finns? 

 

• Steg 3 – Test av Kriterier 

Exempel på frågor: 

Går kriterierna för småhus att tillämpa? 

Är kraven relevanta även för flerbostads hus? 

 

Analys 2 kommer bland annat följa den frågeställning som SIS Miljömärkning använder då de söker 

nya produkter att applicera miljömärkning på. Frågeställningen består av tre grundläggande begrepp, 

relevans, potential och styrbarhet. 7 

                                                      

7 http://www.svanen.nu/kriterier/kriterieutv.asp, 2006-09-20 

http://www.svanen.nu/kriterier/kriterieutv.asp


    

 

 5 

• Relevansen bedöms utifrån vilket miljöproblem som finns för produktgruppen och hur 

omfattande det är. 

• Potentialen bedöms med avseende på möjlig miljöförbättring inom produktgruppen.  

• Styrbarhet är ett mått på hur produkten, aktiviteten eller problemet kan påverkas av 

miljömärkningen. 

1.6.1 Reliabilitet 

Inom testning och mätningar anger reliabiliteten metodens tillförlitlighet i mätningen. Till exempel 

skall resultatet vara detsamma vid upprepade mätningar och oberoende av vem som utför testet.  

 

Söderberg 3 följer ModernaHus konceptet fullt ut. Alla ingående delar och produkter ligger inom 

ramen för konceptet. Projektet fungerar således bra som referens av ModernaHus.  

 

Ett problem som finns under intervjuerna är att få både forskaren och intervjupersonerna att svara 

objektivt och neutralt. Dock är de flesta av frågorna som ställs i analysen tydligt definierade och ger 

litet utrymme för partiska svar. Det är ändå viktigt att analysera felkällor och egna begränsningar inför 

datainsamlingen. Dessa aspekter är viktiga för att få hög reliabilitet till informationen som ska 

analyseras och presenteras. 

 

I rapporten kommer inga skriftliga intyg krävas. De analyser som görs av kriterierna kommer bygga på 

muntliga svar, erfarenheter från Uniqhus, information från aktuella hemsidor och gällande 

säkerhetsdatablad. I vissa fall förekommer halter av ämnen i så låga koncentrationer att producenten 

inte är skyldig att ta upp dessa i säkerhetsdatabladen. Då inga skriftliga intyg krävts in kan alltså vissa 

brister i analysen förekomma. 

1.6.2 Validitet 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) definierar validitet som ett mätinstruments förmåga att mäta 

det som avses mätas. 

 

Under analysen har de personer som behövts för att besvara de frågor som kommit upp varit 

anträffbara och svarat på alla de frågor som rör deras specialkunskap. Då detta examensarbete är en 

fallstudie och endast tittar på en byggnad finns en risk för att felaktiga resultat uppnås. Examensarbetet 

är också en förstudie och ska ses som ett hjälpmedel, inte en slutgiltig analys.  
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1.7 Arbetets Disposition 
För att underlätta orienteringen för läsaren ges här en disposition över arbetets ingående delar. 

Dispositionen är också anpassad för att förenkla för den som av olika skäl bara vill läsa valda delar av 

arbetet.  

 

Kapitel 1: Inledning  

I inledningen presenteras en bakgrund till det valda ämnesområdet i form av korta beskrivningar. Här 

ställs även rapportens ramar upp med hjälp av syfte, avgränsningar och metod.  

 

Kapitel 2: Teori 

Här beskrivs de olika ingående delarna: Miljömärkning, Skanska, SIS, Svanen, Modernahus och 

projektet som används som referens. 

 

Kapitel 3: Analys del 1 

Här redovisas den utvärdering som gjorts för vare enskilt småhuskriterium mot flerbostadshus. Detta 

är det mest omfattande kapitlet. Kapitlet avslutas med en sammanställning av samtliga kriterier. 

 

Kapitel 4: Analys del 2  

Här redovisas aspekter som inte har direkt med kriterierna att göra. Frågor som behandlas är till 

exempel vad det finns för relevans, potential och styrbarhet för en eventuell Svanenmärkning.  

 

Kapitel 5: Diskussion/slutsats  

Här diskuteras resultatet av arbetet samt min uppfattning om arbetet kring miljömärkningen av 

flerbostadshus. 
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2 TEORI 

I detta kapitel görs en kort beskrivning av miljömärkning, Skanska, SIS Miljömärkning, ModernaHus, 

Svanen, EU-blomman samt en kortfattad projektbeskrivning av Söderberg 3.  

2.1 Miljömärkning 
Miljömärkning finns för att ge vägledning vid val av produkter och tjänster genom att ge insyn i vad 

varor och tjänster innehåller eller hur de påverkar miljön. Målet med miljömärkning är att få inköpare 

och konsumenter att köpa varor och produkter med låg miljöbelastning. Ett annat syfte är att stimulera 

näringslivet till en miljöanpassad produktion. Det finns tre olika typer av ISO-standarder (International 

Organization for Standardization) för miljöinformation som ofta används: 

 

• Miljömärkning Typ I (ISO 14024) 

• Egna miljöuttalanden, miljömärkning Typ II (ISO 14021)  

• Miljödeklarationer Typ III (ISO 14025)  

 

Miljömärkning - Typ I 

Miljömärkning är en typ av miljökommunikation där man genom en symbol på produkten visar att den 

uppfyller vissa specifika miljökrav. Systemet administreras av ett oberoende miljömärkningsorgan 

som också kan kontrollera att kriterierna uppfylls i samband med ansökningar om och uppföljningar 

av miljömärkningslicenser. Inom denna kategori faller kända symboler som Svanen, Falken och EU-

blomman.8 

 

Egna miljöuttalanden - Typ II 

Egna miljöuttalanden innebär att importörer, tillverkare och grossister framhåller en varas eller en 

tjänsts miljöegenskaper genom att beskriva några få utvalda egenskaper om till exempel 

komposterbarhet, återvunnet material eller lägre energiförbrukning enligt angiven gemensam 

terminologi. Egna symboler och olika former av grafik kan användas. Informationen kan vara 

kvantitativ och kvalitativ och skall kunna verifieras av uppgiftslämnaren vid behov. Något krav på 

oberoende kontroll eller certifiering av informationen förekommer inte.9 

 

 

                                                      

8 http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40projekt&PROJID=2403&menuItemID=3393, 06-09-05 
9 http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40projekt&PROJID=2403&menuItemID=3393, 06-09-05 

http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40projekt&PROJID=2403&menuItemID=3393
http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40projekt&PROJID=2403&menuItemID=3393
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Miljödeklarationer - Typ III 

Miljödeklarationer är ett sätt att kvantitativt beskriva särskilt väsentliga miljöegenskaper hos en vara 

eller tjänst utifrån beräkningar baserade på en livscykelanalys (LCA). Med hjälp av en 

miljödeklaration kan man presentera en saklig, objektiv och jämförbar beskrivning av miljöprestanda i 

samband med till exempel miljöanpassad upphandling. Miljödeklarationer är neutrala, det vill säga de 

innehåller inga värderingar eller förutbestämda kravnivåer som är beroende av lokala eller nationella 

förhållanden utan kan användas internationellt. Systemet administreras av ett oberoende organ som 

sköter registrering av produktspecifika regler och godkända deklarationer. I Sverige sker denna 

registrering hos Miljöstyrningsrådet.10 

2.2 Svanen miljömärkning 
Svanen är det gemensamma, officiella, Nordiska miljömärket. Svanen instiftades av Nordiska 

Ministerrådet 1989. I Sverige gav riksdagen och regering Standardisering i Sverige, SIS uppdraget att 

förvalta Svanenmärkningen. SIS bildade då SIS Miljömärkning AB, ett icke-vinstdrivande bolag. Den 

gröna symbolen(se Figur 2:A) finns i dagsläget inom cirka 60 olika produktgrupper, allt från 

tvättmedel till möbler och hotell. Svanen är miljömärkning Typ I enligt ISO 14024.  

 
Figur 2:A: Symbolen för Svanen (www.svanen.nu) 

 

Målet för Svanen är att, genom märkning av produkter som är miljömässigt bättre, bidra till arbetet för 

ett hållbart samhälle. Svanen ställer förutom miljökrav även kvalitets- och funktionskrav. Produkter 

som Svanenmärks måste ha minst samma kvalitativa egenskaper som andra likvärdiga produkter. SIS 

Miljömärkning garanterar miljöanpassad produkt utan att göra avkall på funktion och kvalitet11. 

Licensen gäller oftast i tre år och företaget måste därefter ansöka om licens på nytt. För att säkerställa 

att en Svanenmärkt produkt tillhör de bästa ur miljösynpunkt höjs kraven successivt. På så sätt strävar 

SIS att ständigt få fram allt mer miljöanpassade produkter. Svanenmärkta produkter ska tillhöra de 

bästa 30 %, sett ur ett miljöperspektiv. 

 

När Svanen utvecklar krav för en ny produktgrupp bedömer SIS produktens miljöpåverkan under hela 

livscykeln, det vill säga produktens miljöbelastning från råvara till avfall. 

                                                      

10 http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40projekt&PROJID=2403&menuItemID=3393, 06-09-05 
11 http://www.svanen.nu/omsvan/sismab.asp, 2006-09-20 

http://www.svanen.nu
http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40projekt&PROJID=2403&menuItemID=3393
http://www.svanen.nu/omsvan/sismab.asp
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För att välja ut de mest lämpade produktgrupperna för miljömärkning undersöker SIS Miljömärkning 

om de uppfyller kraven vad gäller relevans, potential och styrbarhet.12  

• Relevansen bedöms utifrån vilket miljöproblem som finns för produktgruppen och hur 

omfattande det är. 

• Potentialen bedöms med avseende på möjlig miljöförbättring inom produktgruppen.  

• Styrbarhet är ett mått på hur produkten, aktiviteten eller problemet kan påverkas av 

miljömärkningen. 

En expertgrupp med representanter från den aktuella branschen arbetar tillsammans med Svanen för 

att ta fram kriterierna. Ett förslag går ut på remiss. Därefter behandlas kriteriedokumentet av 

nämnderna i de olika nordiska länderna. Kriterierna fastställs slutligen av den Nordiska 

Miljömärkningsnämnden.13 

 

De Svanenmärkta småhus som produceras har krav på byggprocess, material och energibehov. Huset 

ska ha en liten miljöpåverkan och en god inomhusmiljö. Ett Svanenmärkt hus tar hänsyn till miljön 

genom hela tillverkningsprocessen, från råvaror till färdigt hus. Krav ställs på innemiljön genom krav 

på ingående material, god ventilation, produktionen samt på material- och kvalitetskontroll för att 

undvika inbyggda fuktskador. Krav ställs också på hur den externa miljön påverkas genom att 

miljöfarliga ämnen utesluts. Huset ska kunna drivas med en låg energiförbrukning, att byggavfall tas 

om hand på ett miljöriktigt sätt samt att det finns en drift- och underhållsplan för huset.14 

2.2.1 EU-blomman 

1992 antog Europeiska Gemenskapernas råd förordningen om ett gemensamt miljömärke inom EG 

(EU). Den svenska regeringen beslöt 1994 att den europeiska miljömärkningen för Sveriges del skulle 

hanteras av SIS Miljömärkning. Alla EU- och EES-länder deltar i Blommans nämnd, EUEB 

(European Union Ecolabelling Board). Märket (se Figur 2:B) fungerar på samma sätt som Svanen.15 

 

                                                      

12 http://www.svanen.nu/kriterier/kriterieutv.asp, 2006-08-31 
13 SIS Miljömärkning, www.svanen.nu,  2006-04-26 
14 SIS Miljömärkning, www.svanen.nu,  2006-04-26 
15 SIS Miljömärkning, www.svanen.nu,  2006-04-26 

http://www.svanen.nu/kriterier/kriterieutv.asp
http://www.svanen.nu
http://www.svanen.nu
http://www.svanen.nu
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Figur 2:B EU-blommans symbol (www.eco-label.com) 

 

Tillverkarna måste genom tester och dokumentation visa att produkterna klarar de krav på miljö, hälsa 

och funktion som ställs. I Sverige används Svanen i större utsträckning än EU-blomman, detta beror 

på att inom Norden har Svanen blivit en etablerad och välkänd märkning. EU-blomman och Svanen 

hanteras båda av SIS Miljömärkning.16 

2.3 Skanska 
Skanska grundades av Rudolf Fredrik Berg 1887 och var då en tillverkare av cementprodukter, 

företaget hette på den tiden Skånska Cementgjuteriet. Verksamheten breddades tidigt och Skanska 

blev ett byggnadsföretag. I mitten av 50-talet tog företaget ett kliv ut på den internationella marknaden 

och idag är Skanska ett av världens ledande byggföretag med 54 000 anställda varav 12 000 i Sverige. 

2005 omsatte koncernen cirka 125 miljarder kr varav 22 miljarder kr i Sverige. Affärsidén är att 

utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta.17 

 

Skanska agerar idag på nio så kallade hemmamarknader. De största är USA, Sverige, Tjeckien, Norge, 

Storbritannien och Finland. Målet är att Skanska skall vara störst eller näst störst avseende storlek och 

lönsamhet på företagets alla hemmamarknader. Skanskas mål är även att på utvalda marknader och 

produktområden vara den ledande projektutvecklaren inom bostäder, kontor, handel och utvalda typer 

av projekt i offentlig och privat samverkan.18  

 

Verksamheten bedrivs inom fyra verksamhetsgrenar: Byggverksamhet, Projektutveckling bostäder, 

Projektutveckling kommersiella lokaler samt Projektutveckling infrastruktur. Byggverksamhet 

omfattar såväl hus- och anläggningsbyggande som bostadsbyggande och är Skanskas största 

verksamhetsgren. Anläggningsbyggande består i huvudsak av infrastrukturprojekt som järnvägar, 

broar, tunnlar, vägar och kraftverk. Projektutveckling bostäder utvecklar bostadsprojekt för omedelbar 

försäljning. Bostäderna skräddarsys för enskilda kundgrupper. Projektutveckling kommersiella lokaler 

initierar, utvecklar, hyr ut och säljer kommersiella fastighetsprojekt med inriktning på kontor och 
                                                      

16 SIS Miljömärkning, www.svanen.nu,  2006-04-26 
17 http://forum.sverige.se, 2006-10-17 
18 http://forum.sverige.se, 2006-10-17 
 

http://www.eco-label.com
http://www.svanen.nu
http://forum.sverige.se
http://forum.sverige.se
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handelscentra. Projektutveckling infrastruktur arbetar med att utveckla och investera i 

privatfinansierade infrastrukturprojekt, till exempel vägar, sjukhus och kraftverk och på så sätt skapa 

nya projektmöjligheter.19 

 

Skanska Hyresbostäder AB är ett, sedan första januari 2006, nystartat bolag inom Skanska-koncernen. 

Under ett och samma tak ska Skanska utveckla, bygga och förvalta hyresrätter. Ambitionen är att om 

cirka tre år producera omkring 1 000 lägenheter per år vilket i dagsläget motsvarar en genomsnittlig 

investering om cirka en miljard sek årligen. Satsningen motiveras av bristen på hyreslägenheter 

kombinerat med att Skanska utvecklat en industrialiserad byggprocess som sänker 

produktionskostnaden och kortar byggtiden med fortsatt bibehållen kvalitet. Fokus är på orter med stor 

bostadsbrist, det vill säga Stockholm, Göteborg och Malmöregionen samt övriga universitets- och 

högskolestäder.20  

2.3.1 Skanskas miljöarbete 

Sedan år 2000 är hela Skanska ISO 14001-cerifierade21. Skanska Sverige använder sig av ett internt 

ledningssystem, Vårt sätt att arbeta. Ledningssystemet består av två delar, Affärsplan och 

verksamhetsmanual. Affärsplanen beskriver de mål, med tillhörande åtgärder, som Skanska har för 

verksamheten. Verksamhetsmanualen, med tillhörande hjälpmedel, beskriver företagets arbetssätt, där 

arbetsmiljö, miljö och kvalitet är integrerade.22 

 

Sedan mitten av 90-talet har företaget arbetat systematiskt med miljöfrågor. Skanskas miljöarbete 

bygger på en helhetssyn och på att all verksamhet ska omfattas av samma grundkrav och riktlinjer23. 

Skanska har valt att lägga fokus inom fyra områden i sitt miljöarbete24: 

 

• Kemikalier – miljöstörande ämnen  

• Energi 

• Materialhushållning  

• Arbetsmaskiner/fordon och transporter 

 

                                                      

19 http://www.industrivarden.net, 2006-09-05 
20 Anders Bodin, LTH/Skanska Hyresbostäder AB 
21 Skanskas Hållbarhetsredovisning 2004 
22 http://forum.sverige.se, 2006-10-17 
23 Skanskas Hållbarhetsredovisning 2004 
24 Skanskas Vårt sätt att arbeta - miljö 

http://www.industrivarden.net
http://forum.sverige.se
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Internt på Skanska finns även en rad olika hjälpmedel, där ibland Kemdatabasen. I Kemdatabasen 

finns drygt 4200 kemiska produkter utvärderade. Alla Produkter är miljöbedömda internt och får 

bedömningen miljöval, godkänd, observera fara, utfasning eller förbjuden.25 

 

Ett annat hjälpmedel är det Internetbaserade inköpsverktyget IBX. Genom IBX finns en mängd 

leverantörer sammankopplade. Via IBXs sökmotor kan priser, information, med mera fås om olika 

produkter. På så sätt kan Skanska till exempel särskilja vissa produkter, eller leverantörer som anses 

vara fördelaktiga. Ett exempel på detta är det så kallade a-sortimentet där produkter med bra 

miljöegenskaper, bra arbetsmiljö, strategiska leverantörer, god kvalité etc. finns rekommenderade.26  

 

Sedan juni 2005 har Skanska licens att Svanenmärka sitt koncepthus Uniqhus. Huset (se Figur 2:C) är 

en enfamiljsvilla och är hittills den enda hustyp som Svanenmärks i Sverige.27 

 

     
Figur 2:C Bilder på Skanskas Uniqhus (www.uniqhus.se) 

2.3.2 Skanskas koncept ModernaHus 

En av de aktuella utvecklingsfrågorna är att sänka byggkostnaderna, korta byggtiderna och höja 

kvaliteten och på så vis även sänka kostnaden för kunden. Skanska arbetar mycket med 

standardisering av olika moment och byggdelar. ModernaHus konceptet är en del av 

standardiseringssatsningen. ModernaHus är en ny plattform för flerbostadshus som Skanska har tagit 

fram. I konceptet ingår punkthus och lamellhus i 3-8 våningar. Systemet kan jämföras med den metod 

som bilindustrin använder, en och samma plattform utgör grunden för flera olika bilmodeller. 

