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Sammanfattning
För att styra mot ett mer hållbart byggande miljöcertifieras allt fler byggnader. De system som
ställer krav på ingående material i byggnaden är Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. Vid en
miljöcertifiering samlas en mängd fakta in om byggnaden och dess delmaterial för att sedan
bedömas enligt det aktuella miljöcertifieringssystemets kriterier. Detta arbete syftar till att
undersöka och bedöma vilket betyg eller antalet poäng prefabricerade betongelement från
Benders byggsystem AB uppnår i respektive certifieringssystem.
Arbetet har tagit hjälp av Betongföreningens rapporter om hur betongens egenskaper bidrar till
att uppfylla kraven i certifieringssystemen. Resultatet bygger på materialspecifikation och
information från Benders tillsammans med Betongföreningens ”Hållbart byggande med betong Vägledning för miljöcertifiering enligt BREEAM/LEED/Miljöbyggnad”
Resultatet visar vilka kriterier som Benders prefabricerade betongelement har möjlighet att bidra
till i de olika certifieringssystemen. Studiens resultat visar att det är svårt att specifikt bedöma
hur mycket en enskild byggnadsdel bidrar till eller vilken inverkan den kan ha på en certifierings
slutbetyg. Samtliga certifieringsmetoder betraktar och bedömer byggnader som helhet och i
vissa fall tillsammans med dess omgivning. Förutsättningarna för miljöcertifierings slutbetyg
beror på faktorer utöver byggnad och dess tekniska lösningar. Geografisk plats, byggnadens
orientering och omgivning är faktorer som ger en inverkan på bedömningen.
Betongens materialegenskaper har en indirekt påverkansfaktor på många av aspekterna i
certifieringssystemen. I vissa aspekter som berör exempelvis mängden avfall och lokal
produktion finns det goda förutsättningar för poäng.
Förutsättningar i en miljöcertifiering bygger på byggherrens/entreprenörens åtgärder och beslut
är delvist avgörande för certifieringens utfall. I Benders fall är det särskilt viktigt att erbjuda
fullständig och lättillgänglig produktinformation av deras byggelement för att underlätta för en
certifiering av en byggnad.
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Abstract
To steer towards a more sustainable building environment, more and more buildings are
certified. The systems requiring input material in the building are Environment Building,
BREEAM and LEED. An environmental certification brings together a lot of facts about the
building and its sub-materials, and then evaluated according to the criteria of the current
environmental certification system. This work aims at examining and assessing what grade or
number of points prefabricated concrete elements from Benders byggsystem AB achieve in their
respective certification systems.
The work has taken advantage of the Concrete Association's reports on how the concrete's
characteristics contribute to meeting the requirements of the certification systems. The result is
based on material specification and information from Benders together with the Concrete
Association's "Sustainable Concrete Construction - Environmental Certification Guide BREEAM
/ LEED / Environment Building"
The result shows which criteria Benders prefabricated concrete elements are able to contribute
to the different certification systems. The results of the study show that it is difficult to
specifically assess how much an individual building component contributes or what impact it
may have on a certification's final grade. All certification methods consider and assess buildings
as a whole and in some cases together with its surroundings. The preconditions for
environmental certification grades depend on factors beyond the building and its technical
solutions. Geographical location, building orientation and surroundings are factors that influence
the assessment.
Concrete material properties have an indirect impact on many of the aspects of certification
systems. In some aspects, such as the amount of waste and local production, there are good
conditions for points.
Prerequisites in an environmental certification are based on the constructor's / contractor's
actions and decisions are partly decisive for the outcome of the certification. In Bender's case it
is particularly important to provide full and easily accessible product information of their building
elements to facilitate the certification of a building.
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Ordlista
Begrepp

Förklaring

BBR
BVB
BVD
SDB
GGS
SGBC
USGBC
RF
vct
vbt
ACP

Boverkets byggregler
Byggvarubedömningen
Byggvarudeklarationer
Säkerhetsdatablad
Green Guide to Specification
Swedish Green Building Council
US Green Building Council
Relativ fuktighet
Vattencementtal
vattenbindemedelstal
Alternative Compliance Paths, tillåter användaren att ersätta några av
punkterna inom vissa bedömningskategorier i LEED
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Förord
Denna masteruppsats har skrivits under vårterminen 2017 för institutionen Energiteknik på
Kungliga Tekniska Högskolan i uppdrag av Bender Byggsystem AB. Uppsatsen omfattar 30
högskolepoäng och utgör det avslutande momentet i masterprogrammet Hållbar energiteknik.
Jag vill tacka Jaime Arias Hurtado och Sofia Bender som på olika sätt stöttat arbetet med denna
uppsats.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Av Sveriges totala energianvändning står byggsektorn för en betydande del. Ett sätt att uppnå
minskad energianvändning i byggsektorn har varit att bygga energieffektiva byggnader för att
minska den tillförda energin, även kallad driftenergin. I och med ökad energieffektivisering och
mer klimat-smart byggande kommer produktionsfasen och därmed materialvalet att få en större
betydelse. Genom att ta hänsyn till den inbyggda energin, energi som används vid
tillverkningsprocesser, transporter samt byggprocesser etc. finns möjligheten att minska den
totala energianvändningen ytterligare.
Inom bygg-och fastighetsbranschen ökar kraven på miljö och hållbarhet. Detsamma gäller även
medvetenhet kring hållbarhet och miljöfrågor hos fastighetsägare och hyresgäster. Därför väljer
allt fler beställare att miljöcertifiera sina byggnader. Benders Byggsystem erbjuder
prefabricerade stomsystem till både kontor, bostäder. Med egen betongfabrik och tillverkning
erbjuder de standardiserade och kundunika lösningar för fasader, innerväggar,
håldäckselement, takkasetter samt pelare och balk. Benders Byggsystem strävar efter att
leverera produkter som bidrar till långsiktigt hållbar miljö och vill av den anledningen undersöka
hur deras produkter förhåller sig till de olika miljöcertifieringarna på den svenska marknaden.

1.2 Syfte och Mål
Huvudsyftet med detta arbete har varit att undersöka prefabricerade betongelement i olika
certifieringssystem
Följande frågeställningar har utformats:
 Vilka materialegenskaper besitter betong och vilka kriterier kan betong påverka i de olika
miljöaspekterna som behandlas i certifieringssystemen?


Vilka krav som ställs på materialtillverkare/leverantörer i miljöcertifieringarna?

1.3 Avgränsningar
För att uppnå hållbart byggande har det blivit allt vanligare med hjälpmedel som miljöcertifiering
av byggnader. De största och mest använda miljöcertifieringssystem i dagsläget är
Miljöbyggnad, BREEAM samt LEED. BREEAM och LEED är system som omfattar fler
miljöaspekter och är mer krävande än exempelvis miljöbyggnad som tar hänsyn till energi,
innemiljö och material.
Eftersom betong är den primära råvaran i Benders Byggsystems konstruktioner blir det projekts
fokus. Material som kommer att undersökas är prefabricerade betongelement som
1

bjälklagsplattor, håldäckselement, innerväggselement och sandwichelement. Dessa element
utförs till stor del av betong (sammansättning av ballasat, cement och vatten) samt tillsatsmedel,
armeringsstål och isolering. Arbetet bygger till stor del på Betongföreningens rapporter ”Hållbart
byggande med betong”. Dessa rapporter redovisar hur betong kan påverka betyget i
certifieringssystem och är vägledningar för miljöcertifiering enligt
 LEED 2009
New Constructions
 BREEAM-SE
version 1.0 v3.
 Miljöbyggnad
version 2.2, 141001
Arbetet är avgränsat till att gälla de tre ovannämnda versionerna av de tre
certifieringssystemen.

1.4 Metod
Förstudie
Examensarbetet inleddes med en förstudie om betong för att ge en kännedom kring dess
egenskaper som råvara och byggnadsmaterial. Genom arkivet DiVA har tidigare arbeten och
rapporter kring ämnena betong och miljöcertifieringar granskats för att ge en bild av tidigare
studier. För att ge en djupare förståelse kring certifieringssystem har manualer hämtats från
Swedish Green Building Council (SGBC): LEED 2009 for New Construction, BREEAM-SE
version 1.0 v3 och Miljöbyggnad version 2.2, 141001.
Arbetet skulle från början baseras på intervjuer med SGBC, Swedish Green Building Council,
då det saknas tillfredsställande mängd litteratur som behandlar frågeställningen. På grund av
hög arbetsbelastning saknade representanter från SGBC utrymme för att ge några intervjuer
eller svara på frågor.
Genomförande
Litteraturstudien inleddes med att beskriva betongens beståndsdelar samt dess energi, miljö
och hälsomässiga egenskaper som byggnadsmaterial. I litteraturstudien ingår även vad en
livscykelanalys innebär samt resultatet av en studie som behandlar betong. Certifieringssystemen LEED, BREEAM-SE samt Miljöbyggnad har behandlats med en kortare bakgrund.
För respektive certifieringssystem har miljöaspekter samt bedömningskriterier presenterats i
form av tabell eller diagram.
I litteraturstudien beskrivs vad miljöcertifieringssystem är och innebär för Sveriges fastställda
miljökvalitetsmål. Vidare presenteras SGBCs och Betongföreningens mål och arbete.
Betongföreningens arbete för hållbarhet med betongbyggande resulterade i fyra dokument och
vägledningar om hur betongens egenskaper bidrar till att uppfylla kraven i respektive
certifieringssystem. Dessa inkluderar Green Building, Miljöbyggnad, LEED och BREEAM.
Dokumenten vänder sig till alla yrkeskategorier inom nybyggnadsprojekt som ska certifieras –
byggherrar, arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, materialtillverkare, miljösakkunniga,
experter på miljöcertifieringssystem.
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Utifrån miljöaspekterna i rapporterna som har en inverkan av betong har en analys genomförts
för hur Benders produkter förhåller sig till de berörda aspekterna. Efter litteraturstudien skapas
ett frågeformulär för respektive miljöcertifiering, vilka Benders Byggsystem får svara på.
Tillsammans med underlaget “Materialspecifikationsmall Projekt 1” från Benders och kraven för
de berörda miljöaspekterna har en mall bedömning utformats.
Detta arbete utgår främst från
● Benders dokumentsida innehållande certifikat, byggvarudeklarationer,
byggvarubedömningar och prestandadeklarationer för deras produkter.
● Materialspecifikationsmall från Benders
● Frågeformulär besvarade av Benders
● Betongföreningens rapporter om betongens påverkan i olika certifieringssystem
“Vägledning för miljöcertifiering enligt LEED/BREEAM/Miljöbyggnad”
● Examensarbeten som använts för litteraturstudien behandlar bland annat:
○ Miljöcertifieringar inom byggbranschen,
○ Betongens inverkan inom miljöcertifieringar,
○ Bedömning av byggnadsmaterial inom miljöcertifiering för byggnader
● Annan litteratur som bidragit till arbetet är, i huvudsak, guider och manualer från SGBC,
Energimyndigheten och vetenskapliga artiklar.
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2. Miljö och hållbarhet för betong
Miljön är en viktig fråga för samhället, dess invånare och är vår tids största utmaning. Det
miljöpolitiska arbete och mål som regeringen har fastställt är att vi ska överlämna ett samhälle
där landets miljöproblem är lösta till framtida generationer. Utöver det ska Sverige vara på
framkant och driva för en ekologisk hållbar utveckling för att kunna nå energi- och klimatmålen
inom bebyggelsen 2050.
De nationella energibesparingsmål som Sveriges regering och riksdag slagit fast för bebyggelsen är
följande: ”Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar.
Minskningen bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 i förhållande till användningen
1995. Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara
brutet, samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt.” (Sveriges Riksdag, 2005)