                                                      

25 http://forum.sverige.se, 2006-10-17 
26 Mårten Skällenäs, Skanska Sverige AB 
27 http://www.uniqhus.se, 2006-04-26 

http://www.uniqhus.se
http://forum.sverige.se
http://www.uniqhus.se
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Bostadsplattformen ska alltså på liknande sätt kunna resultera i bostäder som ser mycket olika ut (Se 

Figur 2:D). Det innebär att moduler byggs i fabrik och sätts samman på byggarbetsplatsen. 

 

De styrande parametrarna är till exempel en begränsning till antalet våningar, det måste vara minst tre 

och högst åtta. Trapphus och balkonger har standardiserade mått liksom våtrummen, yttertaket och 

schakt inklusive el-nisch som lyfts in i form av helt färdigställda volymer. 

 

 

 

Figur 2:D Skiss över industrialiserat byggande (www.forum.sverige.skanska.se) 

 

Inom ModernaHus konceptet finns stor flexibilitet, till exempel när det gäller husets omfång, 

utformning av fasad och materialval inomhus. Även planlösningar är till stor del flexibla. Det innebär 

att plattformen kan byggas både som studentbostäder (som motsvarar en slags mininivå) och som 

seniorbostäder, där kraven på tillgänglighet och liknande är omfattande.28  

 

ModernaHus lanserades som koncept under våren 2005 och samma år byggdes det första huset. Det är 

beläget i Örebro intill Eyravallen och består av 32 två- och trerumslägenheter. De första hyresgästerna 

flyttade in i januari 2006 samtidigt som bygget av det andra huset påbörjades i Kristianstad. Ett tredje 

hus kommer att byggas för Botkyrkabyggen i Stockholm och väntas stå klart senhösten 2007.29
 

                                                      

28 http://forum.sverige.skanska.se/ ,  2006-05-31 
29 http://www.skanska.se, 2006-09-13 

http://www.forum.sverige.skanska.se
http://forum.sverige.skanska.se
http://www.skanska.se
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2.3.2.1 Byggnadsbeskrivning av ModernaHus 

I den byggnadsbeskrivning som Skanska tagit fram för ModernaHus (se Figur 2:E) finns huset 

översiktligt beskrivet. Delar av den beskrivningen finns i kommande stycken.30 

 

Grundläggning består av prefabricerade hissgropar och sockelelement under bärande väggar samt 

platsgjutet golv på markisolering. Bottenbjälklaget dimensioneras utifrån rådande markförhållanden. 

Våningsbjälklag och vindsbjälklag utförs som HDF (håldäcksbjälklag förspänt) med pågjutning.31  

 

Ytterväggarna är en sandwichkonstruktion med betong, cellplast och betongytterskiva. Betongfasaden 

har en putsliknande yta som är mycket beständig. Fasaden är dimensionerad för 100 års livslängd och 

kommer färdigmålad med monterade fönster direkt från fabrik.32 

 

Huset har treglasfönster och fönsterstommarna är gjorda av trä som klätts i aluminium. Detta ger 

hållbara fönster med lågt underhållsbehov. Fönster och entrépartier uppfyller kraven på 

värmeisoleringsförmåga, min U = 1,3 W/m
2
K samt kraven på ljuddämpande effekt, Rw = 34 dB. 

Entrépartier är i lackerat stål med bruten köldbrygga och 2-glas isolerruta med säkerhetsglas.33 

 

 
Figur 2:E Illustration över ModernaHus (www.forum.sverige.skanska.se) 

                                                      

30 http://forum.sverige.se, 2006-10-17 
31 Byggnadsbeskrivning av Modernahus 
32 Byggnadsbeskrivning av Modernahus 
33 Byggnadsbeskrivning av Modernahus 

http://www.forum.sverige.skanska.se
http://forum.sverige.se
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Samtliga lägenhetsskiljande innerväggar, bärande väggar i trapphus och övriga stabiliserade väggar 

utförs av prefabricerade betongelement. De lägenhetsskiljande väggarna har en tjocklek av 200 mm. 

Rumsskiljande väggar byggs med gipsskivor på stålreglar.34 

 

Yttertaket görs prefabricerat. Takelementen tillverkas i ett stycke, från nock till takfot och är 2850 mm 

breda. Elementets bärande konstruktion utföres i stål. Takbeläggningen utförs med plåt. Isolering av 

taket är lösullsisolering på vindsbjälklag.35 

 

Balkongerna med betongplattor bärs upp av stålpelare grundlagda på sulor och förankrade i 

husstommen.36 

 

Lägenheterna är försedda med prefabricerade badrumsmoduler (se Figur 2:F) kompletta med all 

badrumsinredning och rörledningar för vatten och avlopp. Badrumsmodulerna är även försedda med 

färdiga avsättningar för kallvatten, varmvatten och avlopp till kök. Badrumsmodulerna ansluts till 

vertikala stammar för vatten och avlopp som är förlagda i installationsschakt. Anslutningsledningar 

förbereds med passbitar för möjlighet till installation av mätare för varmvatten.37 

 

     

Figur 2:F En badrumsmodul lyfts på plats (www.forum.sverige.skanska.se) 

 

Byggnadens uppvärmningsanläggning består av ett radiatorsystem för vattenburen värme kopplat som 

tvårörssystem. Värmekällan består i normalfallet av fjärrvärme. En prefabricerad undercentral är 

placerad på vindsbjälklaget. I undercentralen finns en värmeväxlarenhet som består av värmeväxlare 

för värme respektive tappvarmvatten, cirkulationspumpar, armatur, styr- och reglerutrustning samt 

                                                      

34 Byggnadsbeskrivning av Modernahus 
35 Byggnadsbeskrivning av Modernahus 
36 Byggnadsbeskrivning av Modernahus 
37 Byggnadsbeskrivning av Modernahus 

http://www.forum.sverige.skanska.se
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frånluftsvärmepump. Återvunnen värme tillförs byggnadens radiatorkrets. Värme distribueras till de 

olika våningsplanen via vertikala stammar vid ytterväggarna.38 

 

Byggnaden förses med anläggning för mekanisk frånluft med frånluftsdon i kök, badrum och förråd. 

Badrummet består av en prefabricerad modul med ett fabriksmonterat frånluftsdon. Frånluftsdonet i 

köket består av en spiskåpa med möjlighet till forcering av luftflödet. Uteluft tillförs till sovrum och 

vardagsrum via tilluftsdon som är monterade i yttervägg bakom radiatorer. Tilluftsdonen är försedda 

med luftfilter. I prefabricerade installationsschakt läggs separata frånluftskanaler från varje lägenhet. 

På vindsplanet placeras det prefabricerade fläktrummet som innehåller central frånluftsfläkt och 

återvinningsbatteri för återvinning av värme ur frånluften.39 

 

Energiåtervinning sker med frånluftsvärmepump. Återvunnen värme tillförs radiatorkretsen. 

Återvinningsbatteriet och värmepumpen är sammankopplade med en brineledning.40 

2.3.3 Projekt Söderberg 3, Kristianstad 

Det andra pilotprojektet inom ModernaHus, Söderberg 3 (se Figur 2:G), startade i Kristianstad i 

januari 2006 och beräknas vara klart för inflyttning i oktober samma år. Huset är ett punkthus med sex 

våningar och har tjugofyra lägenheter fördelade jämnt på två- och trerumslägenheter. Den 

genomsnittliga hyresnivån är beräknad till ca 1000 kr kvm/år.41 

 

 
Figur 2:G Söderberg 3 i Kristianstad (www.forum.sverige.skanska.se) 

                                                      

38 Byggnadsbeskrivning av Modernahus 
39 Byggnadsbeskrivning av Modernahus 
40 Byggnadsbeskrivning av Modernahus. 
41 Karin Lindholm, Skanska Teknink 

http://www.forum.sverige.skanska.se
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Då husgrunden var färdig påbörjades resningen av stommen, det tog ungefär 28 dagar att resa de sex 

våningarna och få tätt hus42. Därefter inleddes det invändiga arbetet med rördragning, lätta 

innerväggar, köksmontage målning med mera. 

 

Söderberg 3 följer ModernaHus konceptet fullt ut. Alla ingående delar och produkter ligger inom 

ramen för konceptet. Byggnaden fungerar således bra som referens av ModernaHus.43 

                                                      

42 Karin Lindholm, Skanska Teknink. 
43 Mikael Fritzon, Skanska Sverige AB  
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3 ANALYS DEL 1 

I det här avsnittet kommer ModernaHus konceptet att jämföras mot kriterierna från 

kriteriedokumentet, Svanenmärkning av småhus 1.3. Kriterierna är ordnade i fem olika huvuddelar;  

 

• Övergripande krav till licenssökaren  

• Energi, vatten och ventilation  

• Materialkrav 

• Kvalitetsledning och kontroll av byggprocessen 

• Instruktioner för boende  

 

Under varje huvuddel analyseras de berörda kriterierna. Kriterierna är indelade i tre olika typer. 

Obligatoriska (O), Poänggivande (P) och kriterier som berör miljö och kvalitetssäkring (M). För att ett 

småhus ska bli godkänt måste samtliga obligatoriska kriterier uppfyllas, minst 40 % (16 poäng) av de 

möjliga poängen (40 totalt) erhållas och huset måste uppfylla samtliga miljö och kvalitetssäkrings 

kriterier.  

 

Den beskrivning av kriterierna som följer är ordagrant hämtade från kriteriedokument 

Svanenmärkning av småhus version 1.3  

 

Avslutningsvis i Analys del 1 presenteras en sammanfattning över utfall av samtliga kriterier.  

3.1 Övergripande krav till licenssökaren 

3.1.1 Kriterium O1 - Generell beskrivning av huset 

En generell beskrivning av huset, där invändig boyta, planritningar, stomtyp, fasadtyp, taktyp, 

grund/fundament, ventilationssystem och uppvärmningssystem ska redovisas.  

 

Beskriv vilka variationer i planlösningar och materialval som erbjuds. Det ska framgå vilka arbeten 

som köparen själv får utföra, till exempel inredning av vind. Det ska också framgå att huset inte får 

överlåtas till köparen innan tätskikt och rördragningar i våtrum är klara.  
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Beskriv vilken typ av entreprenad som erbjuds och hur det kan säkerställas att löpande 

kvalitetskontroll görs tills det att huset är inflyttningsklart. 44 

 

Nulägesanalys av kriterium O1  

Kravet uppfylls dock måste en sammanställning göras. I konceptet ModernaHus finns ett antal 

bestämda varianter och planlösningar. Det som skiljer de olika lösningarna är till exempel antal 

lägenheter per våningsplan, standard på lägenheterna med mera.  

 

Det finns ett flertal olika dokument som listar vilka produkter och material som ingår i huset. De 

dokument som finns tillgängliga listas nedan: 

 

• Rumsbeskrivning. I denna handling beskrivs vilka material som används till tak väggar och 

ytskikt med mera. Här finns även beskrivet vissa inredningsdetaljer. 

 

• Bygghandling el- och telesystem. I denna handling beskrivs vilka material och produkter 

som används i de elektriska- och telesystemen. 

 

• Bygghandling VS. Här beskriv hur vatten och sanitet systemet är uppbyggt. I denna handling 

beskrivs även vilka produkter och material som används till vatten- och sanitetsinstallationer. 

 

• Bygghandling VE. Här beskrivs ventilationssystemet och i denna handling beskrivs vilka 

material och produkter som används i systemet.  

 

• Kemikalieförteckning. I denna förteckning registreras alla kemiska produkter som används i 

det aktuella objektet. Här finns beskrivet vilken produkttyp, produktnamn, leverantör, 

Säkerhetsdatablad, värdering i Kemdatabasen, produktens klassificering, miljö och 

hälsoskadliga ämnen och särskild information. 

 

• Bygghandling mark. I denna handling beskrivs vilka material och produkter som används i 

markarbetena. 

                                                      

44 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
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3.1.2 Kriterium O2 - Ansvar för byggprocessen 

En redogörelse ska finnas som säkerställer att licensinnehavaren har ansvar gentemot köparen för 

byggprocessen. Undantag kan göras för inredning av vind, målning inomhus, inredning av kök samt 

grundläggning.45 

 

Nulägesanalys av kriterium O2 

Kravet uppfylls men en redogörelse måste dock göras. ModernaHus är tänkt att produceras som 

totalentreprenad med ett antal underentreprenader. Det innebär att Skanska har det totala ansvaret 

gentemot beställaren. Det gäller såväl uppförande av byggnaden som funktion. Med största 

sannolikhet kommer avtalet mellan Skanska och beställare grunda sig på standardavtalet ABT94 

(Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenad 1994)46. 

3.2 Energi, vatten och ventilation 
Kraven på energi är baserade på teoretiska beräkningar som görs innan huset byggs. De fastställda 

gränsvärdena beräknas som effektförlust i enheten Watt per grad Kelvin och kvadratmeter boyta 

(W/K*m2). Effektförlusten är oberoende av vilken klimatzon som huset byggs i.47 

3.2.1 Kriterium O3 - Ytrelaterad värmeförlustskoefficient 

Högsta tillåtna ytrelaterade värmeförlustskoefficient (Fytt) för huset är 0,26 W/K*m2 (omslutande yta). 

Kravet gäller husets omslutande yta mot utomhusklimatet, golv, tak, ytterväggar, fönster och 

ytterdörrar inkluderas. Om den ytrelaterade värmeförlustskoefficienten varierar i olika utformningar av 

husen, ska det redovisas att varje utformning uppfyller kravet.48 

 

Nulägesanalys av kriterium O3 

Punkthuset Söderberg 3 beräknas klara kraven på ytrelaterade värmeförlustskoefficienten på 0,26 

W/K*m2. Den ytrelaterade värmeförlustkoefficienten beräknas till 0,238 W/(m²·K).49 Beräkningarna 

har utförts med hjälp av simuleringsverktyget VIP+. Programmet är ett avancerat verktyg som bland 

annat tar hänsyn till värmelagring i stommen, luftläckage, solinstrålning och klimatets variationer över 

                                                      

45 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
46 Mikael Fritzon, Skanska Sverige 
47 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
48 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
49 Energiprestanda - Kontrollberäkning enligt BBR, energihushållning och värmeisolering, Johanna Nordström 
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dygnet. Vid projekteringen har Skanska strävat efter att projektera bort köldbryggor i största möjliga 

mån50. 

3.2.2 Kriterium O4 - Relativ effektförlustfaktor 

Här kan licenssökaren välja mellan att uppfylla krav A eller B.51 

 

• Krav A: Effektförlust genom transmissionsförluster och ventilationsförluster (inklusive läckage) 

får inte överstiga 0,90 W/K*m2 (boyta) när hänsyn har tagits till återvunnen energi.  

 

• Krav B: Byggnader i Danmark ska som minimum uppfylla kraven för byggnader i lågenergiklass 

2 enligt det Danska byggnadsreglementet för småhus 1998, med senare ändringar. 

Miljömärkningens målsättning är att använda de nordiska ländernas implementeringar av EU:s 

energimärkningsdirektiv som träder i kraft 4 januari, 2006. Idag är det bara i Danmark som den 

implementeringen har gjorts. Efterhand som direktivet implementeras i övriga Norden kommer det 

att värderas vilken nivå som är acceptabel för Svanmärkningen och krav B kommer att justeras för 

att kunna användas för att uppfylla krav O4. 

 

Nulägesanalys av kriterium O4 

ModernaHus uppfyller Krav A. Värdet på 0,9 W/K*m2 räknas ut på husets BOA (boarea). För 

Söderberg 3 är BOA 1700m2. Beräkningen görs enligt metod i Kriteriedokument Svanenmärkning av 

Småhus 1.3. I dokumentet görs antagandet att varje netto tillförd kWh/m2 är ekvivalent med 0,01 

W/K*m2 för Eåv. I Tabell 1 och Tabell 2 gör beräkningen av relativ förlustfaktor enligt den metod dom 

förespråkas i Svanenmärkning av Småhus 1.3. 

 

Parameter Storlek 

Aom 1793 m2 

Aboyta 1700m2 

Fytt 0,26 W/k*m2 

Vbostad 4642,5 m3 

Eåv (Återvunnen energi) 40645 kWh 

Tabell 1 Nyckeltal för Söderberg3 

 

 

                                                      

50 Johanna Nordström, Skanska Sverige 
51 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
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Parameter Beräkning Resultat (W/K*m2) 

Energi behov för uppvärmning   

Transmissionsförlust  (0,26 W/k*m2*1793m2) /1700m2 0,274 

Ventilationsförlust(Event)  

inkl Läckage (Eläck) 

((0,167 *4642,5)/1700m2) 

+((0,0384*1793m2)/1700m2) 

0,456+0,04=0,496 

Återvunnen energi (Eåv) (40645kWh/1700m2)*0,01 0,239 

Relativförlustfaktor 0,274+0,496-2,39 0,53 

Tabell 2 Beräkning av Relativ förlustfaktor 

 

Samtliga invärden i beräkningen är tagna från VIP+ energiberäkningar av Söderberg 3.52  

Ventilationsförlust: Beräknat som luftomsättning på 0,5 gånger per timme. Faktorn 0,167 framkommer 

som luftens specifika värmekapacitet på 1200J/kg*K delad med 7200 sekunder (två timmar) som det 

går mellan luftbyten och med antagandet att 1 m3 luft väger 1 kg.53 

Läckage: Faktorn 0,0384 framkommer utifrån antagandet att luftläckaget är 0,8l/s*m2 vid 50pa och 4 

% härav vid normaltryck vilket ger 0,032 l/s*m2 eller 0,000032kg/s*m2. Denna faktor multipliceras 

med luftens specifika värmekapacitet på 1200J/kg*K varvid faktorn 0,0384 framkommer.54 

 

För Söderberg 3 blir Relativa förlustfaktorn 0,53 W/K*m2. Alltså klarar Söderberg 3 kravet på 0,90 

W/K*m2 

 

Krav B är utformat endast för små hus, kravet bygger på Danska byggnadsreglementet för småhus 

1998. 

3.2.3 Kriterium O5 - Ventilation 

Ventilation i sovrum och uppehållsrum ska ha en friskluftstillförsel på minst 7 l/s*person.55 

 

Nulägesanalys av kriterium O5 

Kriteriet uppfylls inte. ModernaHus har en friskluftstillförsel i sovrummen på 4 l/s*person. 

Sovrummen är dimensionerade efter 2 personer vilket betyder att sovrum har ett friskluftstillflöde på 8 

l/s. Detta är i enlighet med BBRs (Boverkets byggregler) rekommendationer. Vid dimensionering av 

ventilationssystem eftersträvas en stor mängd friskluft, samtidigt önskas en låg energiförbrukning. 

                                                      

52 Johanna Nordström, Skanska Teknik 
53 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
54 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
55 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
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Dessa två parametrar motsäger dock varandra och det måste därför göras en avvägning. Skanska har 

valt att följa de riktvärden som anges i BBR.56 

3.2.4 Kriterium O6 - Energimärkta vitvaror 

Om kyl, frys, disk och/eller tvättmaskin installeras ska dessa minst vara i energiklass A. Om vitvaror 

inte installeras, ska minst klass A rekommenderas till husköparen.57 

 

Nulägesanalys av kriterium O6 

Vitvarorna som ingår i konceptet uppfyller kravet. Enligt EU:s riktlinjer skall alla kylar och frysar vara 

energimärkta A-G, där A avser de mest energieffektiva produkterna och G de sämsta från 

energisynpunkt (se Figur 3:A). Konsumentverket har marknadsöversikter på energieffektiva vitvaror.58 

 

 
Figur 3:A A+Klassningsskalan (www.konsumentverket.se) 

 

De vitvaror som finns i ModernaHus konceptet idag uppfyller kraven. Kraven på energiklass A gäller 

idag endast tvättmaskin, kyl, frys och spis. De aktuella modellerna finns nedan59: 

 

• Bosch Tvättmaskin WM 12A160SN  Energiklass A 

• Bosch Kyl/frys KGS 36V00, AntiBacteria Energiklass A 

• Bosch Standardspis HLN 122021V  Energiklass A 

 

I dagsläget finns inga krav på torkskåp och torktumlare, detta beror på att tillgången bland dessa 

produkter inte är tillräcklig60. Idag finns dessutom inget system för energiklassificering av torkskåp. 

För kommande uppdateringar eller ett eventuellt nytt kriteriedokument kan även dessa produkter vara 

                                                      

56 Leif Johansson, Skanska Teknik 
57 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
58 http://www.konsumentverket.se 2006-09-13 
59 Sara Andersson,  Projektingenjör, Skanska Hus Syd 
60 Jacob Paulsen, SIS Miljömärkning 

http://www.konsumentverket.se
http://www.konsumentverket.se
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intressanta att titta på61. De torktumlare och torkskåp som ingår i ModernaHus konceptet finns 

nedan62. 

 

• Bosch Torkskåp BETS 600   Energiklassingssystem existerar ej 

• Bosch Luftkondenstumlare WT 44E100SK Energiklass C 

3.2.5 Kriterium P1 - Minskad relativ effektförlust 

För hus som uppfyller krav O4A - Relativ effektförlustfaktor: 

Är den relativa energiförlustfaktorn mindre än gränsvärdet ges 1p för varje 0,01 W/K*m2 som huset 

hamnar under gränsvärdet, dock maximalt 20p. 

 

För hus som uppfyller krav O4B - Relativ effektförlustfaktor : 

Det ges 1p för varje 2,5 % som husets energiförbrukning är mindre än gränsvärdet för ett hus i 

lågenergiklass 2 enligt det Danska byggnadsreglementet för småhus 1998, med senare ändringar, dock 

ges maximalt 20 poäng.63 

 

Nulägesanalys av kriterium P1 

Kravet O4A på den relativa effektförlustfaktorn är 0,90 W/K*m2. Söderberg 3s värde ligger på 0,53 

W/K*m2 det vill säga 0,37 W/K*m2 lägre än kravet, vilket skulle ge 20 poäng.64 

3.2.6 Kriterium P2 - Snålspolande duschar och blandare till handfat 

Finns snålspolande duschar och blandare för handfat i alla badrum: 3p (Med snålspolande menas 

maximalt 12 l/min vid normalt flöde, forceringsmöjlighet tillåtet).65 

 

Nulägesanalys av kriterium P2 

Kravet uppfylls inte, för att klara kravet måste en viss justering göras. De duschar och blandare för 

handfat som ingår i Söderberg 3 är inte så kallade snålspolande. Enligt leverantören Oras är detta inte 

någon gräns produkten brukar anpassas efter, i dagsläget anpassas produkterna efter olika svenska och 

europeiska direktiv och normer, till exempel ljudnivå. Flödet är beroende av vattentrycket in i 

blandaren. Dock finns det en uppsjö vattensparande åtgärder. De flesta av dessa åtgärder är lätt för 

                                                      

61 Jacob Paulsen, SIS Miljömärkning 
62 Sara Andersson,  Projektingenjör, Skanska Hus Syd 
63 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
64 Johanna Nordström Skanska Sverige AB Miljöstad 
65 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
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brukaren att sätta ur spel. Det finns dock lösningar att begränsa flödet in i huset, vilket är en vanlig 

metod i Finland. Det går även att strypa flödet i blandare, det krävs då en specialbeställning, denna 

åtgärd bidrar dock till ökat slitage.66 

3.3 Materialkrav 
Materialkraven som ställs av kriteriedokumentet avgränsas till att inte gälla installationer som är 

dragna i marken fram till huset. Kraven är i huvudsak, enligt Svanen, upplysningskrav, förbudskrav 

eller begränsningskrav av enskilda ämnen.67 

 

Det ställs inte några krav på energianvändningen vid produktionen av material. Enligt Svanen har 

livscykelanalyser visat att energianvändning vid produktionen av byggnaden är betydligt lägre än 

energiförbrukningen i husets driftsfas.68 

 

Kraven gäller även material och produkter i prefabricerade delar samt material som tillförts under 

byggprocessen.69 

 

SIS Miljömärknings önskan hade varit att ställa generella krav på material med hänsyn till 

miljöegenskaper eller miljöskadliga och hälsovårdliga ämnen, det finns dock två anledningar till att 

det inte gjorts. Det ena är att det blir oerhört resurs- och kunskapskrävande att ta fram och kontrollera 

dokumentationen för allt material som ingår i huset. Den andra orsaken är att det finns produkter med 

oönskade ämnen och egenskaper som i dagsläget inte har några realistiska alternativ, till exempel 

betong. Ett generellt krav skulle utesluta sådana produkter som tyvärr är nödvändiga för husbyggande. 

Byggdelar och material som ingår i ett hus har olika funktioner och enskilda material kan ha olika 

användningsområden exempelvis bärförmåga, vindtäthet, fuktspärr och brandisolering. Materialen 

fungerar i samspel med konstruktionen. 70 

                                                      

66 Patrick Holmberg, Oras, Produktansvarig Sverige 
67 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
68 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
69 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
70 Svanenmärkning av småhus version 1.3 



    

 

 26 

3.3.1 Kriterium O7 - Lista över produkter/material 

Sökanden ska sammanställa en lista där inköpta produkter och material ska redovisas. Listan ska 

innehålla uppgifter om produkt, producenter, material och mängder. Om produkten är sammansatt av 

flera material ska enbart huvudmaterialen anges.71  

 

Nulägesanalys av kriterium O7 

Kravet uppfylls, dock måste en sammanställning göras. En sammanställning av alla material som köps 

in till de olika projekten finns inkluderad i inköpsplanen. Där finns mängder och leverantör registrerat. 

För att uppfylla kravet bör denna lista sammanställas i ett tydligare dokument, så att det blir lätt att 

överblicka materialdata. Liknade lista finns hos Uniqhus, så kunskap hur en sådan lista ska se ut finns 

inom Skanska. 

3.3.2 Kriterium O8 - Kemiska produkter, säkerhetsblad 

Säkerhetsdatablad för alla kemiska produkter som används ska skickas in till SIS Miljömärkning AB. 

Kraven gäller alla kemiska produkter/material som tillförs på eventuell produktionsanläggning hos 

husfabrikanten samt i byggprocessen på byggplatsen.72 

 

Nulägesanalys av kriterium O8 

Kravet uppfylls, dock måste säkerhetsdatablad skickas in till SIS, det ingår inte i de nu gällande 

rutinerna. Det ska finnas säkerhetsdatablad med klassificering av produkten enligt 1999/45 EG för alla 

kemiska produkter som används under produktionen av huset. Det gäller även produkter som används 

till prefabricerade element och byggdelar. I Skanskas Kemdatabas finns säkerhetsdatablad med 

klassificering över samtliga kemiska produkter som Skanska använder i sina projekt. Där finns även 

specificerat vilka produkter som användes i varje enskilt projekt.  

3.3.3 Kriterium O9 - Inomhusfärg, lack och golvolja 

Produkten ska uppfylla utvalda krav enligt Blommans krav.73 

 

Nulägesanalys av kriterium O9 

Produkter som används I söderberg 3 åter finns i Tabell 3. 

 

                                                      

71 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
72 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
73 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
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Användare Produkt Funktion Leverantör Godkänd 

Stoby Måleri Alcro allgrund Grundfärg Alcro Ja74 

Stoby Måleri Alcro Milltex 7 Bröstningar, fönstersmygar Alcro Ja75 

Stoby Måleri Alcro Milltex 20 Trapphus Alcro Ja76 

Stoby Måleri Alcro B- Milltex Klädkamrar Alcro Ja77 

Tabell 3 Färger 

 

Kriteriet uppfylls. Samtliga färger som används i projektet kommer från Alcro och är märkta med EU-

blomman och uppfyller därmed kriterierna. 

3.3.4 Kriterium O10 - Lim 

Lim ska uppfylla utvalda krav enligt Svanens krav på lim.78 

 

Nulägesanalys av kriterium O10 

Produkter som används I söderberg 3 åter finns i Tabell 4. 

Användare Produkt Funktion Leverantör Godkänd 

Partab Casco Superset Sammansättning, vägg-vägg Akzo Nobel Nej 

Interiör System Konstruktionslim Essve 850 Lim innerväggar Essve Eventuellt 

Skanska PL400 Komplettering Tremco Nej 

Tabell 4 Limmer  

Kriteriet uppfylls ej, samtliga limmer innehåller ämnen som inte tillåts i kriteriet. 

 

Till inneväggarna som byggs av Interiör System AB används ett konstruktionslim, Essve 850. Limmet 

uppfyller Svanens krav på limmer på alla punkter utom en. Limmet innehåller formaldehyd som är ett 

cancerogent ämne i kategori 3 och har kemikalieinspektionens märkning R40. Mängden formaldehyd 

är 40 ppm. 

 

Casco Superset uppfyller inte kraven. Limmet innehåller Trimetoxyvinylsilan (C5H12O3Si) som är ett 

flyktigt organiskt ämne, VOC. 

 

Skanska har använt sig av limmet PL400, men det ska egentligen inte behöva användas. PL400 

användes till att limma fast några glömda stålreglar vid våtrummodulerna. PL400 är ej godkänt. 
                                                      

74 http://www.eco-label.com/swedish/ 2006-09-13 
75 http://www.eco-label.com/swedish/ 2006-09-13 
76 http://www.eco-label.com/swedish/ 2006-09-13 
77 http://www.eco-label.com/swedish, 2006-09-13 
78 Svanenmärkning av småhus version 1.3 

http://www.eco-label.com/swedish
http://www.eco-label.com/swedish
http://www.eco-label.com/swedish
http://www.eco-label.com/swedish
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3.3.5 Kriterium O11 - Spackel, avjämningsmassa/flytspackel fogmassa/tätningmedel 

Spackel, flytspackel, avjämningsmassor, fogmassor, fogskum och andra tätningsmedel ska inte aktivt 

ha tillsatts:79 

 

• Epoxiharts 

• Tennorganiska föreningar 

 

Dock tillåts i 1-komponent härdande system upp till: 

 

• 0,5 % tennorganiska föreningar i MS-polymerer 

• 0,2 % tennorganiska föreningar i silikonprodukter och PUR-polymerer med, silaner istället för 

isocyanater 

• 0,03 % tennorganiska föreningar i PUR-polymerer med isocyanater 

 

Nulägesanalys av kriterium O11 

Produkter som används I söderberg 3 åter finns i Tabell 5. 

Användare  Produkt Funktion Leverantör Godkänt80 

PARTAB LIP Klinkerfog Klinkerfog LIP Sverige Ja 

PARTAB LIP Silicon Sanitetstätning LIP Sverige Ja 

PARTAB LIP flexicol Häftmassa LIP Sverige Ja 

PARTAB LIP multi Kakelfix Fästmassa LIP Sverige Ja 

Stomsystem MS Polymeric 25 Elastisk fogmassa Tremco AB Nej81 

Stomsystem Dymonic FC Uppgift saknas Tremco AB Ja82 

Stoby Måleri Lätt Hand spackel Spackel Alcro Ja 

Stoby Måleri Lätt Fin spackel Spackel Alcro Ja 

Stoby Måleri  Alcros sprutspackel Spackel Alcro Ja 

Stoby Måleri Alcros latexfog Mjukfog Alcro Ja 

Tabell 5 Spackel, flytspackel, avjämningsmassor, fogmassor, fogskum och andra tätningsmedel 

 

Kriteriet uppfylls inte. Stomsystem använder fogmassa, MS Polymeric som tillverkas av Tremco AB, 

denna uppfyller inte kraven i kriterierna. 

 

                                                      

79 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
80 Alma Bokenstrand, Skanska Sverige AB, miljöstaben 
81 Produkter och material godkända för användning i svanmärkta Uniqhus.doc, Skanska Nya Hem 
82 Produkter och material godkända för användning i svanmärkta Uniqhus.doc, Skanska Nya Hem 
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För övriga produkter görs dock en viss reservation när det gäller tennorganiska föreningar, dessa 

föreningar ingår ofta i så låga halter att de inte måste anges i säkerhetsdatabladen. Om en 

Svanenmärkning blir aktuell och dessa krav fortfarande finns bör detta kriterium undersökas 

noggrannare.  

3.3.6 Kriterium O12 - Bärkraftigt skogsbruk 

Alla leverantörer av virke till husproducenterna ska ha spårbarhet på virket. De ska också kunna 

garantera att råvaran inte kommer från skogsmiljöer med höga biologiska och/eller sociala 

skyddsvärden.83 

 

Nulägesanalys av kriterium O12 

Kravet uppfylls ej. I Söderberg 3 används inte virke in någon större utsträckning. Virke används till 

dörrkarmar, vindsarbeten och landgångar samt som förstärkning av köksväggar. Idag används inte 

virke som är spårbart, dock finns det att beställa från Optimera som är den leverantör som används i 

Söderberg 3. För att få spårbart virke måste inköparen meddela att den önskar spårbart virke redan vid 

beställningen. Den faktiska märkningen finns stämplad på kortändan av virket, vilket innebär att då 

änden sågas av kan virket inte längre spåras.  

3.3.7 Kriterium O13 - Virke från certifierat skogsbruk, villkorat krav 

Kravet gäller för hus som innehåller mer än 30 kg (0,06 m3) virke per m2 boyta då minst 30 % av 

trävirket ska komma från certifierat (till exempel FSC, PEFC se Figur 3:B)skogsbruk. Beräkningarna 

kan baseras på vikt eller volym.84 

 

         
Figur 3:B Symbolerna för FSC samt PEFC märkning (www.nordicforestry.org) 

 

Nordisk Miljömärkning kan i vissa fall gå med på att bevilja licens utan att 30 % av virket som ingår i 

produktionen är certifierat enligt en godkänd skogsbruksstandard. Det ska då dokumenteras på annat 

trovärdigt sätt att trävirket kommer från ett bärkraftigt skogsbruk med likvärdiga kravnivåer som i de 

godkända skogsbruksstandarderna. Svanenmärkta byggskivor och golv, och Svanenmärkt 

                                                      

83 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
84 Svanenmärkning av småhus version 1.3 

http://www.nordicforestry.org


    

 

 30 

hållbart/beständigt trävirke uppfyller kravet. Om Svanenmärkta produkter tas med i beräkningen kan 

det anges som att de till 100 % utgörs av virke från certifierat skogsbruk. Icke Svanenmärkta 

träbaserade byggskivor som innehåller mer än 50 % returfibrer ska inte inkluderas i materialfraktionen 

ovan.85 

 

Nulägesanalys av kriterium O13 

ModernaHus i Kristianstad överstiger inte kriteriets gränsvärde på 30 kg trä/m2. I Söderberg 3 

motsvarar kravet 51 000 kg trä, och Söderberg har endast drygt 28 000 kg trä(se Tabell 6). Trä 

används inte alls i den bärande konstruktionen. Däremot är större delen av golven parkett, även 

köksinredningen och garderober består av trä. Väggarna i köket är förstärkta med träbaserade OSB-

skivor (Oriented Strand Board) och på vinden och i landgångarna finns även en viss mängd trä. 

Innedörrar, dörrkarmarna och vissa reglar i innerväggarna är också av trä86. 

 

Användningsområde Mängd Vikt 

Kök, Atlas 22 st * 490 kg87 =  10780 kg 

Parkett, Tarkett 1470m2 á 12mm, Volym = 17,6 m3 á 500 kg/m3 = 8800 kg 

Skåp, Atlas 149 st * 30 kg 88 =  4470 kg 

Innedörrar(inkl. karm), Vest wood 93 st * 25 kg 89 =  2325 kg 

OSB till köksväggar, Optimera 3 m3  * 500kg/m3 1500 kg 

Virke till vindsarbeten, Optimera 0,8m3 * 500kg/m3 400 kg 

Totalsumma:  28275 kg 

Tabell 6 Mändgsammanställning av träprodukter 

3.3.8 Kriterium P3 - Ökad andel virke från certifierat skogsbruk 

Är mängden virke från certifierat skogsbruk (enligt O13) mellan 31 - 50 % av den totala 

virkesmängden erhålls 1p, är det mer än 50 % erhålls 2p.90 

 

Nulägesanalys av kriterium P3 

I söderberg används inte virke från certifierat skogsbruk. Eftersom kriterium O13 inte gäller för 

Söderberg 3 gäller inte heller P3 det vill säga P3 ger 0 poäng. 