Enligt Energimyndigheten står sektorn bostäder och service för nära 40 procent av Sveriges
totala energianvändning (Energimyndigheten, 2015). Produktion och användning av byggnader
står för ungefär hälften av både utvunna material och energianvändningen inom EU (Europeiska
kommissionen, 2014). Eftersom att energiproduktion belastar miljön genom resursanvändning
och utsläpp är det särskilt viktigt att energi används så effektivt som möjligt.
Energianvändningen i nya bostäder är betydligt lägre än i äldre. Anledningarna är flera, bland
annat genom att energin har blivit dyrare samtidigt som kunskapen om dess miljöpåverkan har
ökat. Dessutom har myndigheterna skärpt kraven på byggföretag och materialtillverkare, vilket
har lett till en utveckling av energieffektiva produkter och byggkoncept (Energimyndigheten,
2015).
Idag pågår forskning gällande byggnaders livscykelanalyser som i flera fall visar att
klimatpåverkan från tillverkningsfasen inte är försumbar i jämförelse med påverkan från
driftsfasen. Byggbranschen har länge fokuserat på att skära ner energiförbrukningen hos
byggnader, främst under förvaltningsskedet. Fokus har legat på att minska den tillförda energin,
så kallad driftenergi. Förvisso har bytet till icke-fossila källor för uppvärmningen spelat en roll i
byggnadens klimatpåverkan. Tidigare har den inbyggda energin varit liten i förhållande till
energin som tillförts under driftfasen. I takt med att byggnader blivit mer energieffektiva, det vill
säga där energin som tillförts under driftfasen blivit mindre, har den inbyggda energin börjat
spela en större roll i jakten på att minimera byggnadens klimatpåverkan ur ett
livssykelperspektiv. Inbyggd energi omfattar all den energi som används från utvinning av
råmaterial fram tills det att byggnaden står klar för användning. Med andra ord är det energi
som ”byggs” in i byggnaden. För att uppnå målet att minska byggsektorns energianvändning
inom byggsektorn är det viktigt att se möjligheterna i att förbättra den inbyggda energin (Liljehov
& Lundberg, 2016).
Idag ligger fokus på att betrakta helheten i en byggnads miljöpåverkan, allt från tillverkning,
transport och uppförande och rivning. Byggprocessens klimatpåverkan står för cirka tio miljoner
ton koldioxidekvivalenter per år, vilket motsvarar utsläppen från personbilstrafiken. En del av
detta kommer från själva produktionen av byggmaterial, enligt en rapport från Kungliga
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Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Sveriges Byggindustrier. Även en LCA utförd av
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) bekräftar resultatet att produktionen av
byggnadsmaterial har en betydande inverkan på miljön. För att kunna mäta och bedöma
byggnaders miljöprestanda finns en rad olika certifieringssystem att tillgå. Gemensamt är att de
bidrar till att driva på utvecklingen i riktning mot ökad hållbarhet.

2.1 Betong
Betong är vår tids mest använda byggnadsmaterial. Det som anses som normal betong består
av ca 80 procent berg (sand, sten eller grus), 14 procent cement och 6 procent vatten, se Figur
1. För att förbättrar betongens egenskaper ingår i även olika tillsatsmedel eller andra typer av
material i pulverform, exempelvis slagg och andra restprodukter från industrin. Betongen i
betongelement kan i stort sätt återanvändas om det krossas. Processen är däremot
energikrävande och behöver oftast tillsatser för att uppnå samma standard som tidigare. Att
betong har en lång livslängd gör materialet anses miljövänligt, och användningsområdena
många. Enligt Svensk Betong är armerad betong det mest använda av alla
konstruktionsmaterial (Betongföreningen, 2017a).

Betongens beståndsdelar
Tillsatser < 0,1%
Vatten 6%
Cement 14%
Ballast 80%

Figur 1 Betongens beståndsdelar

Betong finns i olika varianter, med olika användningsområden och olika egenskaper. Några
exempel är fiberarmerad betong, husbetong, anläggningsbetong, golvbetong, markbetong,
snabbtorkande betong, självkompakterande betong, skumbetong, sprutbetong,
undervattensbetong och vältbetong (Betongföreningen, 2017a).
Byggnation med betong förekommer i två produktionssätt: platsgjuten och prefabricerad betong.
I många projekt används kombinationer av de olika produktionssätten. Båda fungerar i det
industriella byggandet med färdiga lösningar/produkter bestående av t ex väggar eller bjälklag.
Platsgjuten betong innebär att en färsk betong pumpas i formsystem eller kvarsittande form
med prefabricerade armeringsenheter och nät. Den färska betongmassan kräver vibrering för
att fylla ut gjutformen och omsluta armeringsjärnen. Prefabricerad betong innebär att
byggnadsdelar, till exempel väggar och bjälklag, förtillverkas och levereras färdiga till bygget.
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Byggnadsdelarna transporteras med lastbil till byggarbetsplatsen där de monteras ihop.
(Svensk Betong, 2017c)

2.2 Benders
Benders har ett etablerat miljöarbete med ambitioner att erbjuda certifierade och miljöbedömda
betongprodukter. En del av deras policy är att miljöfrågor är integrerade med både leverantör
och samarbetspartners så att deras produkter ger minimal miljöbelastning under hela livscykeln.
Benders arbetar systematiskt för att minska påverkan på människa och miljö genom att
identifiera, mäta och arbeta för att minska energianvändning, resursförbrukning, avfall och
utsläpp. En viktig del av miljöarbetet är att skapa effektivare transporter med mindre utsläpp.
Genom att transportera med tåg istället för med lastbil, eller på annat sätt effektivisera
lastbilstransporterna har de kunnat åstadkomma detta. Ett annat miljömål är att reducera
kostnaderna för avfallshantering och minska elförbrukningen inom Benders. Miljömålen är
framtagna och beslutade utifrån de miljöaspekter där Benders har mest tydlig påverkan
(Benders, 2015).
Benders är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007. Certifikaten gäller för utveckling, tillverkning och montering av kompletta
prefabricerade stomlösningar och andra produkter i stål och betong för bostäder, kontor,
industri, handel och offentliga miljöer (Benders, 2016). Benders produkter är registrerade hos
byggvarudatabaserna SundaHus samt Byggvarubedömningen (BVB). Samtliga prefabricerade
betongprodukter har fått klassificeringen ”rekommenderas”, vilket är det högsta betyget i BVB.
Produkter levereras i beställt utförande och mängd direkt till byggarbetsplatsen. Transport sker
med lastbil som drivs med diesel. Produkterna är återanvändningsbara och betong som krossas
kan användas som ny ballast i betong eller fyllnadsmaterial. Livslängden på produkterna är mer
än 50 år enligt livslängdklass i Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04 (Benders,
byggvarudeklaration, 2000).

2.3 LCA - Livscykelanalys
När en byggnads totala miljöpåverkan ska analyseras utförs en LCA (Life Cycle Assessment).
LCA är verktyg för att bedöma miljöpåverkan av en produkt eller tjänst under hela dess
livscykel. Syftet med LCA är att få en uppfattning om de resursflöden som finns och hur dessa
flöden påverkar miljön.
Under 90-talet utvecklades en mängd olika miljöbedömningsmetoder för byggnader. I
samverkan av ISO (internationella standardiseringsorganisationen) och CEN (Europeiska
kommittén för normalisering) utvecklades ett gemensamt sätt att utföra LCA-beräkningar.
Standarden för miljöbedömning av byggnader benämns EN 15978. Systemgränserna för denna
standard är indelade i olika moduler och undermoduler med specifika energiposter, se Figur 2.
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Modul A motsvarar byggprocessen, B - driftskedet, C och D motsvarar slutskedet av en
byggnad.

Figur 2 Systemgränser med moduler för LCA av byggnader enligt EN 15978

Utöver europeiska standarden för beräkning av miljöprestanda för byggnadsverk EN 15978
respektive byggprodukter EN 15804 finns det en internationell ramverksstandard för
livscykelmetodik, kallad ISO14044. Miljöklassningssystem som exempelvis LEED och BREEAM
kräver en livscykelanalys för att byggnaden ska kunna uppnå de högsta betygen (Boverket,
2015).
LCA-frågan är fortfarande relativt ny inom byggmaterialindustrin, fokus har hittills legat på
miljöbedömning med avseende på ingående kemiska ämnen i produkter samt
byggvarudeklarationer. Inom byggmaterialindustrierna som stål-, cement och isolermatierial
vars produktion är utgör den betydande miljöpåverkan används miljövarudeklarationer, även
kallade EPD för allt fler produkter. EPD, kort för Environmental Product Declaration, är ett
verifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters
miljöprestanda (Boverket, 2015).

2.3.1 Energiindelning av byggnader
Tidigare har energianvändningen i byggsektorn delats upp i tre segment, nämligen inbyggd
energi, tillförd energi samt demolerings- och återvinningsenergi. Figur 2, ovan, visar hur
energianvändningen för byggnader delas upp enligt ny standard. Beroende på syftet med en
LCA-studie kan systemgränserna för energiindelningen variera. En bedömning av miljöpåverkan
av en produkt eller tjänst under dess hela livscykel benämns ofta som ”från vaggan till graven”.
Detta innebär en systemgräns som omfattar byggprocessen, driftskede, slutskede (A1-C4). En
annan vanlig bedöming är ”Från vagga till överlämning” och innebär en systemgräns kring
byggprocessen, d.v.s. A1-A5. Begreppet från vaggan till grind omfattar tillverkning fram till färdig
produkt och tar inte hänsyn till användningsfasen eller eventuella restvärden vid produktens
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slutkede. Begreppet vagga till vagga innbeär att materialet som förbrukats i en vagga-grav
återanvändas och kan ingå i nya produkter.