                                                      

85 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
86 Christian Olofsson, Produktionschef , Söderberg 3, Skanska Hus Syd 
87 Krzysztof Biłozór, Skanska Sverige AB, Inköp, placerad i Polen 
88 Krzysztof Biłozór, Skanska Sverige AB, Inköp, placerad i Polen 
89 Maria Hallebo, Swedoor 
90 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
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3.3.9 Kriterium O14 - Klassificering av kemiska produkter för behandling av trävirke 

Trävirket får inte vara impregnerat, modifierat eller behandlat med kemiska produkter som 

klassificeras som cancerframkallande (R45, R49, R40), reproduktionsskadliga (R60, R61, R62, R63) 

eller skadliga för arvsmassan (R46, R68), enligt föreskrifter om klassificering och märkning av farliga 

kemikalier i något nordiskt land och/eller EU:s klassificeringssystem 1999/45/EG (med anpassningar 

och ändringar).91  

 

Nulägesanalys av kriterium O14 

Kriteriets uppfylls. Impregnerat virke används inte i Söderberg 3 92. 

3.3.10 Kriterium O15 - Verksamma ämnen i impregnerat virke 

Verksamma ämnen får inte vara baserade på arsenik, krom, tennorganiska föreningar, bor eller 

kreosotolja. 

 

Nulägesanalys av kriterium O15 

Kriteriets uppfylls. Impregnerat virke används inte i Söderberg 3 93. 

3.3.11 Kriterium O16 - Emissioner av formaldehyd 

För träbaserade byggprodukter som byggskivor, golv (ej bärande delar) samt inredning (som 

innerdörrar, köks- och badrumsinredning och garderober) ställs det krav på emissioner av formaldehyd 

om de innehåller träbaserade skivor som innehåller mer än 3 % formaldehydbaserade tillsatser (till 

exempel spånskivor, plywood, MDF etc.).94 

 

Nulägesanalys av kriterium O16 

Produkter som används I söderberg 3 åter finns i Tabell 7. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

91 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
92 Christian Olofsson, Produktionschef , Söderberg 3, Skanska Hus Syd 
93 Christian Olofsson, Produktionschef, Söderberg 3, Skanska Hus Syd 
94 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
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Användare Produkt Funktion Leverantör Godkänd 

Skanska OSB-skiva Förstärkning av vägg Optimera/Ljungberg Ja 

Skanska S33 Lägenhetsdörr Daloc Ja 

Skanska Slät innedörr 200 Innedörr Vest Wood Ja 

Skanska Parkett, Rumba Golv Tarkett Ja 

PARTAB Laminatskiva Badrumsinredning HTH Ja 

PARTAB Skåp Badrumsinredning Vedum Ja 

Skanska Skåp Köksinredning Atlas (Polen) Ja 

Tabell 7 Träbaserade skivor 

Kravet uppfylls. Ingen av produkterna överstiger gränsvärdet.  

 

De krav som ställs i kriteriet är identiska med svenska bestämmelser. De kök och garderober som 

används i Söderberg 3 kommer från Polen. Leverantören heter Atlas. Skivorna som Atlas använder vid 

tillverkning till de produkter som ingår i ModernaHus har blivit utvärderade av Skanska Sveriges 

miljöstab. Skivorna uppfyller den europeiska emissionsklassen E1, detta innebär att kriteriet O16 

uppfylls.  

 

I köksväggarna används OSB-skivor som levereras av optimera i Kristianstad95. Optimera får i sin tur 

OSB-skivorna från Ljungbergs i Hässleholm. På Ljungbergs används inte lim som innehåller 

formaldehyd varken till OSD eller plywood96. Dessa skivor uppfyller klass E1 och uppfyller därmed 

kriterierna. 

 

Lägenheternas ytterdörrar levereras av Daloc och heter S33. Dörrarna innehåller inga träbaserade 

byggskivor97. 

 

Innedörrarna levereras från Swedoor, släta innedörrar 200. Alla Swedoors innedörrar som innehåller 

byggskivor uppfyller klass E1 och därmed uppfylls kriterierna98. 

 

Parketten som används heter Rumba levereras från Tarkett. Parketten innehåller inte mer än 3 % 

formaldehyd och innefattas inte av kriterierna. Rumba har en så kallad klicklåsning och behöver inte 

limmas ihop. 99 

                                                      

95 Christian Olofsson, Produktionschef, Söderberg 3, Skanska Hus Syd 
96 Lars-Göran Nilsson, Ljungbergs 
97 http://www.daloc.se   2006-06-21 
98 Allan Svensson, Swedoor 
99 http://www.partab.nu/PDF/Kvalitets%20och%20Miljöpolicy.pdf, 2006-09-26 

http://www.daloc.se
http://www.partab.nu/PDF/Kvalitets%20och%20Milj�policy.pdf
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3.3.12 Kriterium O17 - Fasta tätningsprodukter 

Tätskikt för våtrum, våtrumspaneler, ång-, vind-, och radonspärrar får inte aktivt tillsättas:100 

 

• Bisfenol A 

• Blyfosfat 

• DEHP (Dietylhexyftalat) 

• Bromerade flamskyddsmedel 

• Monoakrylamid 

• Benzo(a)pyren, benzo(b)pyren 

 

Nulägesanalys av kriterium O17 

Produkter som används I söderberg 3 åter finns i Tabell 8. 

Användare Produkt Funktion Leverantör Godkänd 

Partab LIPVS30 Våtrumstätningsmembran LIP Ja101 

Tabell 8 Fasta tätningsprodukter 

Kriteriet uppfylls. Partab använder sig av ett våtrumstätningsmembran LIPVS30 som uppfyller 

kriteriet. 

3.3.13 Kriterium P4 - Användning av miljöprodukter 

Om miljömärkta produkter (till exempel Svanen och EU-blomman) installeras inom nedanstående 

områden (Tabell 9 ) ges följande poäng, upp till totalt 6 poäng.102 

 

Produkter  1-9 % 10-29 % ≥ 30 % 

Golv (ej bärande delar), % av den totala golvytan i m2 0p 1p 2p 

Byggskivor, % av alla byggskivor räknat i m2 0p 1p 2p 

Fönster, % av fönsterytorna i m2  0p 1p 2p 

Inomhusfärg, % av målade väggytor inomhus i m2
 (sista 

ytbehandlingen)  

0p 0p 1p 

Golvlack och olja, % av målade golvytor inomhus i m2
 

(sista ytbehandlingen) 

0p 0p 1p 

Värmekällor, % av det totala uppvärmningsbehovet i 

kWh 

0p 1p 2p 

                                                      

100 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
101 Helena Parker, Skanska Sverige, AB Miljöstab 
102 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
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Beständigt virke, % av behovet av behandlat virke, m3 

eller kilo  

0p 0p 1p 

Badrumsinredning och garderober  1p 

Köksinredning  1p 

Övriga miljömärkta produkter, % av det totala behovet 0p 1p 2p 

Tabell 9 

 

Nulägesanalys av kriterium P4 

Elitfönsters KiFi-Al som används i projektet, är Svanenmärkt103. KiFI-Al används till samtliga fönster. 

Efter som mer än 30 % av fönstren är Svanenmärkta erhålls 2 Poäng. Skanska har efter Söderberg 3 

bytt fönsterleverantör till SP. SPs fönster är inte Svanenmärkta. 

 

Den målarfärg som används i Söderberg 3 kommer från Alcro. All färg som används är märkt med 

EU-blomman och därmed uppnås högsta poänggränsen och 1 poäng erhålls. 

 

Söderberg 3 skulle få 1 poäng för målarfärgen samt 2 poäng för fönstren, totalt 3 poäng. 

3.3.14 Kriterium O18 - Termiska isoleringsmaterial, flamskyddsmedel 

Termiska isoleringsmaterial får inte innehålla bromerade flamskyddsmedel eller flamskyddsmedel 

med borax eller borsyra.104 

 

Nulägesanalys av kriterium O18 

Produkter som används I söderberg 3 åter finns i Tabell 10. 

Användare Produkt Funktion Leverantör Godkänd 

Skanska Stenullsisolering Vindisolering Paroc Ja 

Stomsystem Glasull Fönsterdrev Isover Nej (innehåller borax) 

Stomsystem EPS cellplast Isolering Thermisol Ja 

Tabell 10 Termiska isolermaterial 

 

Kravet uppfylls ej. Stomsystems Fönsterdrev innehåller Borax, ett material som inte är godkänt enligt 

kriterierna. Thermisols EPS klarar kriteriet då det inte innehåller bromerade flamskyddsmedel eller 

flamskyddsmedel med borax eller borsyra105. Parocs stenull uppfyller kriteriet. 

 

                                                      

103 Kemdatabasen, Skanska miljöval, http://kemdb.skanska.se, 2006-06-12 
104 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
105 Säkerhetsdatablad Themisol EPS 

http://kemdb.skanska.se
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Bromerade flamskyddsmedel ingår i Skanskas förbudslista. Listan innehåller ämnen som strider mot 

Skanska Sveriges policy eller mot svensk lag. Inköp eller användande av produkter som innehåller 

dessa ämnen är därför förbjudet inom Skanska i Sverige, och av dess underentreprenörer.106  

3.3.15 Kriterium O19 – Termiska isoleringsmaterial, drivgaser 

Expanderade isoleringsmaterial får inte vara producerade med fluorerade drivgaser som till exempel 

hydrogenfluorkarbon (HFC).107 

 

Nulägesanalys av kriterium O19 

Kriteriet uppfylls. Skanska Stomsystem som tillverkar de prefabricerade sandwichelementen använder 

Thermisol cellplast (EPS) som isolering. Thermisol cellplast uppfyller kriteriet. 108 

3.3.16 Kriterium O20 – Termiska isoleringsmaterial, cancerklassificering 

Mineraliska isoleringsmaterial får inte vara klassificerade som cancerframkallande enligt direktiv 

97/69/EC.109 

 

 

Nulägesanalys av kriterium O20 

Produkter som används I söderberg 3 åter finns i Tabell 11. 

Användare Produkt Funktion Leverantör Godkänd 

Skanska Stenullsisolering Vindisolering Paroc Ja 

Stomsystem Glasull Fönsterdrev Isover Ja 

Stomsystem EPS cellplast Isolering Thermisol Ja 

Tabell 11 Termiska isolermaterial 

 

Kriteriet uppfylls. De Termiska isoleringsmaterial som används i projektet uppfyller kraven. EU-

kommissionen antog i december 1998 ett direktiv (97/69/EG) avseende hälso- och säkerhetskrav för 

produkter tillverkade av MMVF (man made vitreous fibres, det vill säga syntetiska oorganiska icke-

kristallina fibrer). 

 

 

 
                                                      

106 Kemdatabasen, Skanskas Förbudslista 
107 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
108 http://www.thermisol.se/pdf/environ.pdf, 2006-09-11 
109 Svanenmärkning av småhus version 1.3 

http://www.thermisol.se/pdf/environ.pdf
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Cancerframkallande egenskaper hos MMVF klassificeras enligt följande110: 

 

• Kategori 1 Cancerframkallande för människor 

• Kategori 2 Troligen cancerframkallande 

• Kategori 3 Möjligen cancerframkallande 

• Kategori 4 Kan inte klassificeras som cancerframkallande 

 

Kraven för att klassas i kategori 4 avser fiberns löslighet i människokroppen.  

 

Skanska använder sig av Paroc stenull på Söderberg 3s vindsarbeten. Parocs stenullsisolering tillhör 

MMVFs kategori 4.111 Det innebär att kriteriet uppfylls. Isovers fönsterdrev som består av glasull, och 

Themisols EPS uppfyller kravet.112  

3.3.17 Kriterium O21 - Bly 

Bly eller metallegeringar som innehåller bly eller blyföreningar får inte användas till takarbete.113 

 

Nulägesanalys av kriterium O21 

Vid takarbetet används inget bly.114 Därmed uppfylls kriteriet. Skanska beställer tak av Ruukki. Taket 

kommer i stora prefabricerade takelement.  

3.3.18 Kriterium O22 - Plast i invändiga golv-, tak- och väggbeklädnader 

Klorerad plast får inte användas för invändiga golv-, tak- och väggbeklädnader (gäller ej våtrum).115 

 

Nulägesanalys av kriterium O22: 

Kravet uppfylls. Plast används inte som beklädnad någonstans. 

3.3.19 Kriterium O23 - Plast i fönster 

Fönster får ej innehålla mer än 3 % (vikt) PVC.116 

 
                                                      

110 http://www.paroc.se/Channels/se/About+Us/News+Archive/2004/news16112004.asp, 2006-09-11 
111 http://www.paroc.se/Channels/se/About+Us/News+Archive/2004/news16112004.asp, 2006-09-11 
112 Byggvarudeklaration för Isover glasull, daterad 20050308 
113 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
114 Pia Kautonen, Environmental engineer, RUUKKI SVERIGE AB 
115 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
116 Svanenmärkning av småhus version 1.3 

http://www.paroc.se/Channels/se/About+Us/News+Archive/2004/news16112004.asp
http://www.paroc.se/Channels/se/About+Us/News+Archive/2004/news16112004.asp
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Nulägesanalys av kriterium O23: 

Till ModernaHus använder Skanska Elitfönsters KiFi-Al som inte innehåller någon PVC. Elitfönster 

KiFi-Al är Svanenmärkt117. Till nästa projekt kommer Skanska att byta fönsterleverantör till SP 

Fönster. 

3.3.20 Kriterium O24 - Tillsatser i plastprodukter 

Följande plastprodukter får ej aktivt tillsättas ämnen baserade på bly, kadmium, arsenik, krom, 

kvicksilver och deras föreningar, ftalater, PBB (polybromerade bifenyler) eller PBDE (polybromerade 

difenyletrar).118 

 

• Elrör (för eldragning i exempelvis väggar)  

• Eldosor och uttag 

• Ledningar till starkström 

• Ledningar till svagström 

• Plastlister för att dölja eldragningar inomhus 

• Avloppsrör 

• Plaströr i eventuella centraldammsugare 

• Invändiga golv- tak- och väggbeklädnader (gäller även i våtrum) 

 

Nulägesanalys av kriterium O24 

Produkter som används I söderberg 3 åter finns i Tabell 12. 

Användare Produkt Funktion Leverantör Godkänd 

Partab Thorsman TED-A13 Apparatdosa Schneider Electric Sverige AB Ja 

Partab Thorsman BP-201 Kopplingsdasa med lock Schneider Electric Sverige AB Ja 

Partab Thorsman BP-202 Apparatdosa (för larm) Schneider Electric Sverige AB Ja 

Skanska PP-Plast Avloppsrör Pipelife Ja 

Wexio Information saknas Information saknas Information saknas oklart 

Tabell 12 Plastprodukter 

Det går i dagsläget inte att avgöra om kriteriet uppfylls. Detta beror på att Wexios produkter inte har 

värderats i rapporten. 

 

Delar av avloppssystemet i ModernaHus består av plast, den plast som används är polypropen(PP)119 

och innehåller inga av ämnena som nämns i kriterierna.120 

                                                      

117 Kemdatabasen, Skanska miljöval, http://kemdb.skanska.se/ 
118 Svanenmärkning av småhus version 1.3 

http://kemdb.skanska.se
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Partabs eldosor från Thorsman uppfyller kriteriet. 

 

De produkter som Wexio använder har inte kontrollerats. Nödvändig information har inte funnits 

tillgänglig inom tidsramen för examensarbetet. 

3.3.21 Kriterium P5 - Halogenfria plastprodukter (klor- och bromfria) 

Om halogenfria plastprodukter används ges 1 poäng per följande områden, upp till totalt 3 poäng:121 

 

Produkter: 

• Elrör (för eldragning i exempelvis väggar) 

• Eldosor och uttag 

• Ledningar till starkström 

• Ledningar till svagström 

• Plastlister för att dölja eldragningar inomhus 

• Avloppsrör 

 

Nulägesanalys av kriterium P5 

Produkter som används I söderberg 3 åter finns i Tabell 13. 

Användare Produkt Funktion Leverantör Godkänd 

Partab Thorsman TED-A13 Apparatdosa Schneider Electric Sverige AB Ja 

Partab Thorsman BP-201 Kopplingsdosa med lock Schneider Electric Sverige AB Ja 

Partab Thorsman BP-202 Apparatdosa (för larm) Schneider Electric Sverige AB Ja 

Skanska PP-Plast Avloppsrör Pipelife Ja 

Wexio Information saknas Information saknas Information saknas oklart 

Tabell 13 Plastprodukter 

 

1 Poäng erhålls för Avloppsrör. Idagsläget kan det inte utrönas ifall fler poäng kan erhållas.  

 

Delar av avloppssystemet i ModernaHus består av plast. Avloppsrören levereras av Pipelife den plast 

som används är polypropen (PP), plasten är halogenfri.122 

 

Partab använder sig av halogenfria eldosor. 

                                                                                                                                                                      

119 Christer Sandgren, Skanska 
120 Helena Parker, Skanskas miljöstab 
121 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
122 Helena Parker, Skanskas miljöstab 
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De produkter som Wexio använder har inte kontrollerats. Nödvändig information har inte funnits 

tillgänglig under tidsramen för examensarbetet. 

3.3.22 Kriterium P6 - Klorfria ytskikt I våtrum 

Används enbart klorfria ytskikt i våtrum (väggar, tak och golv) ges 1 poäng per våtrum, upp till totalt 
2p.123 
 
Nulägesanalys av kriterium P6 

Till badrumsmodulernas ytskikt används klinkers och kakel, dessa material innehåller inte klor. 

Därmed uppfylls kriteriet, vilket betyder att 1 poäng erhålls.  

3.3.23 Kriterium O25 - Snålspolande toaletter 

Alla installerade toaletter (WC) ska vara snålspolande och ha två spollägen som är inställda på 

maximalt 4 och 6 liter.124 

 

Nulägesanalys av kriterium O25 

Kriteriet uppfylls. I samtliga badrumsmoduler finns IDO 950 E som är en så kallad snålspolande 

toalett. Modellen har justerbara lägen i intervallet 2-6 liter. Vid leverans är det stora läget inställt på 4 

liter och det lilla på 2 liter. 125 

3.3.24 Kriterium P7 – Sopsorteringskärl för hushållsavfall 

Installeras sorteringkärl (minst 2 fraktioner) erhålls1p.126 

 

Nulägesanalys av kriterium P7 

De kök som installeras i Söderberg 3 har sorteringskärl för 3 fraktioner.127 Detta ger 1p. 

                                                      

123 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
124 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
125 Anton Lundholm, PARTAB 
126 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
127 Christian Olofsson, Skanska Hus region Syd, Produktionschef, Söderberg 3 
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3.4 Kvalitetsledning och kontroll av byggprocessen 

3.4.1 Kriterium O26 - Radon 

Vid byggandet av ett Svanenmärkt hus ska det säkerställas att radoninnehållet i huset inte överstiger 

nationella gränsvärden, till exempel genom att installera ett radontätt membran (radonduk), 

radonbrunn eller liknande åtgärder.128 

 

Nulägesanalys av kriterium O26 

Kriteriet uppfylls, dock måste vissa justeringar ske. Innan bebyggelse görs en bedömning av 

radonhalten i marken. Bedömningen grundar sig på de riskzonerna som Sverige är uppdelat i. Bedöms 

det att risken för höga halter radon föreligger görs mätningar i schaktbotten och i schaktmassor. Även 

om det aktuella området är en lågriskzon kan bedömning leda till att mätningar behöver göras ifall 

omgivningen består av områden med högriskzoner. Idag är det dock inte standard att mätta radon vid 

nybyggnation om bedömning görs att risken för radon är låg.129  

 

Mättningen av markradonet är tämligen enkel och billig. Däremot ska radonmätningar utföras under 

en längre tid på sommarhalvåret då huset är rest, det sker då generellt efter det att byggnaden tagits i 

bruk.130 

 

Efter det att Uniqhus tog fram en rutin för radonmätningar, har Skanska Nya Hem infört en ny rutin att 

alltid mätta radonhalten i de byggnader de producerar. Rutinen finns alltså inom Skanska men 

tillämpas inte i alla enheter. Några åtgärder utöver teoretiska bedömningar för att säkerställa 

radonhalten på Söderberg 3 har inte gjorts.131 

3.4.2 Kriterium O27 - Materialkrav 

Det måste säkerställas att materialkraven i kapitel 3 i kriteriedokumenten uppfylls (O7-O25 samt P3-

P7).132 

 

Nulägesanalys av kriterium O27 

Kriteriet uppfylls inte. I Skanska Uniqhus finns rutiner framtagna för hur material skall hanteras inom 

de olika projekten. För att ha kontroll på materialet så har ett hjälpmedel i form av ett flödesschema 
                                                      

128 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
129 Ulrika Hammargren, Skanska Sverige AB, Miljöstaben. 
130 Ulrika Hammergren, Skanska Sverige AB, Miljöstaben 
131 Ulrika Hammergren, Skanska Sverige AB, Miljöstaben 
132 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
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skapats. Detta hjälpmedel kan, efter vissa mindre justeringar, även användas på ModernaHus. 

Flödesschemat visar hur både godkända och ännu inte kontrollerade material ska hanteras. Resultatet 

av utvärderingen sparas sedan i en central databas. 

3.4.3 Kriterium O28 - Avfallshantering på byggplatsen  

En avfallsplan samt rutiner för avfallshantering under byggprocessen enligt nationella/lokala regler ska 

finnas.133 

 

Nulägesanalys av kriterium O28 

Kriteriet uppfylls. En av fördelarna med industriellt byggande är den minskade hanteringen av 

material ute i projekten. På arbetsplatsen i Kristianstad sorteras avfallet i två fraktioner, deponi och trä. 

Jämfört med det traditionella sättet att bygga hus är mängden avfall på en industrialiserad arbetsplats 

betydligt mindre134. Anledningen till detta är att arbetsplatsen är mera av en monteringsplats och 

färdiga delar levereras dit.  Det spill som skapas i produktionen går lättare att ta till vara, och 

återanvända då produktionen sker i fabriker. Detta leder till en effektivare materialanvändning. 

 

I Skanskas ledningssystem, Vårt sätt att arbeta, finns det nedskrivna rutiner för avfallshantering, 

dokumentationen följer avfallsförordningen (SFS 2001:1063). 

3.4.4 Kriterium O29 - Fuktkontroll i träkonstruktioner 

Ansökaren ska beskriva hur det säkerställs att för höga fukthalter (enligt nationella rekommendationer) 

inte förekommer i träkonstruktioner.135 

 

Nulägesanalys av kriterium O29 

Kriteriet uppfylls ej. I Söderberg 3 finns det inga träkonstruktioner. Den lilla volym trä som finns 

inbyggt i huset mäts inte, exempelvis träreglar i inneväggarna136. 

 

Rutiner för hur fuktkänsligt material, däribland trä, ska hanteras och förvaras finns dokumenterat i 

Vårt sätt att arbeta. 

                                                      

133 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
134 Christian Olofsson, Produktionschef, Söderberg 3, Skanska Hus Syd 
135 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
136 Christian Olofsson, Produktionschef, Söderberg 3, Skanska Hus Syd 
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3.4.5 Kriterium O30 - Kontroll av tekniska installationer 

Alla tekniska installationer ska kontrolleras så att de fungerar korrekt innan huset överlämnas till 

kunden.137 

 

Nulägesanalys av kriterium O30 

Kriteriet uppfylls. Under produktionen genomförs kontinuerliga egenkontroller. Dessutom genomförs 

även ett funktionstest och en samordnad provning då de olika systemen testas med varandra. Under 

samordnad provning sker även injustering. 

3.4.6 Kriterium O31 - Hantering och lagring av material på byggplatsen 

Det ska finnas rutiner för lagring och hantering av material. Rutinerna ska säkerställa att fuktkänsliga 

material/produkter inte exponeras för fukt eller smuts.138 

 

Nulägesanalys av kriterium O31 

Kriteriet uppfylls. Materialfrågan har lösts med hjälp av en logistikfirma, DHL. På kvällstid levererar 

DHL det material som ska används den närmsta tiden till den plats det ska användas. På så sätt lagras 

det mesta av materialet skyddat från vädrets makter. En av fördelarna med ModernaHus är att 

byggnaden blir tät snabbt, vilket innebär att materialet kan lagras på ett bra sätt. 

 

I Skanskas eget ledningssystem, Vårt sätt att arbeta, finns det nedskrivna rutiner för hantering och 

lagring av material. 

3.4.7 Kriterium O32 - Förbesiktning och slutbesiktning 

Förbesiktning ska genomföras i vilken hela husleveransen kontrolleras av den person som hos 

licensinnehavaren ansvarar för husbygget. Eventuella brister vid besiktningen ska i möjligaste mån 

åtgärdas innan slutbesiktningen. Om det vid slutbesiktningen finns brister, ska en åtgärdsplan göras för 

att korrigera bristerna enligt avtal med köparen.139 

 

 

 

 

 
                                                      

137 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
138 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
139 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
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Nulägesanalys av kriterium O32 

Kriteriet uppfylls. Både förbesiktning och slutbesiktning planeras i Söderberg 3. Produktionschefen på 

Söderberg 3 planerar genomföra ett antal förbesiktningar själv men även en extra extern förbesiktning 

om det skulle behövas.140 

3.4.8 Kriterium P8 - Avfallssortering 

Sorteras byggavfallet i fler fraktioner än brännbart, farligt och osorterat avfall, exempelvis mineraliska 

massor, expanderade plastmaterial och annan plast samt metaller, ges 1p för varje fraktion upp till 

totalt 3 p.141 

 
Nulägesanalys av kriterium P8 

Avfallet sorteras i två fraktioner, deponi och trä. Se kriterium O28. P8 ger 0 poäng. 

3.4.9 Kriterium O33 - Kontroll av kvalitet 

Det färdiga huset skall kontrolleras på följande punkter:142 

 

• Byggnadens allmänna skick och uppskattning av den byggtekniska kvaliteten 

• Uppenbara byggfel 

 

Nulägesanalys av kriterium O33 

Kriteriet uppfylls. Under produktionsskedet görs så kallad egenkontroll, dessutom genomförs 

förbesiktning och slutbesiktning i Söderberg 3.143 

3.4.10 Kriterium O34 - Fuktkontroll av betongplattan 

Om platta på mark (betong) används ska plattans fukthalt kontrolleras och resultatet analyseras.144 

 

Nulägesanalys av kriterium O34 

Kriteriet uppfylls. Kontrollen görs genom att hål borrars i plattan och resultatet av fukthalten 

kontrolleras och analyseras av en firma som heter Munthers.145  

                                                      

140 Christian Olofsson, Produktionschef, Söderberg 3, Skanska Hus Syd. 
141 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
142 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
143 Christian Olofsson, Produktionschef, Söderberg 3, Skanska Hus Syd. 
144 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
145 Christian Olofsson, Produktionschef, Söderberg 3, Skanska Hus Syd 
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3.4.11 Kriterium O35 - Byggnadens lufttäthet(vid 50Pa tryckskillnad) 

Huset ska kontrolleras enligt EN 13829 (EN 13829 är ett standardiserat sätt att testa byggnaders täthet. 

Av författaren tillagd information.) Kontroll skall ske av det första huset som Svanenmärks, därefter 

ska 5 % av husen kontrolleras.146 

 

Nulägesanalys av kriterium O35 

Kriteriet uppfylls. Kriteriet ställer alltså krav på att testet utförs och inga krav på utfallet. ModernaHus, 

Pilotprojekt 1, som byggdes i Örebro har kontrollerats enligt EN 13829. Huset visade sig ha ett 

läckage på cirka 0,3 liter/s/m2, vilket är lägre än de krav på 0,8 l/s/m2 som Boverket ställer.147 Därmed 

uppfyller ModernaHus kriterierna.  

3.4.12 Kriterium M1 - Utbildning 

Alla anställda, inklusive arbetsledare och underleverantörer, som deltar i byggprocessen ska ha 

kunskap för att säkerställa att kraven i Svanlicensen uppfylls innan det Svanenmärkta huset byggs.148 

 
Nulägesanalys av kriterium M1 

Eftersom Söderberg 3 inte är eller ska Svanenmärkas uppfylls inte detta krav. De rutiner som Uniqhus 

har, kan i stor del användas. En viss anpassning måste dock göras. Uniqhus har tagit fram ett 

utbildningsmaterial, och alla som arbetar med Uniqhus genomgår utbildningen. Utbildnings hålls av 

platsledningen. 

3.4.13  Kriterium M2 - Information till kund 

Rutiner ska finnas för att informera huskunden om underhållsplan och driftsinstruktioner.149 

 

Nulägesanalys av kriterium M2 

Kriteriet uppfylls. Redan idag finns det rutiner för drift och underhåll i så kallade DU-pärmar (drift 

och underhåll). I DU-pärmarna finns information om leverantörer, ingående produkter, CE-märkning, 

ritningar, information om garantier, slutbesiktningsprotokoll med mera. 

                                                      

146 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
147 Peter Brander, Skanska Teknik. 
148 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
149 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
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3.4.14 Kriterium M3 - Lagar och förordningar 

Husproducenten ska säkerställa att gällande bestämmelser för säkerhet, arbetsmiljö, miljölagstiftning 

och anläggningsspecifika villkor/koncessioner följs på samtliga tillverkningsställen för de 

Svanenmärkta husen.150 

 

Nulägesanalys av kriterium M3 

Kriteriet uppfylls. Rutiner för att gällande bestämmelser efterföljs på samtliga produktionsplatser finns 

beskrivet i Skanskas ledningssystem, Vårt sätt att arbeta. 

3.4.15 Kriterium M4 - Organisation och ansvar 

Ett organisationsschema ska upprättas för den del av verksamheten som omfattar Svanenmärkta hus. 

Ansvar och befogenheter för centrala funktioner inom produktion, transport, lagring, uppförande, 

kontrollplan, material samt kvalitets- och myndighetskrav för Svanenmärkta hus ska definieras. 

Ansvar för Svanlicens, marknadsföring, utbildning, miljö och kvalitet vid bygge, ansvar mot kund 

samt ansvarig för inköp ska framgå.151 

 

Nulägesanalys av kriterium M4 

Kriteriet uppfylls efter viss justering. I Skanskas ledningssystem Vårt sätt att arbeta finns det ett antal 

olika informationskapitel som behandlar ansvar och befogenheter. Utifrån den informationen och 

kontraktshandlingarna skulle ett specifikt organisationsschema kunna göras.  

3.4.16 Kriterium M5 - Ändringar och avvikelser 

Planerade ändringar som påverkar Svanens krav ska meddelas och godkännas av Nordisk 

Miljömärkning. Oförutsedda avvikelser som påverkar Svanens krav ska rapporteras till Nordisk 

Miljömärkning.152 

 

Nulägesanalys av kriterium M5 

Eftersom Söderberg 3 inte är eller ska Svanenmärkas uppfylls inte detta krav. De rutiner som Uniqhus, 

som är Skanskas Svanenmärkta hus har, kan till stor del användas. En viss anpassning måste dock 

göras. 

                                                      

150 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
151Svanenmärkning av småhus version 1.3  
152 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
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3.4.17 Kriterium M6 - Reklamationer 

Rutiner ska finnas för dokumentation, rapportering och hantering av reklamationer/klagomål på de 

Svanenmärkta husen.153 

 

Nulägesanalys av kriterium M6 

Kriteriet uppfylls, dock kan viss justering behövas. I Skanskas ledningssystem, Vårt sätt att arbeta 

finns rutiner kring reklamationer. Reklamationer hanteras i första hand av den enhet som genomfört 

projektet. Ibland är det svårt att hitta balans mellan önskemål och klagomål. Som hjälp för att lösa 

eventuella svårlösta situationer kan Skanskas Kundombudsman kontaktas. Kundombudsmannen 

fungerar som en förmedlande länk.  

 

Skanska Nya Hem har i samband med Svanenmärkningen av Uniqhus tagit fram ett särskilt dokument 

för reklamationer som till stor del skulle kunna användas även till ModernaHus. 

3.4.18 Kriterium M7 - Spårbarhet 

Spårbarheten av Svanenmärkta hus ska finnas hos licenssökaren. Detta betyder att dokumentation och 

information som omfattas av kraven ska kunna återfinnas hos licensinnehavaren under kriteriernas 

giltighet.154 

 

Nulägesanalys av kriterium M7 

Kravet uppfylls. I ledningssystemet, Vårt sätt att arbeta, finns riktlinjer för arkivering av 

dokumentation av projekten. Beroende på vilken dignitet dokumenten har sparas de olika länge, dock 

sparas all dokumentation minst 3 år, vilket motsvarar kriteriets giltighetstid. Därmed uppfylls kravet. 

3.4.19 Kriterium M8 - Dokumentation av ansökan 

Kopia av ansökan samt fakta- och beräkningsunderlag (inklusive testrapporter, dokumentation från 

underleverantörer och liknande) för den dokumentation som sänts in i samband med ansökan ska 

finnas samlat.155 

 

Nulägesanalys av kriterium M8 

Eftersom Söderberg 3 inte är, eller ska Svanenmärkas, uppfylls inte detta krav. De rutiner som 

Uniqhus har kan i stor del användas. En viss anpassning måste dock göras. 
                                                      

153 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
154 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
155 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
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3.4.20 Kriterium M9 - Marknadsföring 

Marknadsföring av de Svanenmärkta husen ska ske enligt kapitlet ”Marknadsföring” i dessa 

kriterier.156 

 

Nulägesanalys av kriterium M9 

Eftersom Söderberg 3 inte är, eller ska Svanenmärkas, uppfylls inte detta krav. De rutiner som 

Uniqhus, Skanskas Svanenmärkta hus, har kan i stor del användas. En viss anpassning måste dock 

göras. 

3.5 Instruktioner för boende 

3.5.1 Kriterium O36 - Underhållsplan 

Det ska finnas en underhållsplan för huset för att säkerställa att husköparen känner till husets 

underhållsbehov. Underhållsplanen ska innehålla information om hur ofta delar ska underhållas och 

eventuellt om speciella produkter ska användas. Om speciella produkter rekommenderas ska de klara 

materialkraven i kapitel 3 i kriteriedokumentet, eller vara miljömärkta. Det ska även redovisas om det 

behövs extern behörig (auktoriserad) service eller om underhållet kan utföras av lekman. 

Underhållsplanen ska innehålla information om följande delar: 157 

 

• Ventilationssystem  
• Värmesystem  
• Fasad inklusive utomhusexponerade träkonstruktioner t.ex. veranda och räcken  
• Fönster  
• Takbeläggning  
• Elinstallationer  
• Golv  
• VVS  
• Annan utrustning som ingår i huskontraktet (t.ex. vitvaror) 

 
En servicebok, som refererar till underhållsplanen, ska också finnas. 

 

Nulägesanalys av kriterium O36 

Kriteriet uppfylls. Redan idag finns det rutiner för drift och underhåll i så kallade DU-pärmar (drift 

och underhåll). I DU-pärmarna finns information om leverantörer, ingående produkter, CE-märkning, 

ritningar, information om garantier, slutbesiktningsprotokoll med mera. 
                                                      

156 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
157 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
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3.5.2 Kriterium O37 - Materialinformation 

Information om byggmaterial/ämnen som bör beaktas vid framtida avfallshantering ska finnas.158 

 

Nulägesanalys av kriterium O37 

Kravet uppfylls. I ledningssystemet Vårt sätt att arbeta finns en mall för rivningsplan. Denna tas fram 

på kundens begäran.  