Inbyggd energi
Inbyggd energi syftar till all den energi som krävts för att framställa råmaterial tills det att
byggnaden är klar för användning. Det är med andra ord all energi som används för att
framställa en byggnad. Den inbyggda energin innebär en systemgräns kring byggprocessen,
d.v.s. A1-A3 Produktskede, A4 Transport till byggplats, A5 Byggproduktion.
A1-A3 Produktskede
enligt EN 15978 omfattar produktskedet energi för utvinning och bearbetning av
råmaterial och återvunnet material. Vidare inkluderas materialtransporter från utvinning
till tillverkare samt produktionen av byggnadsprodukterna.
A4 Transport till byggplats
Modul A4 omfattar all transport av byggmaterial och utrustning till byggplatsen. Här
inkluderas även transport av maskiner som kranar och grävmaskiner m.fl.
A5 Byggproduktion
Byggproduktion innebär energianvändning på byggplatsen och omfattar montering av
byggnadsmaterial, markarbeten, transport av avfall, uppförande av tillfälliga
produktionsanläggningar. Hit räknas även el- och vattenanvändning samt energi för
ventilation (SIS, 2011).

Driftenergi
Till driftenergi räknas all den energi som används för en byggnad, från driftsättning till
demolering. Hit räknas byggnadens fastighetsenergi och avser den del av fastighetselen som är
till för byggnadens behov, t.ex. el till pumpar och fläktar. Hushållsenergi inräknas inte. Inte heller
verksamhetsenergi som används utöver byggnadens grundläggande verksamhetskrav på
värme, varmvatten och ventilation (BBR, 2015).

Demolerings- och återvinningsenergi
Modul C och D omfattar energin som berör demolering och återvinning av en byggnad.
Demolering innebär allt från rivning, transport av materialet, avfallshantering och sluthantering
av material. Återvinningen av byggnaden representeras av modul D.

2.4 Livscykelperspektiv på en betongvägg
Ett examensarbete från Chalmers tekniska högskola har jämfört byggmaterial ur ett livscykeloch hållbarhetsperspektiv. I studien jämförs miljöbelastningen i trä- och betongväggar i
livscykelperspektivet vagga–grind med den hållbara bebyggelsens klimatpåverkan. Arbetets
syfte är att undersöka hur stor andel valet av material bidrar till bebyggelsens klimatpåverkan.
Figur 3, nedan, utgör en del av resultatet från rapporten som illustrerar hur stor andel av
byggnadens klimatpåverkan sim beror på materialvalet.
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Figur 3 Tillverkning och transporter av betongelement (Ingemarsson & Lisle, 2012).

I exemplet från studien består väggen av 15% betong medan 76% av utsläppen orsakas av
denna. Resterande ingående material står ungefär för cirka 7% vardera. Noterbart är att
cellplasten ger upphov till 7% av utsläppen trots att den står för 82% av väggens volym
(Ingemarsson & Lisle, 2012).
Figur 4, nedan, är studiens resultat av inventeringsanalys som illustrerar koldioxidutsläppen för
tillverkning och transport av en trä- respektive betongvägg. Resultatet mäts i kilo koldioxid per
kvadratmeter vägg.

Figur 4 Beräknade kilo koldioxidutsläpp per kvadratmeter vägg, från tillverkning och transporter för betongrespektive trävägg (Ingemarsson & Lisle, 2012).

Trots att materialen trä respektive betong utgör ungefär lika stor del av väggarna ger
betongelementet upphov till ungefär tre gånger så mycket koldioxidutsläppen jämfört med
träelementet, vilket åskådliggörs i stapeldiagrammet ovan.
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Jämförelsen mellan materialen genom vagga-grind visade att användningen av trä i
konstruktioner allmänt resulterar i lägre energianvändning och koldioxidemissioner än vad
användningen av betong gör i vagga- grind ( (Ingemarsson & Lisle, 2012)
Anledningen är att perspektivet vagga-grind gynnar träet är på grund av att livslängd och
underhåll inte är medräknat. Perspektivet vagga-vagga skulle gynna betongen på grund av dess
beständighet och mindre krav på underhåll. Dessutom skulle betongens
karbonatiseringsprocess, förmågan att uppta koldioxid, kunna tillgodoräknas. Skillnaden skulle
minska men troligtvis inte så mycket att det skulle vara bättre att bygga i betong sett till
koldioxidutsläpp (Ingemarsson & Lisle, 2012).
Både trä och betong är material som går att återvinna. Genom att studien begränsade livscykeln
till vagga-grind bortsågs från återvinningen och energin återvinningen skulle kräva.

2.5 Energieffektivitet
En byggnads energieffektivitet beror på en kombination av flera faktorer såsom
transmissionsförluster orsakade av isoleringsgrad och köldbryggor, värmeförlust via klimatskalet
pga. luftläckage, ventilationsförluster, mängden solinstrålning samt byggnadens
värmelagringskapacitet (termisk massa). Betongens materialegenskaper har förutsättningar att
göra en byggnad energieffektiv genom dess förmåga att lagra energi.
Betong anses ha hög inbyggd kapacitet att lagra överskottsvärme eller kyla på grund av dess
tunga och värmetröga egenskaper, vilket kan leda till energibesparingar och därmed mindre
miljöpåverkan. Förutom att betongens värmetröghet bidrar till stabilt inomhusklimat bidrar det till
mindre effekttoppar. Genom kombinationen av ett tätt klimatskal med minimalt luftläckage samt
aktiv värmelagring eller en värmedynamisk styrstrategi kan det byggas energieffektiva
byggnader (Betongföreningen BREEAM, 2013).

2.5.1 Värmelagring och värmetröghet
När ett värmesystem konstrueras för en byggnad måste effektbehovet beräknas. Detta görs
bland annat utifrån den dimensionerande utetemperaturen (DUT) och byggnadens
värmetröghet. En tung byggnad är mer värmetrög och kan därför dimensioneras för en något
högre utetemperatur än en lätt byggnad. För tunga byggnader innebär detta att de inte hinner
påverkas av de värsta köldknäpparna om utetemperaturen är mycket låg under kortare
perioder. Tunga byggnader har även en större förmåga att lagra värme än lätta byggnader.
Under ett dygn kan värmen tränga in olika djupt beroende på byggnadsmaterial. I Figur 5
presenteras det aktiva lagringsdjupet för homogena byggnadsmaterial. Inträngningsdjupet visar
hur stor del av väggtjockleken som bidrar till värmelagring under dygnet i en byggnad (Svensk
Betong, 2015).
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Figur 5 Ungefärligt inträngningsdjup för dygnsvariationer av temperatur i en byggnad. Inträngningsdjupet
visar hur stor del av väggtjockleken som bidrar till värmelagring under dygnet i en byggnad (Cementa, 2001).

För trä är den cirka 7 cm och för betong cirka 13 cm. Detta innebär att om konstruktionen är
tunnare än materialets inträngningsdjup så kan hela skiktet delta i energibalansen under ett
dygn.

2.5.2 Värmelagringen i hus med tung stomme
Värmeflöde i en byggnad beror på värmetillskott och värmeförluster, se Figur 6. Tillskottet
kommer från köpt energi och överskottsvärme (även kallad gratisvärme). I köpt energi räknas
varmvatten, el till elektrisk utrustning, uppvärmning och belysning. Gratisvärme är värmelaster
som kan delas upp i poster som interna, exempelvis värme från människor och apparater
medan solinstrålning räknas som extern gratisvärme. Värmeförluster sker bland annat genom
klimatskalet, otätheter, ventilation och genom bortspolat varmvatten (Betongföreningen LEED,
2013).

Figur 6. Värmeflöden i en byggnad. Svarta pilar visar värmeförluster, gula visar köpt energi, gröna pilar visar
gratisvärme. Röda pilar markerar inverkan av värmelagring

Värmelagring i en tung byggnad (stor termisk massa) sker genom den temperaturvariaton som
råder över dygnet. Temperaturskillnaden är drivkraften för att värmeöverföringen ska kunna ske.
Utan temperaturskillnad till luften tillförs eller avges ingen värme till eller från materialet. På
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natten kommer den överskottsvärme som lagrats under dagen att avges från stommen till luften,
se Figur 7 nedan (Svensk Betong, 2015).

Figur 7 Exempel på den termiska massans betydelse för komforten. Med en tung byggnad utjämnas
variationerna i inomhustemperatur och temperaturen blir stabilare i jämförelse med
temperaturförändringarna utomhus (Karlsson, 2010)

Med en tung byggnad utjämnas variationerna i inomhustemperatur och temperaturen blir
stabilare i jämförelse med temperaturförändringarna utomhus. Detta kallas passiv värmelagring
som på sikt kan minsk mängden tillförd energi (Svensk Betong, 2015).
Figur 8, nedan visar resultatet av en studie som jämförde två radhus, ett lätt hus med
trästomme och ett tungt med tegel tillsammans med isolering av mineralull. Syftet med studien
var att studera antalet timmar som temperaturen steg över komfortintervallet på 26 °C.

Figur 8 Exempel på termiskt klimat i en bostad. Antal övergradstimmar, dvs. timmar med högre
inomhustemperatur än 26 °C (Cementa, 2001)

Mellan perioden april och oktober blev det lätta radhuset ofta varmt jämfört med det tunga
radhuset som endast blev varmt några få timmar under juni månad. Fördelen i det tunga huset
är att överskottsvärmen kan lagras och avges när temperaturen sjunker.
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2.6 Betongens fuktegenskaper
Betong utgör ett bra skydd mot fukt eftersom att det är ett oorganiskt material och dess höga
alkalinitet hindrar mögelbildning. Det är främst betongens struktur av porsystem som avgör dess
fuktegenskaper. Betongens fuktbeständighet gör att den lämpar sig för såväl bassänger,
avloppsystem, broar samt vattenkraftsdammar. Mögelproblem kan däremot uppstå om fuktig
betong kommer i kontakt med fuktkänsligt byggmaterial, till exempel parkettgolv. Det är därför
viktigt att kontrollera betongens fuktnivå (Svensk Betong, 2012a).
En del av vattnet som tillsätts vid tillverkning av betong binds kemiskt när betongen härdar och
förblir bundet under hela konstruktionens livslängd. Överflödigt vatten som inte binds måste
torkas ut till en nivå där andra material inte tar skada vid kontakt. Uttorkningshastighet och
uttorkningstid påverkas bland annat av följande faktorer:




Vattencementtal (vct) /
vattenbindemedelstal (vbt)
Cementtyp
Tillsats av mineraliska
tillsatsmaterial (silikastoft, flygaska,
slagg.)