3.5.3 Kriterium O38 - Information om inneklimatet 

Det ska finnas information om hur ett gott inomhusklimat säkerställs. Minimikrav är information och 

vägledning om ventilation, vädring samt fuktavgivande aktiviteter som bad, matlagning och tvätt.159 

 

Nulägesanalys av kriterium O38 

Kriteriet uppfylls. Rutiner för information om inomhusklimat finns, dock måste detta eventuellt 

anpassas för att uppfylla kravet helt. 

3.5.4 Kriterium O39 - Manual för värme- och ventilationssystem 

Det ska finnas en enkel och tydlig manual för värme- och ventilationssystemet där det klart framgår 

hur värme- och ventilationssystemet justeras för att få bästa möjliga värmeekonomi och inomhusmiljö. 

Det ska även redovisas hur funktionerna säkras i ett längre tidsperspektiv. Planen ska också beskriva 

hur det säkerställs att kondens inte uppstår i ventilationskanalerna.160 

 

Nulägesanalys av kriterium O39 

Kriteriet uppfylls. Redan idag finns det rutiner för drift och underhåll i så kallade DU-pärmar (drift 

och underhåll). I DU-pärmarna finns information om leverantörer, ingående produkter, CE-märkning, 

ritningar, information om garantier, slutbesiktningsprotokoll med mera. 

3.5.5 Kriterium O40 - Ventilationskanaler 

Det ska finnas en plan för rengöring av kanaler och system i ventilationssystemet. Planen ska 

säkerställa att det är möjligt och enkelt att underhålla systemet. 161 

 

 
                                                      

158 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
159 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
160 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
161 Svanenmärkning av småhus version 1.3 
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Nulägesanalys av kriterium O40 

Kriteriet uppfylls. När det gäller flerbostadshus finns detta reglerat av lag. Lagkravet gäller inte för 

småhus. 

 

Det är viktigt för människans hälsa att inomhusluften i bostäder och på arbetsplatser inte är hälsofarlig. 

För att försäkra sig om detta har regeringen fattat beslut om att en obligatorisk ventilationskontroll 

(OVK) skall utföras (SFS 1991:1273 med ändringar). Kontroll skall utföras vid nybyggnad, större 

ombyggnader och därefter med bestämda intervaller. För flerbostadshus och kontorsbyggnad med FT-

ventilation gäller vart tredje år. Flerbostadshus och kontorsbyggnad med F-ventilation vart sjätte år.162 

3.6 Sammanställning av analys 1 
Kraven för småhus går att tillämpa på flerbostadshus i de flesta fall. Endast ett av kriterierna är inte 

tillämpbart, kriterium O4 B. Troligtvis kommer även vissa av kriterierna att omarbetas för att bättre 

passa flerbostadshus. 

 

De områden där ModernaHus inte uppfyller småhuskriterierna i dagsläget är inom ventilation O5, lim 

O10, fogmassa O11 samt fönsterdrev O18. Inom dessa områden måste större ändringar eller byte av 

produkter eller leverantörer göras. Resterade kriterier uppfylls, dock måste vissa av dessa justeras för 

att fullt ut uppfylla kriterierna på ett tydligt och bra sätt. ModernaHus erhåller totalt 27 poäng från de 8 

olika Poängkriterierna. För att bli godkänd krävs 16 poäng. 

 

En viss reservation görs, i vissa fall förekommer halter av ämnen i så låga koncentrationer att 

producenten inte är skyldig att ta upp dessa i säkerhetsdatabladen. Då inga skriftliga intyg krävts in 

kan alltså vissa brister i analysen förkomma. 

 

Den information som behövdes för att utvärdera elsystemet, Wexio, har inte kunnat samlas in under 

rapportens tidsram. Wexio systemet ät alltså inte utvärderat. De kriterier som berör är O24 samt P5. 

 

I tabellsammanställning av kriterierna åter finns i Tabell 14. 

 

                                                      

162 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1631, 2006-09-20 

http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1631
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Kommentar 
  Övergripande krav till licenssökaren             

O1  Generell beskrivning av huset   X         
O2  Ansvar för byggprocessen   X         
  Energi och ventilation             

O3 Ytrelaterad värmeförlustkoefficient X           
O4 Relativ effektförlustfaktor X         Krav A 
O5 Ventilation     X       
O6 Energimärkta vitvaror X           
P1 Minskad relativ effektförlustfaktor         20   
P2 Snålspolande duschar och blandare för handfat   X     0   
  Materialkrav             

O7 Lista över produkter/material   X         
O8 Kemiska produkter, säkerhetsdatablad   X         
O9 Inomhusfärg, lack och golvolja X           

O10 Lim     X     Samtliga underkända 
O11 Spackel, avjämningsmassa/flytspackel, fogmassa/tätningsmedel 

    X     
MS polymeric 25, 
I.G. 

O12 Bärkraftigt skogsbruk   X         
O13 Virke från certifierat skogsbruk, villkorat krav X           
P3 Ökad andel virke från certifierat skogsbruk         0   

O14 Klassificering av kemiska produkter för behandling av trävirke X           
O15 Verksamma ämnen i impregnerat virke X           
O16 Emissioner av formaldehyd X           
O17 Fasta tätningsprodukter X           
P4 Användning av miljömärkta produkter   X     3   

O18 Termiska isoleringsmaterial, flamskyddsmedel     X     Isover Fönsterdrev 
O19 Termiska isoleringsmaterial, drivgaser X           
O20 Termiska isoleringsmaterial, cancerklassificering X           
O21 Bly X           
O22  Plast i invändiga golv-, tak- och väggbeklädnader X            
O23 Plast i fönster X           
O24 Tillsatser i plastprodukter            OBS ej Wexio 
P5 Halogenfria plastprodukter (klor- och bromfria)          1  OBS ej Wexio 
P6 Klorfria ytskikt i våtrum 

        2 
1 p./våtrum, max 2 
p. 

O25 Snålspolande toaletter X           
P7 Sopsorteringskärl för hushållsavfall         1   
  Kvalitetsledning och kontroll av byggprocessen             

O26 Radon   X         
O27 Materialkrav   X         
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Kommentar 
O28 Avfallshantering på byggplatsen X           
O29 Fuktkontroll i träkonstruktioner   X         
O30 Kontroll av tekniska installationer X           
O31 Hantering och lagring av material på byggplatsen X           
O32 Förbesiktning och slutbesiktning X           
P8 Avfallssortering          0 deponi och trä 

O33 Kontroll av kvalitet X           
O34 Fuktmätning i betongplatta X           
O35 Byggnadens lufttäthet (vid 50 Pa tryckskillnad) X           
M1 Utbildning   X         
M2 Information till kund X           
M3 Lagar och förordningar X           
M4 Organisation och ansvar   X         
M5 Ändringar och avvikelser   X         
M6 Reklamationer   X         
M7 Spårbarhet X           
M8 Dokumentation av ansökan   X         
M9 Marknadsföring   X         

  Instruktioner för boende             
O36 Underhållsplan X           
O37 Materialinformation   X         
O38 Information om inneklimat X           
O39 Manual för värme- och ventilationssystem X           
O40 Ventilationskanaler X         Lagkrav 

Tabell 14 Sammanställning av utfallet från analysen 
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4 ANALYS DEL 2 

I analys del 2 kommer frågor som inte är direkt kopplade till enskilda kriterier att behandlas. De 

ämnen som kommer att beröras är generella. Tanken är att få en bredd i rapporten och fånga in flera 

olika aspekter. Detta görs på grund av att det idag saknas ett kriteriedokument för flerbostadshus. De 

fördjupningar som anses befogade bör göras då ett eventuellt kriteriedokument, eller remissförslag 

finns.  

 

För att välja ut nya produktgrupper för Svanenmärkning ställer SIS Miljömärkning tre grundläggande 

begrepp, de undersöker om det finns en relevans, potential och styrbarhet för produkten eller tjänsten. 

Relevans bedöms utifrån vilket miljöproblem som finns kopplat till produktgruppen och hur 

omfattande det är. Potentialen bedöms med avseende på möjlig miljöförbättring inom produktgruppen. 

Styrbarhet är ett mått på hur produkten, aktiviteten eller problemet kan påverkas av miljömärkningen. 

Förenklat kan man förklara styrbarhet genom att titta om det finns intresse, konkurrenter att jämföra 

med, om märkning är genomförbar samt om produkten går att förbättra163.  

 

Inom ramen för dessa tre frågor kommer vissa ekonomiska aspekter sett ur Skanskas synvinkel. Även  

de skillnader som finns mellan småhus och flerbostadshus kommer att behandlas. Vissa erfarenheter 

från de Svanenmärkta småhusen, Uniqhus kommer också tas upp. 

                                                      

163 Jacob Paulsen, SIS Miljömärkning, 23 augusti 2006 
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4.1 Relevans 
Byggsektorn har som nämnts tidigare en stor påverkan på miljön. Tabell 15 nedan visar en 

sammanställning av de största påverkningspunkterna. I kapitlet kommer även andra aspekter tas upp, 

till exempel inställning till miljövänligt boende, erfarenheter från Uniqhus, andra sätt att jobba med att 

bygga miljövänligt samt hur SIS arbetar med kommande kriterier. 

 

  Byggbranschens miljöpåverkan 

 

Miljöhot Hur byggbranschen påverkar miljön (exempel) 

Växthuseffekten Energianvändning till uppvärmning, drift av maskiner och anläggningar sker till 

stor del med fossila bränslen som vid förbränning avger koldioxid. Vid 

cementtillverkning frigörs stora mängder koldioxid. 

Uttunning av 

ozonlagret 

Ozonnedbrytande ämnen återfinns i olika varor som används i byggnader bland 

annat som köldmedia i kyl och frys- och klimatanläggningar, freonblåst isolering, 

halon i brandsläckare och som brandskyddsmedel. 

Försurning av 

mark och vatten 

Energianvändning, transporter, cementtillverkning och användning av 

sprängämnen producerar tillsammans stora mängder svavel och kväveoxider 

som i sin tur omvandlas till försurande ämnen som förs ned till marken med 

nederbörden. 

Marknära ozon Utsläpp av kvävoxider från motorfordon och flyktiga organiska föreningar från 

lösningsmedel och färger . 

Luft föroreningar Utsläpp från motorfordon och förbränning. 

Övergödning Utsläpp av kväve från arbetsmaskiner och vid cementtillverkning. 

Metaller Metaller som återfinns inom byggbranschen är bland annat bly, kadmium, nickel, 

kvicksilver koppar med flera. Bly återfinns främst i äldre rör och i 

blyackumulatorer. Kadmium återfinns som pigment i färg och stabilisatorer i 

plast. Kvicksilver kan återfinnas i elektroniska givare, reläer, lysrör, termometrar, 

batterier och varmvattenberedare. Koppar återfinns bland annat i 

vattenledningar, elledningar, och som koppartak. 

Brutna kretslopp Hushållen producerar cirka 300 kg avfall per person och år men byggbranschen 

producerar nästan 1000 kg avfall per person och år. Särskilt viktigt är det farliga 

avfallet vid rivning som beräknas uppgå till 10 ton kadmium, 400 kg kvicksilver, 

30 000 ton bly och 400 ton freon. 

Organiska 

miljögifter 

Olika färger, lacker, lösningsmedel och fogmassor är exempel på produkter som 

kan innehålla organiska miljögifter som till exempel ftalater och nonylfenoler. 

Gamla fogmassor kondensatorer och transformatorer kan innehålla PCB. 
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Nyttjande av 

sötvatten 

Byggsektorn beräknas stå för en sjättedel av jordens sötvattenskonsumtion. 

Strålning Problem med radon i byggnader uppkommer till följd av olämplig placering, ett 

felaktigt byggande, otillräcklig ventilation eller felaktig placering av tilluftsdon. 

Tabell 15 Byggbranschens miljöpåverkan164 

 

4.1.1 Inställning till miljövänligt boende 

Innan Skanska påbörjade arbetet med miljömärkning av småhus genomförde konsultföretaget Ipsos-

Eureka på uppdrag av Skanska en undersökning hösten 2002 för att kartlägga vad konsumenter lägger 

i begreppet ”miljövänligt boende”, intresset för miljövänligt boende samt attityder till Svanenmärkta 

bostäder. Undersökningen omfattade telefonintervjuer med 1500 personer i åldrarna 18-75 år, boende 

på platser i Sverige där Skanska bygger bostäder. 165 

 

Resultatet av undersökningen visade att:  

o 96 % kände till Svanen.  

o 58 % av de tillfrågade instämde i påståendet att en Svanenmärkt bostad känns betydligt 

miljövänligare än en vanlig bostad.  

o 47 % tyckte det kändes lockande att köpa en Svanenmärkt bostad.  

o 37 % var beredda att betala lite mer för en Svanenmärkt bostad.  

 

De tillfrågade i undersökningen ansåg att:  

o de viktigaste aspekterna för miljövänligt boende är låg energi- och resursanvändning samt 

användningen av miljövänliga material.  

o det bästa sättet att främja miljövänligt byggande är genom skattesubventioner.  

 

Slutsatserna som Ipsos Eureka kunde dra av undersökningen var att:  

o det finns en potentiell marknad för miljövänliga bostäder.  

o Svanmärka bostäder är en framkomlig väg eftersom Svanen är välkänd och har hög 

trovärdighet hos konsumenterna.  

                                                      

164 Skanskas ledningssystem, Vårt sätt att arbeta - miljö 
165 Ipsos-Eureka Miljö och bostäder - En undersökning om inställning till miljövänligt boende 
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4.1.2 Erfarenheter från Uniqhus166 

I detta avsnitt följer en sammanfattning av den intervju som hölls med Göran Linder och Christoffer 

Grahn den 17 augusti 2006. 

 

Uniqhus var den första och är fortfarande, 2006, den enda hustyp i Sverige som Svanenmärks. I och 

med att Uniqhus var först ut känner de att de fått god uppmärksamhet genom media, och de upplever 

att varumärket Uniqhus har stärkts. På grund av den goda konjunkturen och höga trycket på 

byggbranschen som råder är det svårt att säga vilken betydelse Svanenmärkningen har haft, men 

Göran Linder, VD på Uniqhus, tror att det har haft en klar positiv inverkan på varumärket Uniqhus 

och att det bidragit till en ökad försäljning.  

 

Att Svanenmärkta hus produceras som en totalentreprenad ser Uniqhus som en grundläggande 

förutsättning. Detta på grund av att Svanen inte ska tappa sin kvalitet och trovärdighet. En 

Svanenmärkning kräver grundlig kontroll och att alla inblandade ska vara väl insatta i vad som krävs. 

Uniqhus tror att om huset till exempel byggs som delad entreprenad kommer kontrollen av kriterierna 

bli ohanterlig och det blir svårt att garantera att Svanens kriterier efterföljs. Uniqhus tror också att 

standardisering är ett måste för att kunna garantera att Svanenkriterierna efterlevs, samt att det är en 

viss produkt eller ett koncept som är Svanenmärkt, och att man jobbar med att stärka varumärket. 

Dessutom tror Göran Linder inte att Svanen ska finnas som tillval utan ska ett koncept miljömärkas så 

ska det vara hela konceptet. 

 

I ett nyutvecklat kriteriedokument finns det ofta så kallade barnsjukdomar. De områden där Uniqhus 

har stöt på problem är då ändringar i kriterierna velat göras eller då man sökt dispens. De upplever 

Nordiska Ministerrådet inte är dynamiskt nog och att hantering av frågor och förslag tar för lång tid 

och arbetet har varit tungrott. Uniqhus som är en producerande enhet, kräver snabba beslut och en 

flexibel och snabb organisation bakom kriteriedokumenten. De menar på att den som vill få sin 

produkt Svanenmärkt noga ska kontrollera och gå igenom kriterierna för att inte hamna i en situation 

då märkningen måste dras tillbaka. 

 

Inom vissa områden innebar materialanpassningen inte någon kostnadsökning. Ett exempel på det är 

virket, kostanden för att köpa spårbart virke var den samma som att köpa icke spårbart, det enda som 

behövdes var att säga till vid beställningen. Under implementeringen av Svanenmärkningen på 

Uniqhus arbetade en person heltid i ett års tid. För att sedan driva det rullande arbetet jobbar en person 

10-15 % av sin arbetstid med Svanenfrågor. Hos Uniqhus går cirka 1 % av entreprenadkostnaden åt 
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till Svanmärkningen. I den procenten ingår avgiften, ökade kostnader för anpassningar och mer 

administrativt arbete. Licenskostnaden för att Svanenmärka ett Uniqhus är 3000kr. 

4.1.3 SIS-arbete kring flerbostadshus 

I detta avsnitt följer en sammanfattning av den intervju som hölls med Jacob Paulsen den 20 augusti 

2006. 

 

Under hösten 2006 kommer SIS Miljömärkning påbörja en revidering av de gällande 

småhuskriterierna (Svanenmärkning av Småhus 1.3). I samband med det kommer även ett eventuellt 

kriteriedokument för flerbostadshus att diskuteras. SIS har även utvärderat Svanenmärkning av kontor, 

men en sådan kommer inte att införas i dagsläget. 

 

Efter att ha arbetat med Svanenmärkningen av småhus ser SIS ett ökande intresse både i Sverige och i 

övriga Norden. Nu har även andra delar av branschen fått upp ögonen för miljömärkta bostäder och 

både entreprenadföretag och byggherreorganisationen har visat intresse för Svanenmärkning av 

flerbostadshus. Enligt Jacob Paulsen på SIS har intresset varit större för märkning flerbostadshus än 

småhus. 

 

I och med att det inte startat något arbete kring flerbostadshus från SIS sida, är det svårt att säga hur ett 

eventuellt kriteriedokument kommer att se ut. Men Jacob Paulsen som ansvarar för småhuskriterierna 

har lite tankar på vilka eventuella förändringar som skulle kunna komma. I de kriterier som rör energi 

tror Jacob att en helt ny frågeställning måste göras. Utgångspunkten i energifrågan kommer att vara att 

Svanenkraven kommer att vara hårdare än de krav som Boverket ställer i BBR 06 (Boverkets Bygg 

Regler 2006). Ändring kommer troligen att ske både när det gäller energikrav och fördelningen av 

energiförbrukningen, till exempel genom separata mätare. Däremot så tror Jacob att materialdelen i 

kriterierna i stort kommer vara likandan i ett eventuellt kriteriedokument för flerbostadshus som i för 

småhus. 

 

I kvalitetsavsnittet kommer det också ändringar, tror Jacob. Licensrätten kommer kanske istället att 

ligga hos beställaren. Det beror på att SIS tror att större byggen som flerbostadshus kan vilja byggas i 

andra entreprenadformer och för att då göra ansvarsbilden tydlig så kommer troligen ansvaret för 

märkningen att ligga hos beställaren. 
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4.1.4 Andra miljömärkningssystem 

Innan SIS Miljömärkning tar fram en miljömärkning undersöker de om det redan finns andra 

välfungerande alternativ inom det aktuella området. Konkurrensen är alltså en del som SIS tar hänsyn 

till då de tar fram nya kriteriedokument.167 

  

I Sverige finns ett antal olika verktyg för miljöarbete. Förutom Svanen; Statens provningsanstalts P-

märkning och Boverkets Deklaration av bostäder, skolor och förskolor för att nämna några. 

Internationellt sett finns även några intressanta system. 

4.1.4.1 P-märkning, Sverige 

P-märkning-innemiljö inkluderande energianvändning, är ett sätt att Kvalitets- och miljömärka hus. 

Det är ett system med klassificering skapat ur ByggaBo-dialogen. SP, Sveriges provnings- och 

forskningsinstitut är certifieringsorgan och har tillsammans andra intressenter, utvecklat P-

märkningen.  

 

Krav ställs på ett stort antal områden, till exempel emissioner från materialen och byggnadens 

energianvändning. I P-märkning finns även funktionskrav på belysning och det termiska klimatet, 

luftens rörelser och kvalitet. 

 

P-märkningen gäller nyckelfärdiga hus. För att framgångsrikt arbeta med kvalitet och miljö 

kontrolleras alla led, till exempel underentreprenörer, som målare och VVS. 

 

 
Figur 4:A, P-märkningens symbol (www.sp.se) 

 

Märkning syftar till att säkerställa en hög och jämn kvalitet, så att riskerna för skador eller bristande 

funktioner minimeras. Systemet är öppet för alla husföretag och kan tillämpas på alla byggnader som 

uppfyller kraven i P-märkningsreglerna. P-märkningen utvecklas kontinuerligt genom samarbete 

                                                      

167 http://www.svanen.nu 2006-09-17 

http://www.sp.se
http://www.svanen.nu
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mellan företag och organisationer. 168 Intresset för märkningen är relativt stort enligt SP, i dagsläget 

finns ett 10-tal P-märkat byggnader.169 

4.1.4.2 Breeam, Storbritanien 

I Storbritannien finns ett system som heter Breeam (Bre environmental assessment method) i systemet 

finns, EcoHomes – Environmental Rating for Homes. Breeam bygger på ett poängsystem där nya och 

renoverade hem bedöms utifrån deras miljöpåverkan. Systemet tar hänsyn till både uppförande och 

drift. Parametrarna som Breeam tar hänsyn till är: 170 

 

• Energi 

• Transporter 

• Utsläpp 

• Material 

• Vatten 

• Ekologi och markanvändning 

• Hälsa 

 

Poäng erhålls för goda resultat inom varje kategori, det finns ett antal olika parametrar att samla poäng 

på. Antalet poäng inom varje kategori speglar inte storleken av miljöproblemet, den totala 

poängsumman räknas fram genom en mängd olika viktparametrar.171 

4.1.4.3 LEED, USA 

I USA finns LEED Systemet (Leadership in Energy and Environmental Design) som drivs av U.S. 

Green Building Council. Systemet är frivilligt och bedömer byggnaders miljöbelastning. LEED är ett 

poängsystem där olika poängnivåer leder till 4 olika bedömningar, certifierad, silver, guld eller platina. 

Poängen finns att hämta i fem olika kategorier172: 

 

• Användning av energikällor 

• Användning av vattenresurser 

• Val av teknik, material, produktionsteknik etc. 

• Användning av mark och resurser 

                                                      

168 http://www.sp.se/energy/sv/teknikomraden/Innemiljo/innemiljo_p-mark.htm, 2006-08-30 
169 Lennart Aronsson,Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 
170 http://www.breeam.org/ecohomes.html, 2006-09-12 
171 http://www.breeam.org/ecohomes.html, 2006-09-12 
172 https://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=855. 2006-09-12 

http://www.sp.se/energy/sv/teknikomraden/Innemiljo/innemiljo_p-mark.htm
http://www.breeam.org/ecohomes.html
http://www.breeam.org/ecohomes.html
https://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=855
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• Inomhusklimat och hälsa 

 

4.1.4.4 System mot farliga ämnen 

Genom att granska och välja material med minsta möjliga innehåll av farliga ämnen kan byggsektorn 

bidra till att uppfylla det svenska miljökvalitetsmålet en Giftfri miljö173. Det pågår frivilligt arbete 

inom branschen med att fasa ut farliga ämnen ur byggvaror. BASTA, MilaB, Folksams miljöguide och 

Sunda Hus är exempel på frivilliga initiativ. Intresset inom branschen bedöms som stort och större 

byggherrar och fastighetsägare arbetar aktivt med att ställa krav på att valda material ska vara 

miljögranskade. Trots det blir det inte alltid så att de ursprungliga intentionerna uppfylls, beroende på 

ekonomiska aspekter, tekniska krav, okunnighet eller slarv. Hur bra utfallet blir beror många gånger på 

intresse och kompetens hos inblandade aktörer, inte minst ansvarig hos beställaren. Miljöbalken ställer 

dock i de allmänna hänsynsreglerna krav enligt produktvalsprincipen – kan en kemisk produkt ersättas 

med en mindre farlig så ska så ske.174 

                                                      

173 http://www.kemi.se/templates/Page____2875.aspx  2006-09-05 
174 UTKAST Förstudie av miljömärkning av Kontorshus_060322.doc, Hifab 

http://www.kemi.se/templates/Page____2875.aspx
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4.2 Potential 
Det finns mängder av lösningar och produkter med förbättringspotential inom byggbranschen. 

Materialanvändning, energianvändning och användningen av farliga material är några områden där 

förbättringar kan göras. Det finns idag hus, så kallade Passivhus, som har så bra klimatskal och så 

effektiv värmeåtervinning att det inte behövs något traditionellt värmesystem. Värmen kommer istället 

från den processenergi som skapas av människorna som bor i huset samt belysning, hushållsmaskiner, 

varmvatten och liknande. Med det i åtanke finns det alltså en potential när det gäller 

energiförbrukningen. Om värme dock ska tillföras finns ett antal olika lösningar för att minska 

energianvändningen och miljöbelastningen. I och med att en byggnad ofta har en livslängd på över 

100 år får valet av energilösning stor betydelse. När det gäller material finns det idag en mängd 

leverantörer som driver ett aktivt miljöarbete och produkter med god miljöprestanda finns i regel som 

acceptabla alternativ. Effektivisering när det gäller materialanvändning och materialåtervinning är 

också en aktuell fråga. Mycket material går idag till spillo ute på byggplatserna, och med bättre 

planering och logistiklösningar skulle en effektivisering kunna ske.  

 

Inom begreppet potential ryms olika aspekter. Detta arbete kommer att titta på energianvändning, 

materialanvändning, farliga ämnen, samt luft- och ljudkvalitet. Byggsektorns kretsloppsråd bedömer 

dessa som de mest betydande. Det är anledningen till att just dessa områden valdes. 

4.2.1 Energianvändning 

Minskad energianvändning är en prioriterad fråga inom byggsektorn. Goda förutsättningar kan ges för 

en låg energianvändning genom väl genomtänkta systemval och installationer som till exempel 

utformning av klimatskal och val av fläktaggregat. Figur 4:B nedan visar energianvändningen hos 

kommersiella fastigheter, det finns skillnader mellan bostadshus och kommersiella fastigheter, men 

bilden ger en indikation om att en stor potential finns för förbättring. 

 

Energianvändningen i driftskedet går inte att styra helt, men byggherren kan skapa förutsättningar för 

en låg energianvändning, genom energibesparande styrning av funktioner, enkla men flexibla system 

och förståeliga drift- och underhållsinstruktioner. 
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Figur 4:B, Energianvändningen för Skanskas kommersiella fastigheter 

 

Om man bortser från kommersiella fastigheter och tittar på bostadshus, finns det några skillnader 

mellan de krav som ställs på energianvändning för flerbostadshus och småhus? I Sverige finns de 

regler som berör byggande samlat i Boverkets Bygg Regler, BBR. Nedan följer ett utdrag ut BBRs 

9:de kapitel som handlar om energihushållning:  

 

”Bostäder skall vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning högst 

uppgår till 110 kWh per m2 golvarea (Atemp ) och år i klimatzon söder och 130 kWh 

per m2 golvarea (Atemp ) och år i klimatzon norr. För en- och tvåbostadshus med 

direktverkande elvärme som huvudsaklig uppvärmningskälla får byggnadens specifika 

energianvändning högst uppgå till 75 kWh per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon 

söder och 95 kWh per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon norr. (BFS 2006:xx)” 

 

De krav som ställs på bostäder styrs alltså bara av byggnadens geografiska placering och inte vilken 

hustyp byggnaden är. (Det finns undantag till regeln, dessa berör dock inte flerbostadshus). Här finns 

en potential för en eventuell Svanenmärkning. Energianvändningen för flerbostadshus är vanligtvis 

lägre än för småhus. Det beror delvis på att förhållandet mellan omslutningsarea och boarean i regel är 

lägre på ett flerbostadshus.  

 

Begreppet primärenergi tar hänsyn till den energi som krävs för att omvandla ett energislag till energi 

för användning. De fossila bränslena dominerar bland källorna till primärenergi i världen. De svarar 
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för cirka 79 % av den totala primärenergin175. För att göra en korrekt miljöjämförelse mellan 

energianvändning i olika byggnader skulle det vara intressant att beakta primärenergin istället för den 

köpta energin. Då får energikällan betydelse och kan ge utveckling åt mer miljöanpassad 

energiomvandling. Energi är inte miljöstörande i sig, det skaliga är till exempel då man förbränner 

fossila bränslen och växthusgasen koldioxid (CO2) bildas. I dagsläget styrs ofta val av energikälla av 

kommunen, till exempel fjärrvärme. Ett eventuellt kriteriedokument borde ta hänsyn till tillgängliga 

energikällor och primärenergi för att nå gott resultat. 

4.2.1.1 Potential inom ModernaHus projektet, Energi+ 

ModernaHus är redan i sin grundvariant cirka 30 % mer energieffektivt än vad som krävs i dagens 

BBR. För de beställare som vill sänka husets miljöbelastning ytterligare finns Energi+. Det är 

Skanskas tillvalsprogram för energilösningar i ModernaHus. Programmet är uppdelat i 4 steg ( se 

Figur 4:C). Alla åtgärder går att välja var och en för sig eller i kombination. Åtgärderna i Energi+ är 

utvalda från Skanskas samlade erfarenheter och är bland annat beräknade efter energianvändning och 

livscykelkostnad (LCC) Väljs samtliga steg hamnar ett punkthus i Stockholm (klimatzon 2) på en 

beräknad användning på 45 kWh/m2 och år exklusive hushållsel. Det är alltså en minskning med 35%, 

jämfört med ett ModernaHus i standardutförande. Jämfört med gällande BBR är det en minskning med 

60%.176 

 

 
Figur 4:C Illustration av tillvalspaketet, Energi+ (www.forum.sverige.skanska.se) 

                                                      

175 http://www.ne.se, Primärenergi, Thomas B. Johansson 

176Informationsblad om ModernaHus och Energi+, Skanska_DR5_16aug_2.pdf 

http://www.forum.sverige.skanska.se
http://www.ne.se
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4.2.2 Materialanvändning 

Minskad materialanvändning innebär att hushålla med resurser. Material kan väljas så att förnybara 

råvaror eller icke förnybara råvaror med god tillgång prioriteras. Genom att återanvända och återvinna 

material minskar uttaget av nya resurser. För att kunna återvinna och återanvända krävs en väl 

fungerande avfallshantering.  

 

Betong, som i huvudsak består av ballast, cement och vatten bidrar till miljöbelastningen. 

Cementtillverkning står för ca 10 % av världens koldioxidutsläpp och 2 % av världens totala 

energikonsumtion. Inom EU är cementindustrin tredje största när det gäller utsläpp av koldioxid, i 

topp ligger stål- och metallindustrin samt pappers- och massaindustrin.177  

 

Om betong är ett bättre eller sämre material, sett ur ett miljöperspektiv är dock en omdebatterad fråga, 

förespråkare menar att med betong går att bygga tätare än andra material, till exempel trä. Detta kan ge 

en bättre långsiktig energiprestanda. En annan möjlig fördel är att en byggnad av betong ger ett 

behagligare och jämnare inomhusklimat.178 En effektivisering av betonganvändandet, till exempel med 

högre användning av prefabricerade betongelement, skulle kunna bidra till en minskad 

miljöbelastning. 

 

I entreprenadskedet källsorteras bygg- och rivningsavfall. Antalet fraktioner varierar beroende på 

plats, verksamhet och krav från beställaren. Det finns dock ett ekonomiskt incitament att sortera 

avfallet då det är dyrt att skicka avfall osorterat till avfallsstationen. Avfallsmottagare måste då själva 

sortera avfallet på plats för att minska deponimängderna. Spill på byggarbetsplatsen kan minskas 

genom krav på måttanpassade material. Generellt kan spillet minska ytterligare med hjälp av 

noggrannare planering och bättre information. Genom standardisering av byggprocessen sker en 

effektivare materialanvändning. 

 

I förvaltningsskedet kan källsortering utföras av hushållsavfall. Brukarnas avfallshantering och 

källsortering är svår att styra men med tillräckligt stora ytor och god tillgänglighet kan goda 

förutsättningar skapas.  

                                                      
177 Szabo et al. 2004, Energy policy, Groenenberg et al. 2005 Ecol. Econ 

178 Johan Gerklev, Skanska Sverige AB, MiljöChef 
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4.2.3 Farliga ämnen 

Den inledande planeringen är ofta avgörande för projektets framgång, inte minst med hänsyn till 

materialval. Genom att ställa krav på miljögranskning av produkter och material i projektering och 

produktion finns möjlighet att minska användningen av oönskade ämnen ur miljö- och hälsosynpunkt. 

Ju tidigare krav ställs på ingående material desto större möjlighet finns det att utreda alternativa 

material och konstruktioner.179 

4.2.4 Luft- och ljudkvalitet 

För att undvika fuktskador och negativ påverkan på inomhusmiljön bör krav på fuktdimensionering 

ställas i projekten. Kunskap och hjälpmedel finns allmänt tillgängliga men medvetenheten och 

kunskapen hos berörda aktörer behöver förbättras.180  

 

Utformning av byggnader samt drift och underhåll av byggdelar och system påverkar luftkvaliteten i 

bostäder och lokaler. Som följd av dessa faktorer kan problem uppstå från radon, fuktskadade hus och 

otillräcklig ventilation vilket ger ökad risk för ohälsa. 

 

Utformningen av byggnaden, underhåll av byggdelar och system påverkar ljudkvaliteten i bostäderna. 

I vissa byggnader störs boende dagligen av trafik och av grannar på grund av otillräcklig ljudisolering. 

                                                      

179 UTKAST Förstudie av miljömärkning av Kontorshus_060322.doc, Hifab 
180 Intresseanmalan_svanenmarkning_kontor_060508.doc, Hans Wallström, miljöchef på Skanska Kommersiell 
Utveckling Norden 
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4.3 Styrbarhet 
Styrbarhet är ett mått på hur produkten, aktiviteten eller problemet kan påverkas av miljömärkningen. 

Förenklat kan man förklara styrbarhet genom att titta om det finns intresse, konkurrens att jämföras 

med, är en märkning genomförbar, går produkten att förbättra181.  

 

Svanen är en välkänd miljömärkning med hög trovärdighet som bör attrahera olika intressenter inom 

byggsektorn så som byggherrar, fastighetsägare, brukare (hyresgäster) och kreditgivare. En 

Svanenmärkning kan vara en morot att nå licensinnehavarens så väl som byggsektorns mål. 

 

I byggbranschen finns det god konkurrens, både på beställar- och entreprenörsidan. Med tanke på alla 

de byggnader som finns och byggs, finns det gott om objekt och företag att jämföras med. De 

erfarenheter som kan dras från Uniqhus är att intresset för Svanenmärkta hus är stort, och då Skanska 

så är uppdragsgivare till detta examensarbete kan slutsatsen dras att det från deras sida finns intresse 

att få bygga Svanenmärkta flerbostadshus. Enligt Jacob Paulsen på SIS Miljömärkning AB har även 

andra företag visat intresse.  

 

Några av de aspekter som ryms inom begreppet styrbarhet kommer att tas upp i kommande kapitel. 

4.3.1 Ekonomi 

För vinstdrivande företag är ekonomin det grundläggande i verksamheten. Få företag gör idag frivilligt 

åtgärder som inte gynnar dem ekonomiskt, detta gäller även miljöarbete. Miljöarbete drivs ofta på 

grund av att kunderna kräver att hänsyn tas till miljön eller ökad försäljning på grund av miljövänliga 

produkter och tjänster samt att det ger en positiv image för beställare och fastighetsägare att bygga 

Svanenmärkt. Miljöarbete och ekonomi hänger alltså väl ihop. Då Svanenmärkning är ett frivilligt 

verktyg bör det gå att få ekonomisk vinning i det för att få en styrbarhet. I detta kapitel kommer vissa 

ekonomiska aspekter av en Svanenmärkning beskrivas. 

4.3.1.1 Kostnad kopplad till märkning 

SIS Miljömärkning tar in avgifter från företag med Svanenmärkta produkter. Denna motsvarar 0,3 % 

av produktens omsättning. Anledningen till den standardisering som byggbranschen genomgår, är 

framför allt att sänka byggkostnaderna. För att kostnaden för Svanen inte ska bli avgörande är det 

viktigt att priset anpassas till rådande marknadspriser. För Uniqhus har dock ett fast pris av 3000kr/hus 

                                                      

181 Jacob Paulsen, SIS Miljömärkning, 23 augusti 2006 
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satts. Det motsvarar 0,3 % av en uppskattad produktionskostnad för ett småhus på en miljon sek som 

SIS Miljömärkning har gjort.  