Temperatur hos betong och
omgivning
Relativ fuktighet hos omgivning
Härdningsmetod
Nederbörd
Konstruktionstyp

Tiden för uttorkningen kan därför variera från tre månader upp till mer än ett år vid
husbyggnadsbetong. Den egenskap som har störst inverkan är vct/ vbt som påverkar
porstrukturen hos betongen (Johansson, 2015).
Genom att välja betong med lågt vattencementtal minskas mängden fukt i betongen och
förkortar samtidigt torkningsprocessen. Det innebär att betongen redan vid produktionsstadiet
binder allt vatten kemiskt och gör betongen tät. Betongen blir därmed mindre benägen att ta upp
vatten vid nederbörd under lagring och byggskede (Svensk Betong, 2012a).
Uttorkning av prefabricerade betongelement sker mer kontrollerat eftersom att tiden för möjlig
exponering för nederbörd minskar och skapar ett kontrollerat uttorkningsklimat. Dessutom
tillverkas prefabricerade betongelement ofta med lågt vattencementtal vilket minskar
benägenheten att ta upp vatten (Svensk Betong, 2012b).
Vattencementtalet, vct, är ett mått på viktförhållandet mellan vatten och cement i en
betongblandning. När ytterligare tillsatsmaterial som exempelvis silikastoft eller flygaska
används som bindemedel används begreppet vbt (vattenbindemedelstal). Ju lägre vbt eller vct,
desto mindre vatten innehåller betongen. Vid förhållande vatten/cement under 0,40 kommer allt
vatten eventuellt att förbrukas av cementreaktionerna eller bindas fysikaliskt till
cementpartiklarna (Betongföreningen BREEAM, 2013).
Med snabbtorkande betong avses betong som har ovanligt snabb uttorkning vid normala
förhållanden och har vbt mellan ca 0,32 och 0,38. Mätningar visar att snabbtorkande betong kan
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nå 85 % relativ fuktighet efter 4–15 veckor. Självtorkande betong avser betong med vbt lägre än
0,32 där 85 % relativ fuktighet kan nås efter 2–10 veckor.
Lågt vbt innebär en ökad cementhalt och en högre hållfasthet. Detta kan utnyttjas för att minska
mängden armering men kräver en ökad mängd sprickarmering. Betongen blir beständig och
slitstark men innebär ökade koldioxidutsläpp på grund av den ökade cementhalten
(Betongföreningen BREEAM, 2013).

2.7 Betongens ljudegenskaper
En byggnads ljudisolering bestäms av flera faktorer. De främsta är:


Byggnadens stomsystem



Rummens bredd, höjd och längd



Mellanväggarnas konstruktion



Typ av fönster/dörrar och tätning



Mellanbjälklagets konstruktion



Golvbeläggningen



Byggnadens djup och längd



Fasadens utformning och utförande



Överhörning via installationer

runt dessa

Betongens tunga och styva materialegenskaper medför goda ljudegenskaper. En
betongstomme i kombination med lämplig golvbeläggning ger goda förutsättningar för hög
ljudklass i bostäder och lokaler. Bjälklag av betongelement ger förutsättningar för god
ljudisolering vertikalt och horisontellt på grund av att betong i bjälklag har ett gynnsamt
förhållande mellan styvhet och massa. Ljudisoleringen beror på typer av bjälklag, mellanväggar
och ytterväggar samt på planlösning (Svensk Betong, 2012b).
Minimikravet på ljudisolering i byggnader ska uppfylla ljudklass C enligt BBRs definition. Det har
blivit vanligare med ljudklass B i takt med ökande buller i vår inomhusmiljö. Kombinationen av
att betong både är styvt och tungt medför goda ljudegenskaper och ljudisolering, särskilt mot
lågfrekvent buller. Normalt kan ljudklass B uppfyllas med betong utan tilläggskonstruktioner
(Betongföreningen BREEAM, 2013).
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3 Miljöcertifieringssystem
Ett miljöcertifieringssystem är ett verktyg som bedömer en byggnads miljöprestanda och
innefattar hela byggprocessen – från tidiga skeden fram till avveckling och rivning (SGBC,
2013). En certifiering innebär att bedöma ett antal aspekter på en fastighets miljöpåverkan på
ett systematiskt sätt, enligt en förutbestämd metod och med transparenta kriterier. Resultatet
sammanvägs sedan till ett betyg (Offentliga Fastigheter, 2012).
De mest använda miljöcertifieringssystemen i Sverige är det svenska systemet Miljöbyggnad
och tre internationella, GreenBuilding, det brittiska BREEAM och det amerikanska LEED.
GreenBuilding skiljer sig från övriga genom att certifieringssystemet är inriktat på
energibesparing och energieffektivisering. Gemensamt är att de bidrar till att driva på
utvecklingen i riktning mot ökad hållbarhet. Nedan illustrerar Figur 9 utvecklingen av antal
registrerade och certifierade byggnader i Sverige i Miljöbyggnad, GreenBuilding, LEED och
BREEAM från 2010 till 2014.

Figur 9 Certifierade och registrerade byggnader i Sverige i Miljöbyggnad, GreenBuilding, LEED och
BREEAM, 2014 (SGBC, 2014)

Intresset och efterfrågan för att miljöcertifiera en byggnad växer hos bland annat
fastighetsutvecklare, entreprenörer, köpare och hyresgäster. Motivet för att certifiera är
framförallt att systemen ger oss verktyg att styra mot ”hållbara” byggnader med lägre
drift-kostnader. En miljöcertifiering innebär en kvalitetssäkring, och minskar risken för dålig
innemiljö och framtida saneringar.
Enligt ett tidigare examensarbete som studerade motiven till varför företag på den kommersiella
marknaden väljer att miljöcertifiera sin byggnad var slutsatsen:
 Konkurrensfördelar mot andra byggnader och företag.
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Stärkande av varumärket och ett sätt att profilera sig på miljöområdet.
Framtida hygienfaktor.
Miljöcertifiering erbjuder lättbegripligt kommunikationsmedel mot en tredje part.
(Björdin & Yakhyaeva, 2012)

3.1 Sweden Green Building Council
Sweden Green Building Council (SGBC) är Sveriges ledande organisation för hållbart
samhällsbyggande. SGBC grundades i juni år 2009 och är öppen för alla företag och
organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. De arbetar för att lagstiftningen
ska främja grönt byggande. SGBC har som mål att så många byggnader som möjligt i Sverige
skall miljöcertifieras och därmed bidra till ett hållbart samhälle. Föreningen erbjuder
certifieringssystem för byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt. SGBC jobbar exklusivt
med Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED (SGBC, 2017).
Målet är att arbetar aktivt för en god bebyggd miljö och för att utveckla hållbarhetsarbetet i den
svenska byggbranschen. Föreningen består idag av över 300 medlemmar i form av företag och
organisationer. De stöttar sina medlemmar genom att erbjuda kurser, nätverksträffar och
konferenser för att sprida och utveckla kunskap för ett hållbart samhällsbyggande.
Sedan 2011 är SGBC medlem i världsorganisationen World Green Building Council, WGBC,
som består av cirka 90 länder världen över och representerar stora delar av den globala
byggsektorn. SGBC arbetar utifrån kriterier från världsorganisationen (SGBC, 2017).





Tillhandahålla, utveckla och marknadsföra certifieringssystem som möjliggör
benchmarking ur nationellt såväl som internationellt perspektiv.
Tillhandahålla certifieringar, kurser och seminarier/kongresser för att sprida,
implementera och utveckla kunskap för ett hållbart byggande.
Vara en tung opinionsbildare och som sådan bidra till att lagstiftningen främjar grönt
byggande.
Nå ett tillstånd där samtliga berörda parter premierar hållbara byggnader. (SGBC, 2017)

3.2 Betongföreningen
Betongföreningen är ett samarbete som vill främja teoretisk och praktisk betongteknik.
Föreningen grundades 1912 och består av institutioner, personer, leverantörer och verk med
många år av kunskap och kompetens inom svensk betong och svenska byggsektorn. Syftet
med föreningen är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling genom
att bland annat:
 Leverera opartisk och sakliga rapporter som hela byggsektorn står bakom
 Verka för att information om betong når samhällets beslutsfattare och andra intressenter
 Främja tillkomsten av rationella tekniska bestämmelser och rekommendationer
 Arbeta med kompetens- och utbildningsfrågor
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Idag har föreningen ca 680 enskilda samt 60 korporativa medlemmar (företag, högskolor och
myndigheter) (Betongföreningen, 2017h).
”Miljöcertifieringssystem för ökad hållbarhet – betongbyggande” initierades 2011 av
Betongföreningens hållbarhetsråd. Det finansierades av SBUF och av företag inom cement- och
betongsektorn. Projektet resulterade i fyra dokument och vägledningar om hur betongens
egenskaper bidrar till att uppfylla kraven i respektive certifieringssystem. Dessa inkluderar
Green Building, Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. Dokumenten vänder sig till alla
yrkeskategorier inom nybyggnadsprojekt som ska certifieras – byggherrar, arkitekter, tekniska
konsulter, entreprenörer, materialtillverkare, miljösakkunniga, experter på
miljöcertifieringssystem, assessorer m.fl. (Betongföreningen, 20107g). Hållbarhetsrådet har
även tagit fram olika hjälpmedel i form av checklistor/mallar, som kan vara användbara för
aktörer inom betongsektorn som förväntas bidra med information vid certifieringar.