 

Hos Uniqhus utgör Svanenmärkningen cirka 1 % av entreprenadkostnaden. I den procenten ingår 

avgiften, ökade kostnader för anpassningar och extra administrativt arbete.182 

4.3.1.2 Ekonomisk vinning av Svanenmärkning genom prissättning 

Enligt Skanska är målgruppen för ModernaHus allmännyttan, privata fastighetsägare HR/BRF 183 . De 

ekonomiska möjligheterna och riskerna är olika för huset beroende på om det blir bostadsrätter eller 

om det blir hyresrätter. 

 

I de fall ModernaHus blir hyresrätter styrs sättningen av hyresnivån enligt svensk lag i Jordabalken. I 

Jordabalken 12 kap 54§ regleras prövning av hyran. Hyran skall bestämmas utifrån bruksvärdet. Med 

bruksvärde menas vad lägenheten är värd för hyresgäster i allmänhet.  Enligt Hyresnämnden är det 

följande faktorer som påverkar bruksvärdet. 

 

De egenskaper som bestämmer en lägenhets bruksvärde är bland annat dess:184 

• storlek  

• modernitetsgrad  

• planlösning  

• läge inom huset  

• reparationsstandard  

• ljudisolering  

 

Förmåner som är knutna till lägenheten kan också inverka på bruksvärdet, till exempel:185 

• hiss  

• tvättstuga  

• sopnedkast  

• särskilda förvaringsutrymmen  

• god fastighetsservice  

• garage och biluppställningsplats 

                                                      

182 Göran Linder VD Uniqhus 
183 http://forum.sverige.skanska.se/upload/docs/2005/06/32527.pdf, 2006-09-12 
184 http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____1026.aspx, 2006-08-30 
185 http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____1026.aspx, 2006-08-30 

http://forum.sverige.skanska.se/upload/docs/2005/06/32527.pdf
http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____1026.aspx
http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____1026.aspx
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Faktorer som husets allmänna läge, boendemiljön i stort och närhet till kommunikationer påverkar 

också bruksvärdet.186 

I Sverige utgör hyrorna i de allmännyttiga bostadsföretagens hus tak för hur höga hyrorna får vara i de 

privatägda hyreshusen.187  

 

I och med att värderingen av bruksvärdet i dagsläget inte tar hänsyn till miljöpåverkan kan, alltså inte 

hyresvärden ta ut en högre hyra för en lägenhet i ett Svanenmärkt hus. Det kan dock finnas andra 

fördelar, till exempel att lägenheterna blir lättare att hyra ut, samt att varumärket stärks. Samt att priset 

vid en eventuell försäljning av fastigheten kan bli högre. 

 

När det gäller bostadsrätter är det marknaden som styr, på så sätt är prissättningen mer likt småhus 

som till exempel Uniqhus. Här kan fastighetsutvecklare, genom miljömärkningen, locka 

miljömedvetna kunder och få ett högre pris. Dessutom skulle en Svanenmärkning visa att huset har en 

relativ låg driftskostnad på grund av de krav som till exempel ställs på energiförbrukning och 

effektförluster. Uniqhus har sett ett ökat intresse för sina villor188. 

 

I och med Skanskas satsning på effektivare byggprocess har man bland annat beslutat sig för att 

utnyttja sin storlek och binda centrala inköpsavtal och på så sätt kunna pressa priserna. Detta innebär 

att Skanska i vissa fall vill tillhandahålla material till sina underentreprenörer, företaget hoppas tack 

vare sina stora kvantiteter få lägre priser. Skanska möter dock i vissa fall motstånd från sina 

underentreprenörer då de anser att de inte kommer att kunna tjäna pengar genom vissa påslag på sina 

inköp av material. En Svanenmärkning skulle kunna användas som ett verktyg genom att Skanska vet 

vilka material och produkter som kan användas till Svanenmärkta projekt och, genom att tillhandahålla 

godkända produkter, underlätta arbetet för underentreprenörer. På så sätt skulle projekten slippa en del 

av den extra arbetsbördan som en Svanenmärkning skulle kunna innebära.  

4.3.2 Intervjuer 

Nedan följer sammanfattningar av de intervjuer som genomförts för att höra de olika parternas åsikter 

och tankar inför en eventuell Svanenmärkning av ModernaHus. De intervjuade är Jan Kroon som är 

konceptägare för ModernaHus samt Nils Olof Nilsson som är VD på Skanska hyresbostäder. Nils Olof 

intervjuas som representant för fastighetsägare. 

                                                      

186 http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____1026.aspx, 2006-08-30 
187 https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/index.html , 2006-08-29 
188 Göran Linder VD Uniqhus 

http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____1026.aspx
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/index.html
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Jan Kroon, Konceptägare 

I denna del kommer en sammanfattning av den intervju som hölls med Jan Kroon den 27 juni 2006 

presenteras. Jan Kroon är konceptägare över ModernaHus. Rollen som konceptägare innebär att Jan 

driver och ansvarar för frågor som rör ModernaHus konceptet. 

 

De största miljövinsterna inom ModernaHus och industrialiseringen är, enligt Jan, att en tydlig process 

skapas, att det som byggs upprepas, finns registrerat och är spårbart. I och med detta kan den som vill, 

enkelt gå tillbaka och kontrollera olika värden, utvärdera lösningar och enkelt kunna ta reda på vad 

som användes i vilket hus och var. En annan miljöfördel som Jan ser är den materialeffektivisering 

som kan göras då mer och mer av de ingående delarna byggs i fabriker, samt att lärdom om 

materialförbrukningen kan tas av tidigare projekt. Till sist nämner Jan de miljövinster som kan göras 

genom styrda inköp. På grund av de stora kvantiteterna, samt att leverantörer och produkter används i 

flera olika projekt, gör att Skanska kan koncentrera miljöarbetet kring dessa leverantörer och 

produkter. 

 

Jan tror att en Svanenmärkning skulle vara svår att sälja in till fastighetsägare. Han tror att priset spelar 

en för stor roll, samt att fastighetsköparen inte ser någon säker ekonomisk vinning i en 

Svanenmärkning, bara kostnader. Dessutom köps husen ofta med ett företags pengar och inte 

beslutsfattarens. Risken som Jan ser det är att större hänsyn tas till priset än miljön. Dessutom är 

ModernaHus framtaget för att sänka byggkostnaderna, huset är ett lågkostnadsalternativ, en 

Svanenmärkning skulle innebära en kostnadsökning. Skulle en Svanenmärkning bli aktuell tycker Jan 

att hela konceptet ska Svanenmärkas, och inte att det ska finnas som ett tillvalsprogram. 

 

Slutligen säger Jan att ett sätt att stimulera miljöarbete och eventuella miljömärkningar för 

fastighetsägare skulle kunna vara skattelättnader för hus som ligger över genomsnittshuset sett ur ett 

miljöperspektiv. Detta skulle leda till den ekonomiska stimulans som Jan tror saknas idag. 

Nils Olof Nilsson VD Skanska Hyresbostäder, Beställare 

Här följer en sammanfattning av den intervju som hölls med Nils Olof Nilsson den 11 september 

2006. Nils Olof Nilsson är VD för Skanska Hyresbostäder, som är ett bolag inom Skanska Koncernen.  

 

Nils Olof tror att det finns ett intresse för miljömärkning av hus. Han tror att Svanen är begripligt och 

lätt att kommunicera till kunderna. Som det ser ut idag styrs hyressättningen av allmännyttans hyror, 

detta innebär att om en Svanenmärkning ska bli ekonomiskt lönsam måste pengarna genereras på 

annat sätt än hyreshöjning. Nils Olof tror att en Svanenmärkning skulle kunna göra hyresrätten 

attraktivare vilket skulle kunna leda till att vakanserna blir färre och att lägenheterna går snabbare att 
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hyra ut. När det gäller priset på bostadsrätter är det istället marknaden som styr. Här tror Nils Olof att 

effekten av en Svanenmärkning skulle bli större, här kan ett ökat kundintresse leda till högre priser. 

Samtidigt tror Nils Olof att en Svanenmärkning kan stärka Skanskas och ModernaHus varumärke. 

 

När det gäller andra ekonomiska incitament har Nils Olof diskuterat frågan med bland annat 

bostadsminister Mona Sahlin om till exempel sänkning av fastighetskatten för hus med god 

energiprestanda. Här skulle en Svanenmärkning kunna bidra till debatten ytterligare. 

 

Enligt Nils Olof låter en Svanenmärkning intressant, dock är priset avgörande. Skanska Uniqhus har 

en kostnad för Svanenmärkning på 1 % av entreprenadkostnaden. Nils Olof tycker att 1 % låter 

mycket, då marginalerna på hyresrätter är små. 

4.3.3 Skillnader mellan småhus och flerbostadshus 

Småhuskriteriet innefattar även radhus. Vilka skillnader finns egentligen, några av de skillnader som 

ett flerbostadshus har jämfört med småhus följer nedan: 

 

• Gemensamt ventilationssystem 

• Gemensam varmvattenberedare ( Legionella bakterier BBR 06, kap: 6:626) 

• Förhållandet mellan omslutningsarean och boarean är ofta lägre för flerbostadshus än för 

småhus, detta är fördelaktigt sett ur energianvändningssynpunkt 

• Sortergård/soprum/fraktioner  

• Hisskravet gäller inte i bostadshus med 1-2 våningar, men däremot i hus med 3 våningar eller 

fler189 

• Ofta gemensam/fast energiräkning 

• Stommaterial 

• Större maskiner vid uppförande av huset 

• Ljudstörning mellan lägenheterna 

• Gemensamma utrymmen till exempel cykelförråd, tvättstuga och allrum. 

 

En av de skillnader som finns mellan ett enfamiljshus och ett flerbostadshus är att i enfamiljshus vet 

brukaren hur mycket energi och el den förbrukar. Ett sätt att sänka miljöbelastningen från el- och 

energianvändning är att öka medvetandet hos brukaren. I ett flerbostadshus är individuell 

förbrukningsmätning med separata mätare och debitering för vatten, värme och el i varje lägenhet en 

                                                      
189 Enligt 3 kap 15 § plan- och bygglagen 
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lösning på detta. På så sätt blir varje brukare medveten om sin förbrukning och kan enkelt se resultatet 

av sina handlingar. I regel är energianvändningen för flerbostadshus lägre än för småhus, detta beror 

bland annat på att förhållandet mellan omslutningsarean och bostadsarean ofta är lägre för 

flerbostadshus än för småhus, vilket är fördelaktigt sett ur energianvändningssynpunkt. 

 

När det gäller tillgängligheten finns också vissa skillnader. Då en byggnad blir över två våningar finns 

krav på hiss. Tittar man på produktionen och byggtekniken som är kopplat till ett flerbostadshus är 

stommen ofta av stål eller betong. Under själva produktionen av flerbostadshus används större och 

tyngre maskiner och kranar i större utsträckning. I och med att större maskiner användes blir risker 

kring utsläpp större. I flerbostadshus är också vissa system gemensamma, bland annat brukar 

ventilation, vatten och avlopp vara kopplade till hela fastigheten. Ofta finns även gemensamt soprum, 

där möjlighet att sortera hushållsavfall finns. När det gäller boendekomforten är ljudspridningen 

annorlunda för flerbostadshus än för småhus.  

 

I det gällande kriterier för småhus 1.3 används ord som huskunden och husköparen (exempelvis i 

kriterium O6, M2 och O36). För att förhindra missförstånd bör ord som dessa tydligt definieras. 

Anledningen till det är att för flerbostadshus är husköparen eller huskunden inte likställda med den 

boende. 
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5 DISKUSSION/SLUTSATS 

I följande avsnitt beskrivs de slutsatser jag drar utifrån mina undersökningar. 

 

Skillnaden mellan att Svanenmärka småhus och flerbostadshus är relativt liten. Båda bidrar i det stora 

hela på samma sätt till miljöbelastningen. När det gäller de kriterier som finns för småhus är de flesta 

applicerbara på flerbostadshus. Vissa förändringar kommer säkert att komma, då främst på 

energisidan. Vid uppförande finns skillnader men i stort sett är arbetsgång, material och rutiner 

liknande. Det är endast ett fåtal småhuskriterier som inte är aktuella för flerbostadshus. 

 

Miljöproblem kopplade till branschen finns och är en betydande del av Sveriges totala miljöbelastning. 

På grund av detta tycker jag att miljömärkning av hus och byggnader borde ha kommit för länge 

sedan. Enligt vad jag erfarit finns det ett intresse för Svanenmärkning av flerbostadshus. En byggnad 

påverkar miljön på flera olika områden, både under produktion, samt under brukstiden. Med tanke på 

hur länge ett hus står borde extra miljöhänsyn tas. Med relativt små medel kan miljöbelastningen 

minskas ordentligt.  

 

Standardisering är troligen en förutsättning för att klara av en märkning på ett effektivt och lönsamt 

sätt. En märkning av ett hus är en relativt komplex process. Det är många människor inblandade och 

flera olika material, produkter, leverantörer och underentreprenörer används. För att ha kontroll på 

hela processen och produktionen med bibehållen kvalitet krävs ett systematiskt förbättringsarbete och 

en fungerande, fortlöpande kontroll av ingående produkter och material. 

 

När det gäller miljömärkning av flerbostadshus tror jag att en sådan skulle komplettera den något 

diffusa miljölagstiftningen. Miljöbalken är en ramlag och innehåller allmänt hållna regler och ramar. 

En ramlag anger principer, mål och riktlinjer. Ett kriteriedokument skulle kunna ge tydliga och 

mätbara krav i linje med lagstiftningen.  

 

En tanke som kommit upp under detta arbete är att ge byggbranschen tydliga incitament för att arbeta 

med miljöfrågor. När det gäller bilar finns skattelättnader för så kallade miljöbilar. Det gäller även 

tjänste- och förmånsbilar. Miljöbilar ger ett lägre förmånsvärde, vilket innebär att den som har tjänste 

eller förmånsbil betalar en lägre summa för bilen. Detta skulle även kunna stimulera miljövänligare 

bostads alternativ, och på så sätt snabbare driva utvecklingen framåt. Ett sätt att stimulera skulle till 

exempel vara en lägre fastighetsskatt eller dylikt. Kommunerna, som har skrivit på FNs Agenda 21 

och därmed har åtagit sig att arbeta med miljöfrågor och bidra till de miljömål som satts upp, skulle 
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kunna ge lägre tomtpriser eller billigare anslutningsavgifter då miljömärkta hus byggdes. Banker 

skulle kunna bearbetas för att ge förmånligare lån då risken är lägre i och med hög kvalitet och hög 

hållbarhet. 

 

Via Skanskas interna kemikaliedatabas, Kemdb, går det att söka på kemiska produkter som är 

miljömärkta med Svanen, Bra Miljöval, EU-blomman, eller uppfyller SS 15 45 34 för hydrauloljor 

alternativt SS 15 54 70 för smörjfetter. Detta är ett sätt för dem som arbetar ute i projekten att hitta 

olika alternativ på produkter som är miljömärkta och kontrollerade. På Kemikaliedatabasens 

webbplats finns det även en lista med samtliga produkter som är Svanenmärkta, listan är tagen från 

Svanens hemsida. För att underlätta ytterligare skulle Skanska kunna utnyttja IBX. Om man kunde 

göra en avancerad sökning, där alternativ som till exempel Svanenmärkta produkter fanns som 

förhandsval, skulle detta underlätta arbetet med att hitta Svanenmärkta produkter. Skanska Nya hem 

som är ansvarig för Uniqhus har tagit fram en lista som innehåller olika material och produkter som är 

godkända att använda vid tillverkning av ett Svanenmärkt hus. Det finns alltså en mängd olika 

hjälpmedel att tillgå. Om dessa hjälpmedel kunde samköras skulle det underlätta arbetet avsevärt. 

Finns det enkla hjälpmedel borde det bli enklare att hitta likvärdiga produkter som är Svanenmärkta 

och på så sätt bidra till ökad konkurrens och successivt nå lägre priser.  

 

Ser man till det gällande kriteriedokument som finns för småhus tycker jag att Kriterium P4 kan 

ifrågasättas. Kriteriet berör ingående produkter i huset. Det är uppbyggt så att poäng erhålls om en viss 

procentsats av en produktgrupp eller material är Svanenmärkt. Det finns alltså ett visst egenintresse 

invävt i kriteriet. Ett sådant kriteriekrav hämmar både utvecklingen och konkurrensen. Kravet gör att 

Svanens trovärdighet som icke vinstdrivande verksamhet sjunker. 

 

SIS Miljömärkning säger att en produkt som märks med Svanen ska vara miljövänlig med bibehållen 

kvalitet. Vad är då bibehållen kvalitet? Sänker man kvaliteten om man använder gipsskivor istället för 

träbaserade skivor i väggen? Betong istället för trä i konstruktionen. Det är svårt att säga om kvaliteten 

blir densamma i ett så komplext system som ett hus. 

 

Var går gränsen för konceptet, hur långt utanför grundkonceptet kan en byggnad vara för att bli 

Svanenmärkt? Ett hus måste anpassas till sin omgivning och bör även anpassas till beställarens behov. 

Var den gränsen än hamnar så kan den användas för att styra kunder till att hålla sig inom konceptet, 

och på så sätt bidra till både ekonomisk- och miljömässig vinning. 
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5.1 Felkällor 
De felkällor som kan tänkas finnas i detta arbete är dels om de material som utvärderats är de enda 

material som använts vi produktionen. Då samtal med olika berörda parter samt platschefen för bygget 

genomförts borde den risken vara låg. 

 

Andra felkällor kan vara att de personer som har intervjuats svarat med visst egenintresse. Dock har 

alla samtalsresultat analyserats källkritiskt samt att information som erhållits har dubbelkollats i största 

möjliga mån från dokument som exempelvis säkerhetsdatablad. 

 

I säkerhetsdatabladen tas i vissa fall ämnen med låga förekomster inte upp. Vad som ska tas med 

regleras av lag. Då intyg från leverantörer inte samlats in kan otillåtna ämnen förekomma. 
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