3.3 LEED
The LEED™ (Leadership in Energy and Environmental Design) är det mest kända
bedömningssystemet och har störst spridning i världen. LEED utvecklades först 1999 av den
icke vinstdrivande föreningen U.S. Green Building Council (USGBC) (SGBC, 2017) och var i
grunden en standard för projekterings- och konstruktionsskedet vid nybyggnation (LEED New
Construction). LEED har kontinuerligt uppdaterats för att ständigt vara aktuell och attraktiv på
markaden och kan tillämpas på alla byggnadstyper, i både projekterings- och driftstadiet. Idag
finns det olika versioner av LEED som tillsammans berör alla områden inom utvecklings-, byggoch förvaltningsprocessen. (SGBC, 2013) LEED v4 2013 är den senaste upplagan och
behandlar följande fem huvudkategorier:
Green Building Design and Construction används vid nyproduktion, ombyggnation
och avser kommersiella byggnader. Under denna kategori finns:
LEED for Core and Shell, vilket används vid certifiering av en byggnads stomme
och klimatskal, oberoende vilken verksamhet som skall bedrivas i byggnaden.
LEED for Schools avser skolbyggnader
LEED for Healthcare avser byggnader inom sjukvården
LEED for Retail som avser byggnader inom detaljhandeln
Green Interior Design and Construction avsedd för att granska och certifiera
inredning, utrymmen och energi kopplat till verksamhet. Används tillsammans med
LEED Core & Shell samt Retail Interior
Green Building Operation and Maintenance avsedd för att certifiera befintliga
byggnaders drift och underhåll
Green Neighborhood Development certifiering som avser hela stadsdelar och
samhällen
Green Homes Design and Construction certifiering som avser nyproduktionen av
bostäder (Malmberg, 2015)
17

LEED baseras på amerikanska ramverk och standarder och utgår från ASHRAE (American
society for heating, refrigeration and air-conditioning engineers). Systemet är inte anpassat till
regionala förutsättningar för projekt utanför USA. I övriga nationer måste certifieringsprocessen
gå via U.S. Green Building Council, vilket innebär att amerikanska standarden används. LEED
v4 är till skillnad från förgående versioner mer anpassad för internationella projekt. Det går även
att tillämpa Alternative Compliance Paths (ACP) som förenklar för internationella projekt.
(SGBC, 2017)
För närvarande finns det mer än 164,000 kommersiella och institutionella LEED-certifierade
projekt i 162 länder och territorier. Dessutom har mer än 112,000 bostäder är certifierats enligt
LEED for Homes (USGBC, 2017a)

Figur 10 Utveckling av LEED-certifieringar i Sverige från 2009 till 2016 (USGBC, 2017b)

I Sverige certifierades de första byggnaderna år 2009 och idag finns det totalt 207 certifierade byggnader,
certifierade byggnader, ytterligare 129 är pågående projekt, se

●
●
●

Figur 10. Cirka 70% av de certifierade byggnaderna är kontorsbyggnader.
50% av projekten har certifierats enligt LEED Existing Buildings: Operations &
Maintenance, 20% enligt LEED New constructions, 20% enligt LEED Core and Shell.
70% av de LEED certifierade byggnaderna i Sverige har fått utmärkelsen Gold, se Figur
11. (USGBC, 2017b)

Figur 11 Antal LEED-utmärkelser för projekt i Sverige (USGBC, 2017b)
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3.3.1 Bedömningsområden
Projekten bedöms utifrån miljömässiga bedömningsområden som läge, vattenförbrukning,
energieffektivitet, materialförbrukning och inomhusmiljö. Varje bedömningsområde utgörs av
olika kriterier som skall uppfyllas för att erhålla en certifiering. Dessa kriterier kallas för credits
och varje enskild credit kan ge minst 1 poäng. Poängfördelningen i varje bedömningsområde
speglar hur stor påverkan på miljön varje område har.
Tabell 1 LEED NC v2009 Bedömningsområden och poäng

Bedömningsområde
Plats och transport
Hållbara platser
Vatteneffektivitet
Energi och Atmosfär
Material och Resurser
Inomhusmiljö
Innovationer
Regionala prioritetspoäng
Summa

Möjliga poäng
16
10
11
33
13
16
6
4
110

Den totala poängsumman som kan erhållas via LEEDs poängsystem är 110 poäng, varav 100
poäng utgörs av grundläggande bedömningsområden. Resterande tio poäng är bonuspoäng
som kan erhållas genom kategorierna ”Innovation och Design” och ”Regional prioritet”, sex
respektive fyra poäng, se Tabell 1. Utöver de totala 110 poängen finns även nio skallkrav
(prerequisite) som måste uppfyllas för att en byggnad skall erhålla en certifiering enligt LEED.
Skillnader i poängsumman kan förekomma beroende på vilket klassningssystem man använder
sig av (Wirdenius , 2012). För att ge en mer detaljerad överblick över systemet och dess
indikatorer och poäng, se Bilaga 1.
Alternative Compliance Paths (ACP), tillåter användaren att ersätta några av punkterna inom
vissa bedömningskategorier. Eftersom att LEED utgår från amerikanska byggnormer har ACP
tagits fram för att underlätta tillämpningen av LEED i andra länder utanför USA. ACP finns
tillgängligt för systemen New Construction and Major Renovations, Core and Shell, Existing
Buildings: Operations & Maintenance och Schools (Wirdenius , 2012).

3.3.2 Betygssättning & betygsgränser
LEED har fyra olika betygsnivåer vilka är Certified, Silver, Gold och Platinum, se Tabell 2.
Systemet har samma kriterier över hela världen som medför att samtliga certifierade byggnader
skall kunna jämföras för på en internationell nivå.
Tabell 2 Poäng och betyg för LEED

LEED betyg
CERTIFIED

Uppnådda poäng
40 - 49
19

SILVER
GOLD
PLATINUM

50 - 59
60 - 79
80 +

Tabell 2 visar betygsgränserna för respektive betygsnivå. Det krävs 40 poäng för att en
byggnad skall bli certifierad enligt LEED. Tabell 3 visar ett betygssättningsexempel som erhåller
betyget GOLD.
Tabell 3 Betygsättningsexempel LEED

Bedömningsområde
Plats och transport
Hållbara platser
Vatteneffektivitet
Energi och Atmosfär
Material och Resurser
Inomhusmiljö
Innovationer
Regionala prioritetspoäng
Summa
Betyg

Möjliga poäng

Erhållna poäng

16
10
11
33
13
16
6
4
110

11
6
7
19
8
11
3
2
67
GOLD

3.4 BREEAM
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är dagens
äldsta miljöcertifieringssystem som har sitt ursprung i Storbritannien och är det mest spridda av
de internationella systemen i Europa. Systemet utvecklades av BRE (Building Research
Establishment), som till i grunden ägnade sig åt forskning inom byggnadsmaterial, konstruktion,
brand och skog. BREEAM lanserades först år 1990 och har sedan dess uppdaterats i olika
upplagor för att anpassas efter internationella förhållanden (BRE, 2017).
BREEAM-SE lanserades först 2013 och är en svenskanpassad version som utgår från svensk
lagstiftning, metoder och arbetssätt. Systemet bygger på den internationella versionen
BREEAM Europe Commercial 2009. BREEAM-SE togs fram för att underlätta certifieringen av
svenska projekt och skedde i samarbete med den svenska intresseorganisationen Sweden
Green Building Council (SGBC). BREEAM-SE är internationellt erkänd vilket medför att
miljöcertifierade projekt kan jämföras på en internationell marknad. Tyskland, Nederländerna,
Norge och Spanien är andra länder som utvecklat nationella anpassningar av systemet (SGBC,
BREAM-SE, 2013).
BREEAM kan användas för att certifiera nyproducerade och befintliga byggnader - kontor och
handelsbyggnader - oavsett storlek. Det finns även system för certifiering av stadsdelar och
samhällen.
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Figur 12 Geografisk spridning över antal BREEAM-certifierade byggnader i Sverige (BRE, 2017a)

BREEAM har i dagsläget använts för att certifiera över 500,000 byggnader, med ytterligare två
miljoner registrerade byggnader i 77 länder. I Sverige finns det 186 BREEAM-certifierade
byggnader (BRE, 2017a).

3.4.1 Bedömningsområden
BREEAM är en heltäckande certifiering och omfattar tio olika bedömningsområden som en
byggnads miljöprestanda bedöms efter. I varje bedömningsområde finns flera indikatorer där
poäng kan erhållas, varav några är minimikrav. Dessa minimikrav, även kallade skallkrav,
måste uppfyllas för att byggnaden skall kunna bli certifierad enligt BREEAM. Till varje
betygsnivå hör ett antal obligatoriska poäng eller skallkrav (Svensk Byggtjänst, 2016).
Till skillnad från LEED är BREEAMs krav är inte utformade mot en referens, utan till stor del mot
lokala nationella krav. Det innebär en viss flexibilitet i avseendet att byggnaden belönas med de
poäng som är möjliga. Om en byggnad uppfyller få poäng inom ett visst område kan den ändå
nå ett högre betyg genom att ta poäng inom de andra områdena. Detta innebär således att
vissa aspekter som är svåra att påverka inte får lika vikt i bedömningen. Exempel på dessa
aspekter är platsens utformning, tidigare ekologi eller avstånd till lokaltrafik (Betongföreningen
BREEAM, 2013).
Tabell 4 Sammanfattning av BREEAM-områden med dess ämnesinriktningar

Ledning
• Idrifttagning
• Påverkan från byggarbetsplats
• Brukarvägledning
• Fuktsäkerhet
Hälsa och innemiljö
• Dagsljus
• Termisk komfort
• Ljudmiljö Luft-och vattenkvalitet
• Belysning

Avfall
• Byggavfall
• Återanvändning av fyllnadsmaterial
• Utrymme för återvinning
Förorening
• Köldmedier, typ och läckage
• Översvämningsrisk
• NOx utsläpp
• Förorening av vattendrag
• Ljus-och bullerstörning utomhus
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Energi Energianvändning
• CO2-utsläpp
• Koldioxidsnål energiförsörjning
• Delmätning av energi
• Energieffektivt klimatskal
Transport
• Närhet till kollektivtrafiken
• Underlätta för fotgängare och cyklister
• Tillgänglighet till servicefaciliteter
• Tidtabeller och reseinformation
Vatten
• Vattenförbrukning
• Läckageindikering
• Återanvändning av vatten

Mark och ekologi
• Platsval
• Skydd av ekologiska särdrag
• Förbättrat ekologiskt värde
Material
• Livscykelvärdering av material
• Återanvändning av material
• Ansvarsfulla inköp
• Robusthet
• Utfasning av farliga ämnen
Innovation
• Mönstergill nivå

3.4.2 Betygssättning & betygsgränser
För att ett BREEAM-projekt ska registreras och certifieras krävs en licensierad BREEAM-SEAssessor som deltar i projektet. Assessorn är inte en del av projekteringsgruppen men fungerar
som projektets revisor. BREEAM rekommenderar även att anlita en AP (Ackrediterad
Professionell) för att projektet ska ha så goda förutsättningar som möjligt att nå målsättningen
(SGBC, 2017a).
Metoden för att bestämma betyget i BREEAM-SE beskrivs nedan.
1. BREEAM-assessorn bedömer om varje indikator uppfyller kriterierna i manualen och
tilldelar poäng därefter.
2. Summa erhållna poäng delas på totalt möjliga poäng och räknas om till procent
3. Procentdelen av poängen multipliceras med en viktningsfaktor som ger antal poäng för
varje område, se Tabell 5.
Tabell 5 Viktning per område i BREEAM-SE

Bedömningsområden
Ledning och styrning
Hälsa och inomhusmiljö
Energi
Transport
Vatten
Material
Avfall
Mark och ekologi
Föroreningar
Innovation

Viktning %
Nybyggnad, tillbyggnad
och större ombyggnad
12
15
19
8
6
12.5
7.5
10
10
10
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4. Områdespoängen summeras till en totalpoäng. Erhållen poängandel (i %) jämförs med
betygsgränserna i
5. under förutsättning att alla minimikrav i Tabell 6 har uppfyllts.
6. För varje uppnådd innovationspoäng kan ytterligare en procent adderas till betyget, dock
högst 10 %.
Tabell 6 Minimikrav för BREEAM-certifiering
Minimikrav på poäng för betyg

Pass

Good

Very Good

Excellent Outstanding

Man 1 - Idrifttagning av byggnaden

-

-

-

1

2

Man 3 - Påverkan från byggplats

-

-

-

1

2

Man 4 - Brukarvägledning

-

1

1

1

1

Hea 4 - Högfrekvent belysning

1

1

1

1

1

Ene 1 - Energianvändning

-

-

-

5

6

Ene 2 - Delmätning av betydande
energianvändning
Ene 5 - Energiförsörjning med låga
koldioxidutsläpp
Wat 1 - Vattenförbrukning

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

-

-

1

1

2

Wat 2 - Vattenmätare

-

-

-

1

1

Wst 3 - Utrymme för avfallshantering

-

-

-

1

1

LE - Påverkan på ekologiska värden

-

-

-

2

2

En byggnad måste uppfylla minst 30 procent av maximal poängsumma för att klara en certifiering enligt
certifiering enligt BREEAM, se

. De betyg som kan uppnås är PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT och
OUTSTANDING. Varje nivå har även olika minimikrav som måste uppfyllas, se Tabell 6.
Prestandamålet vid betyget ”Pass” är striktare än nationella byggregler och lagstiftning
(Betongföreningen BREEAM, 2013).
Tabell 7 Betygsnivåer BREEAM-SE (SGBC, BREAM-SE, 2013)

Betygsnivå
Pass
Good
Very Good
Excellent
Outstanding

% uppnådda poäng
≥30
≥45
≥55
≥70
≥85

Ett högre betyg innebär att fler obligatoriska poäng måste uppfyllas. För att uppnå det högsta
betyget “Outstanding” krävs 85 procent av maximal poäng, att samtliga minimikrav är uppfyllda
samt goda innovativa lösningar (SGBC, 2017a).
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3.5 Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem som utgår från svensk praxis som grundar
sig i svenska myndighets- och byggkrav. Certifieringen kan tillämpas för nybyggnationer och
befintliga byggnader, oavsett storlek. Idag är Miljöbyggnad det mest använda
certifieringssystemet för byggnader i Sverige. Systemet utvecklades av bl. a. bygg-och
fastighetssektorn, högskolor, regering som ett hjälpmedel för att klara landets miljökvalitetsmål.
Det övergripande syftet med certifieringen är att förbättra inomhusklimatet, använda
miljömässigt hållbara byggmaterial samt att energieffektivisera byggnader (SGBC, 2017b).

Figur 13 Spridning av certifierade projekt enligt miljöbyggnad i Sverige. (SGBC, 2017d)

Enligt statistik från SGBC är de flesta byggnader som certifieras enligt miljöbyggnad
flerfamiljshus och kontorsbyggnader. Cirka 77% av certifierade projekt avser nyproducerade
byggnader. Betyget silver är det mest förekommande bland projekten i Sverige, se Figur 14
(SGBC, 2017d).

Figur 14 Antalet utmärkelser för projekt i Sverige i miljöbyggnad (SGBC, 2017d)

3.5.1 Bedömningsområden
Bedömningsområden i Miljöbyggnad omfattar endast byggnaden, till skillnad från de
internationella systemen LEED och BREEAM som även omfattar yttre miljöaspekter som
ekologi, dagvatten och möjligheten att resa miljövänligt till byggnaden (Betongföreningen
BREEAM, 2013). I Miljöbyggnad bedöms de tre områdena energi, inomhusmiljö och
byggmaterial för att bedöma och klassificera byggnadens miljökvaliteter.
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Tabell 8 Översikt av Miljöbyggnads struktur med indikatorer, aspekter och områden för nyproducerade
byggnader

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Indikator
Energianvändning
Värmeeffektbehov
Solvärmelast
Energislag
Ljudmiljö
Radon
Ventilationsstandard
Kväveoxid
Fuktsäkerhet
Termiskt klimat vinter
Termiskt klimat sommar
Dagsljus
Legionella
Dokumentation av byggvaror
Utfasning av farliga ämnen
Sanering av farliga ämnen

Aspekt
Energianvändning
Effektbehov

Område

Energi

Energislag
Ljudmiljö
Luftkvalitet
Fukt

Innemiljö

Termiskt klimat
Dagsljus
Legionella
Dokumentation av byggvaror
Utfasning av farliga ämnen

Material

Bedömningen utgår från 15 olika mätbara indikatorer som innefattar alla olika kriterier som
krävs för att uppnå en certifiering. Se

Tabell 8 ovan för indikatorer som bedöms vid nyproduktion.

3.5.2 Betygssättning & betygsgränser
I Miljöbyggnad klassas samtliga 16 indikatorer i betygsnivåerna klassad, brons, silver eller guld.
Minimikraven för att en byggnad ska certifieras enligt Miljöbyggnad förutsätter att BBR:s krav
uppfylls. KLASSAD innebär att bedömning av en indikator är genomförd men inte uppfyller
minimikravet. BRONS innebär att minimikraven som BBR och arbetsmiljöverket ställer uppnås.
Skillnaden mot de internationella certifieringssystemen LEED och BREEAM är att indikatorerna i
Miljöbyggnad kan på ett metodiskt sätt jämföras med Boverkets byggreglers (BBR) krav.
Dessutom kan ingen indikator väljas bort som i de andra certifieringarna, utan slutbetyget i
miljöbyggnad beror på betyget från varje enskild indikator. Detta innebär att en indikator kan
påverka betyget för en aspekt och område (Betongföreningen BREEAM, 2013).
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Tabell 9 Exempel Områdesbetyg till byggnadsbetyg.

Det slutgiltiga byggnadsbetyget bestäms av det sämsta områdesbetyget. En byggnad kan inte uppnå
uppnå slutbetyget guld om någon av indikatorerna har betyget brons eller sämre. Metoden är konstruerad att
konstruerad att det inte ska vara möjligt att få ett högt totalt slutbetyg på byggnaden om det existerar några
existerar några brister (Danell & Olausson, 2014).
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Tabell 9 visar ett exempel på hur en bedömning kan se ut. Att betyget för hela bygganden blir
SILVER beror på det lägst förekommande områdesbetyget i detta exempel.
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3.6 Sammanfattning certifieringssystem
Tabell 10, nedan, presenteras en jämförelse av BREEAM, LEED och Miljöbyggnad.
GreenBuilding exkluderas då certifieringssystemet är inriktat på energibesparing och
energieffektivisering.
Tabell 10 Jämförelse av certifieringssystem

Logga
Ursprung
Organisation
Energi
Inomhusmiljö
Material
Vattenanvändning
Fukthantering
Ekologi och val av plats
Innovation
Transporter
Avfall
Byggskede
Uppföljning

Betyg

BREEAM

LEED

Miljöbyggnad

Storbritannien
BRE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

USA
USGBC
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sverige
SGBC
X
X
X

4 st
Certified,
Silver, Gold
Platinum

(4) 3st
Klassad,
Brons, Silver,
Guld

5 st
PASS, GOOD, VERY
GOOD, EXCELLENT,
OUTSTANDING

X

X

Systemen är relativt likartat uppbyggda och påverkar hela byggprocessen. De kan användas för
både nya och befintliga byggnader oavsett storlek. Miljöbyggnad skiljer sig från de övriga
certifieringssystemen genom att inte utgå från poäng. I miljöbyggnad måste byggnaden uppnå
ett bra betyg på alla miljöaspekter för att uppnå ett bra helhetsbetyg. BREEAM och LEED utgår
från i kriterier i respektive miljöaspekt som ger poäng. Poängen per område sammanvägs till en
totalsumma som resulterar i ett betyg. Gemensamt för certifieringarna är att obligatoriska krav
måste uppfyllas för att nå en certifiering. Processen är likartad i alla tre systemen men för
certifiering i BREEAM och LEED krävs en tredjepartscertifiering.

28

4 Bedömning av byggmaterial i certifieringsmetoder
Olika miljöcertifieringar använder olika databaser för bedömning av material och byggprodukter.
Byggvarudatabaser bedömer, tillhandahåller information och/eller ställer olika krav gällande
byggprodukter, byggvaror, material och kemiska produkter. Gemensamt främjar de
produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Kapitlet beskriver kort om
uppbyggnad, bedömningskriterier och bedömning för byggvarudatabaserna Greener Product,
Green Guide to Specification, Basta, Byggvarubedömningen och SundaHus. Därefter jämförs
databasernas bedömning av byggnadsmaterial.

4.1 Greener Product
Greener Product är en produktdatabas av "gröna" byggmaterial som granskats och som
uppfyller standarder enligt USGBC och NAHB (National Association of Home Builders).
Utvärderingen sker med hjälp av en oberoende och internationellt erkända tredjepart. Greener
Product är särskilt anpassad för utvärdering mot LEED. Certifieringen bekräftar att produkten
överensstämmer med LEED- och NAHB-standarder och kan ge poäng som bidrar till
certifiering. Produktlistan är ännu inte väletablerad och innehåller inga betongrelaterade
produkter (Greenseal, 2017).

4.2 Green Guide to Specification
BREEAM-SE ställer specifika krav på att standardiserade LCA-verktyg ska användas och
poängfördelningen indikerar att LCA-perspektivet är prioriterat. BREEAM-SE hänvisar bland
annat till verktyget Green Guide som bedömer en byggvara efter dess miljöpåverkan ur ett
livcykelperspektiv. I databasen finns standardiserade byggelement i olika utföranden redovisade
och presenteras med ett betyg mellan A+ och E, där A+ är bäst (Materialdokumentation
BREEAM, 2013).
The Green Guide är tänkt att vara en databas av produktspecifikationer och ett verktyg för
arkitekter, bygg- eller projektledare. GGS ska ge stöd åt materialvalet i urvalsprocessen samt
bidra med information om materialens miljöpåverkan. Enligt BRE kan den användas i olika
skeden i byggprocessen. GGS finns för närvarande endast i Storbritannien.
Om det byggelement som används i projektet inte finns med i Green Guide så finns möjligheten
att lämna in LCA-data till BREEAM som då avgör vilket element som bäst motsvarar den
aktuella konstruktionen. (Materialdokumentation BREEAM, 2013)
Material och komponenter i Green Guide är standardiserade så att entreprenörer eller
byggledare kan jämföra och välja efter preferenser eller prioriteringar. De element som omfattas
är:

• Ytterväggar
• Mark
• Isolering

• Innerväggar
• Golv
• Golvbelägg

• Tak
• Fönster
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Utöver dessa kategorier har Green Guide en omfattande katalog som behandlar de vanligast
förekommande byggmaterialen (BRE, 2015).

4.3 BASTA
BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges
Byggindustrier. BASTA innebär en opartisk miljöbedömning av byggprodukter vars syfte är att
påskynda utfasningen av farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter med hjälp av EU:s
lagstiftning REACH. BASTA-kriteriet ställer krav på ämnen som är allergiframkallande, akuteller kroniskt toxiska och miljöfarliga, samt för flyktiga organiska ämnen. Leverantörer ansvarar
själva för att produkten registrerad hos BASTA uppfyller kriterierna. Produkterna bedöms utifrån
deras kemiska innehåll och måste klara av ett antal egenskapskrav vilka redovisas i Tabell 11.
Produkter i BASTA-registret uppfyller kraven i Miljöbyggnads Indikator 15 (BASTA, 2017a).
Tabell 11 Översikt över BASTA-kriterier (BASTA, 2017a)

1

Cancerframkallande kategori 1, 2 och 3

2

Mutagena

3

Reproduktionstoxiska

4

Spädbarnsskador

5

Hormonstörande

6

Persistenta, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen

7

Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara organiska ämnen

8

Bly

9

Kvicksilver

10

Kadmium

11

Farligt för ozonskiktet

12

Allergiframkallande

13

Akut giftighet

14

Akut giftighet med risk för bestående hälsoskador

15

Hög kronisk giftighet

16

Flyktiga organiska ämnen

17

Miljöfarligt för Vattenlevande organismer och vattenmiljö
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4.4 Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen är ett frivilligt system som miljö- och hälsobedömer samt tillhandahåller
information om varor och produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Systemet har skapats på
initiativ av Sveriges fastighetsägare och byggherrar och är en icke vinstdrivande ekonomisk
förening. Byggvarubedömningen utgår från försiktighetsprincipen och verkar för en giftfri,
ansvarsfull och god bebyggd miljö (Byggvarubedömningen, 2017a).
Det är upp till leverantören att skicka in sin produkt för bedömning. Som underlag används
säkerhetsdatablad, intyg om ämnesinnehåll samt byggvarudeklarationer.
Byggvarudeklarationen får inte vara mer än fem år gammal. En produkt kan få bedömningen
rekommenderas, accepteras eller undviks
Byggvarubedömningens bedömningskriterier beskrivs i Tabell 12 nedan tillsammans med
tillhörande Byggvarudeklarationkapitel.

Tabell 12 Översikt över Byggvarubedömningens kriterier med tillhörande BVD-kapitel

0

Innehållsdeklaration

BVD3: kap 3. Varuinformation och kap 4. Innehåll

1

Ingående material och
råvaror

BVD3: kap 5. Produktionsskedet

2

Tillverkning av varan

BVD3: kap 5. Produktionsskedet

3

Transporter och emballage

BVD3: kap 3. Varuinformation, kap 5.
Produktionsskedet och kap 6. Distribution av färdig vara

4

Bruksskedet

BVD3: kap. 8 Bruksskedet

5

Avfall och rivning

BVD3: Kap 9. Rivning och kap. 10. Avfallshantering

6

Innemiljö

BVD3: kap 11. Innemiljö

4.5 SundaHus
SundaHus är ett verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval. SundaHus
erbjuder en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en
byggnads hela livscykel.

31

I SundaHus Miljödata anges en byggvaras sammanvägda helhetsbedömning med någon av
bokstäverna A, B, C eller D. Helhetsbedömningen är en sammanvägning av följande
egenskaper:
• Hälso- och miljöfarlighet under produktion/tillverkning,
byggskede, bruksskede
• Ingående material och ämnen samt ingående råvaror
• Rivning och restmaterial
• Produkttransparens (dokumentation) (Sika, 2017)
Produktbedömning sker utifrån SundaHus bedömningskriterier och baserat på en leverantörs
produktunderlag. SundaHus bedömningskriterier är till största del baserade på
Europaparlamentets, rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008 och Kemikalieinspektionens
prioriteringsguide PRIO (Sundahus, 2017a).

4.6 Jämförelse av bedömning av byggnadsmaterial
Dokumentation av byggvaror
Både BREEAM och Miljöbyggnad lägger vikt på redovisning av utfasningsämnen i byggvaror i
form av en loggbok. Loggboken i miljöbyggnad ställer även krav på dokumentation av
byggnadens klimatskal samt BSAB-koder. BREEAM ger poäng för redovisning och i
Miljöbyggnad är detta ett krav. LEED ställer inga krav på dokumentation av byggvaror.
Miljöbyggnad har kravet om loggbok som ska dokumentera byggnadens klimatskal samt ett
antal bestämda BSAB-koder.
Exempel på databaser som används för insamling av information till loggbok är BASTA,
Byggvarubedömningen eller Sunda Hus. Dokumentation av byggvaror sker likartat men
utförandet skiljer sig något med avseende på tillgängligt underlag. Byggvarubedömningen samt
SundaHus bygger bland annat på byggvarudeklarationer, produktblad, säkerhetsdatablad
(Rosvall, 2014).
Kemiskt innehåll och Utfasning av farliga ämnen
Eftersom att BREEAM-SE utgår från nationella krav behandlar certifieringen, likt Miljöbyggnad,
utfasning av farliga ämnen enligt kemikalieinspektionens definition (Betongföreningen, 2013f).
Godkända bedömningssystem är BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen då kemiska
ämnen har liknande haltgränser för utfasningsämnen, andra system måste godkännas av
Swedish Green Building Council, SGBC. LEED behandlar inte utfasning av farliga ämnen.
LCA enligt ISO-standard
BREEAM-SE ställer särskilda krav på LCA-verktyg för poängfördelningen i aspekten ”Mat 1 –
Materialval utifrån livscykelperspektiv” och hänvisar till det egna LCA-verktyget Green Guide to
Specification (GGS), vars krav är utformade efter hur miljöpåverkan värderas i Storbritannien.
Andra LCA‐verktyg än GGS kan vara aktuella, dock måste de vara godkända av BREEAM.
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Både SundaHus och Byggvarubedömningen tar hänsyn till byggnadsmaterialets påverkan ur ett
livscykelperspektiv men inte enligt någon standard (Betongföreningen, 2013f).
Utvinning och Transporter
BREEAM-SE ställer krav på ansvarsfull utvinning av råmaterial och tillverkning av
huvudmaterialet. BES 6001 är ett engelskt certifikat för betongprodukter som ger högre poäng i
BREEAM men möjlighet till poäng finns genom certifiering enligt ett miljöledningssystem som
ISO 14001 (Betongföreningen, 2013f).
LEED är det enda systemet som ger poäng för lokal produktion och användandet av regionala
byggvaror. Både tillverkning och utvinning ska ske inom en radie av 80 mil från byggplatsen.
Hur mycket poäng som erhålls beror på kostnadsandelen av ett projektets totala
materialkostnad. Byggvarubedömningen har inga specifika krav men kräver uppgifter om
transporter vid tillverkning (Betongföreningen, 2013g).

Emissioner
Samtliga certifieringssystem ställer krav på att lågemitterande material väljs under
materialområdet och krav på mätning av flyktiga organiska föreningar, VOC, i lack och färger.
LEED lägger mer vikt på denna aspekt än övriga och ger poäng till lågemissionsmaterial i lim
och fogmassor, färg och lack, golv samt trä och fiberprodukter. Både SundaHus samt
Byggvarubedömningen har krav på dokumentation av flyktiga organiska föreningar samt
haltgränser för emissionshastighet av VOC (Rosvall, 2014).
Avfallshantering
Både BREEAM och LEED uppmanar till avfallshantering i olika utsträckningar. LEED ger poäng
för minskad deponering genom ökad återvinning och återanvändning av bygg- och
rivningsavfall. I BREEAM behandlas avfall i ett helt kapitel. För att uppnå poäng krävs planering,
målsättning och sortering av byggavfall. Ytterligare poäng utdelas för återanvändning av
fyllnadsmaterial och för återvinning. Avfallshantering behandlas inte i Miljöbyggnad (Rosvall,
2014).
Återanvändning av byggnadsdelar
Både BREEAM-SE och LEED syftar till att uppmuntra ersättning av jungfruligt material med
återvunnet material eller biprodukter. I LEED definieras återvunnet material som passerat
konsumentledet (post-consumer waste) samt industriavfall (pre-consumer waste). Postconsumer waste får medräknas till 100% och pre-consumer waste till 50 %.Miljöbyggnad
behandlar inte denna aspekt. Poäng baseras på hur mycket återvunnet material som utgörs av
totala byggmaterialkostnaden (Betongföreningen LEED, 2013).
I BREEAM uppmuntras återanvändning av fasader och byggnadsstomme. Poäng utdelas efter
andelen volym som återanvänds vid ombyggnationer. Vid nybyggnad kan man inte få poäng för
bevarade byggdelar i BREEAM (Betongföreningen BREEAM, 2013).
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Tabell 13, nedan, redovisar i stora drag skillnader och likheter mellan hur byggnadsmaterial
behandlas i certifieringarna LEED NC 2009, BREEAM-SE, Miljöbyggnad 2.1 samt i Basta,
Byggvarubedömningen och SundaHus.

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

Avfallsplanering

Emissioner

Återanvändning av material

Transporter

Tillverkning
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

Återanvändning av byggnadsdelar

Column1
LEED NC
BREEAM-SE
Miljöbyggnad
Basta
Byggvarubedömningen
SundaHus

LCA enl. ISO standarder

Dokumentation av byggvaror

Kemiskt innehåll/utfasningsämnen

Tabell 13 Skillnader och likheter mellan hur byggnadsmaterial behandlas i certifieringar och databaser.

x
x
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5 Miljöcertifiering och betong
Kapitlet visar översiktlig de kriterier som ligger till grund för certifiering enligt LEED NC 2009,
BREEAM-SE, Miljöbyggnad 2.1. I respektive tabell presenteras vilka av dessa som betong kan
påverka enligt Betongföreningens ”Vägledningar för hållbart byggande med betong”.

5.1 Betongens miljöaspekter inom LEED
LEED 2009 NC innehåller totalt 58 bedömningskriterier. I
Tabell 14 presenteras en översiktlig bild av de bedömningskriterier och skallkrav som ingår i
systemet och vilka av dessa där betong kan påverka, enligt Betongföreningen. Betong är ett
mångsidigt material men dess påverkansmöjlighet är olika stark för olika miljöaspekter. I flera är
det samspelet med andra faktorer som avgör slutresultatet. En noggrannare genomgång av de
indikatorer i LEED som påverkas av betong finns att läsa i resultatdelen, kapitel 6.1
Betongprodukter enligt LEED.
Tabell 14 Illustration av indikatorer som påverkas av betong i LEED (Betongföreningen LEED, 2013)

Påverkas av
betong

Project checklist
Sustainable sites
SSp 1 Construction Activity Pollution Prevention
SSc 1 Site Selection
SSc 2 Development Density and Community Connectivity
SSc 3 Brownfield redevelopment
SSc 4.1 Alternative transportation – Public Transportation Access
SSc 4.2 Alternative transportation – Bicycle storage and Changing rooms
SSc 4.3 Alternative transportation – Low-Emitting and Fuel-Efficient Vehicles
SSc 4.4 Alternative transportation – Parking capacity
SSc 5.1 Site Development – Protect or Restore Habitat
SSc 5.2 Site Development – Maximize Open Space
SSc 6.1 Stormwater Design – Quantity Control
SSc 6.2 Stormwater Design – Quality Control
SSc 7.1 Heat Island Effect - Nonroof
SSc 7.2 Heat Island Effect - Roof
SS c8 Light Pollution Reduction

Water Efficiency
WEp 1 Water Use Reduction
WEc 1 Water-Efficient Landscaping
WE c 2 Innovative Wastewater Technologies
WE c 3 Water Use Reduction

Points: 26 p
REQUIREMENT
1
5
1
6
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1

X
X
X

Points: 10 p
REQUIREMENT
4
2
4
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Energy and Atmosphere
EAp1 Fundamental Commissioning of Building Energy Systems
EAp 2 Minimum Energy Performance
EAp 3 Fundamental Refrigerant Management
EAc 1 Optimize Energy Performance
EAc 2 On-Site Renewable Energy
EAc 3 Enhanced Commissioning
EAc 4 Enhanced Refrigerant Management
* EAc 5 Measurement and Verification
EAc 6 Green Power

Materials and Resources
MRp 1 Storage and Collection of Recyclables
MRc 1/1.1 Building Reuse - Maintain Existing Walls, Floors and Roof
* MRc 1.2 Building Reuse - Maintain Interior Nonstructural Elements
MRc 2 Construction Waste Management
MRc 3 Materials Reuse
MRc 4 Recycled Content
MRc 5 Regional Materials
MRc 6 Rapidly Renewable Materials
MRc 6/7 Certified Wood

Indoor Environmental Quality
IEQp 1 Minimum Indoor Air Quality Performance
IEQp 2 Environmental Tobacco Smoke (ETS) Control
IEQc 1 Outdoor Air Delivery Monitoring
IEQc 2 Increased Ventilation
IEQc 3/3.1 Construction IAQ Management Plan – During Construction
* IEQc 3.2 Construction IAQ Management Plan – Before Occupancy
IEQc 4.1 Low-Emitting Materials – Adhesives and Sealants
IEQc 4.2 Low-Emitting Materials – Paints and Coatings
IEQc 4.3 Low-Emitting Materials – Flooring systems
IEQc 4.4 Low-Emitting Materials – Composite Wood and Agrifiber Products
IEQc 5 Indoor Chemical and Pollutant Source Control
* IEQc 6.1 Controllability of Systems – Lighting
IEQc 6/6.2 Controllability of Systems – Thermal Comfort
IEQc 7/7.1 Thermal Comfort - Design
* IEQc 7.2 Thermal Comfort - Verification
IEQc 8.1 Daylight and Views - Daylight
IEQc 8.2 Daylight and Views - Views

Points: 35 p
REQUIREMENT
REQUIREMENT
REQUIREMENT
19
7
2
2
3
2

X
X

Points: 14 p
REQUIREMENT
3
1
2
2
2
2
1
1

X
X
X
X
X
X

Points: 15 p
REQUIREMENT
REQUIREMENT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

X
X

X
X
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Innovation in Design

Points: 6 p

Innovation in Design: Specific Title
Innovation in Design: Specific Title
Innovation in Design: Specific Title
Innovation in Design: Specific Title
Innovation in Design: Specific Title
LEED Accredited Professional

1
1
1
1
1
1

ID 2 LEED Accredited Professional

X
X
X
X
X

Points: 4 p

Regional Priority: Specific Credit
Regional Priority: Specific Credit
Regional Priority: Specific Credit
Regional Priority: Specific Credit

1
1
1
1

TOTAL

Points: 110 p

5.2 Betongens miljöaspekter inom BREEAM
BREEAM innehåller totalt 74 bedömningskriterier. I Tabell 15 presenteras en översiktlig bild av
de bedömningskriterier och skallkrav som ingår i systemet och vilka betong kan påverka, enligt
Betongföreningen. Betong är ett mångsidigt material men dess påverkansmöjlighet är olika
stark för olika miljöaspekter. I flera är det samspelet med andra faktorer som avgör
slutresultatet. En noggrannare genomgång av de indikatorer i BREEAM som påverkas av
betong finns att läsa i resultatdelen, kapitel 6.2 Betongprodukter enligt BREEAM.
Tabell 15 Lista över samtliga BREEAMs miljöaspekter, dess poäng, viktning samt vilka som påverkas av
betong. Extrapoäng i listan avser poäng för exemplarisk nivå (SGBC, 2015e), (Betongföreningen, 2013b).

Miljöaspekter

Poäng +
Exemplariskt
utförande

Viktning

Ledning och styrning
Man 1 - Idrifttagning av byggnaden
Man 2 - Entreprenörens riktlinjer för miljö & socialt ansvar
Man 3 - Byggarbetsplatsen påverkan
Man 4 - Brukarvägledning
Man 12 - Analys av livscykelkostnader, LCC
Man 14 - Ackrediterad Professionell (AP) för BREEAM SE
Man 15 - Fuktsäkerhet

17
2
2
4+1
2
2
3
2

12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %

Hälsa och innemiljö
Hea 1 - Dagsljus
Hea 2 - Utblick

19
1+1
1

15 %
15 %
15 %

Påverkas av
betong

X
X
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Hea 3 - Bländningskontroll
Hea 4 - Belysning med högfrekvensdon
Hea 5 - Ljusnivåer inom- och utomhus
Hea 6 - Belysningszoner och brukarkontroll
Hea 7 - Möjlighet till naturlig ventilation
Hea 8 - Luftkvalitet inomhus
Hea 9 - Flyktiga organiska föreningar (VOC)
Hea 10 - Termisk komfort
Hea 11 - Termiskt zonindelning och brukarkontroll
Hea 12 - Legionella
Hea 13 - Ljudmiljö
Hea 14 - Mindre kontorsutrymmen i handel och industri
Hea 15 - Radon

1
1
1
1
1
1
1+1
2
1
1
2
2+1
2

15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %

Energi
Ene 1 - Energianvändning
Ene 2 - Separat mätning av betydande energianvändning
Ene 3 - Separat energimätning av hyresgäst eller
betydande energianvändare
Ene 4 - Utomhusbelysning
Ene 5 - Energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp
Ene 6 - Klimatskalets energiprestanda och lufttäthet
Ene 7 - Kylförvaring
Ene 8 - Hissar
Ene 9 - Rulltrappor och rullband
Ene 10 - Inomhusbelysning

25
13
1
1

19 %
19 %
19 %
19 %

1
3+1
1

19 %
19 %
19 %
19 %
19 %
19 %
19 %

Transport
Tra 1 - Tillgång till kollektivtrafik
Tra 2 - Närhet till service- och tjänsteutbud
Tra 3 - Alternativa transportsätt
Tra 4 - Säkerhet för gående och cyklister
Tra 5 - Resplan
Tra 6 - Maximal bilparkeringskapacitet
Tra 7 - Reseinformationspunkt
Tra 8 - Varuleveranser och fordonsmanövrering

10
2
1
2+1
1
1
2
1

8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%

Vatten
Wat 1 - Vattenförbrukning
Wat 2 - Vattenmätare
Wat 3 - Detektering av stora vattenläckage
Wat 4 - Avstängning av sanitär vattentillförsel

9
3
1+1
1
1

6%
6%
6%
6%
6%

2
1
2

X
X

X
X

X

X
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Wat 6 - Bevattningssystem
Wat 7 - Biltvätt
Wat 8 - Bärkraftig lokal hantering av spillvatten

1
2

6%
6%
6%

Material
Mat 1 - Materialval utifrån livscykelperspektiv
Mat 2 - Hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus
Mat 3 - Återanvändning av fasader
Mat 4 - Återanvändning av byggnadsstomme
Mat 5 - Materialval utifrån ansvarsfull tillverkning
och utvinning
Mat 6 - Isolering
Mat 7 - Robust konstruktion
Mat 8 - Utfasning av farliga ämnen

14
4+1
1
1
1
3+1

12,5 %
12,5 %
12,5 %
12,5 %
12,5 %
12,5 %

2
1
1

12,5 %
12,5 %
12,5 %

Avfall
Wst 1 - Avfallshantering på byggarbetsplatsen
Wst 2 - Återvunnet fyllnadsmaterial
Wst 3 - Utrymme för återvinningsbart avfall
Wst 4 - Avfallskomprimator
Wst 5 - Kompostering och rötning
Wst 6 - Ytskikt på golv

7
3+1
1
1
1
1

7,5 %
7,5 %
7,5 %
7,5 %
7,5 %
7,5 %
7,5 %

Mark och ekologi
LE 1 - Återanvändning av mark
LE 2 - Förorenad mark
LE 3 - Plastens ekologiska värde
LE 4 - Påverkan på ekologiska värden
LE 6 - Långsiktig påverkan på biologisk mångfald

10
1
1
1
5
2

10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %

Föroreningar
Pol 1 - Köldmedias klimatpåverkan, installationssystem
Pol 2 - Förebyggande av köldmedieläckage
Pol 3 - Köldmediers klimatpåverkan, kylförvaring
Pol 4 - NOx-utsläpp från värmekällor
Pol 5 - Översvämningsrisk
Pol 6 - Minimering av föroreningar i vattendrag
Pol 7 - Begränsning av ljusföroreningar nattetid
Pol 8 - Bullerdämpning

12
1
2
3+1
3
1
1
1

10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %

Innovationspoäng

10

10 %

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
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Exemplariskt utförande, +1 poäng (dessa frågor kan ge
max 10 extra poäng).

10

10 %

5.3 Betongens miljöaspekter inom Miljöbyggnad
I Tabell 16 presenteras en översiktlig bild av de 16 indikatorer som bedöms i Miljöbyggnad
version 2.2 för nyproduktion. Högra kolumnen markerar vilka kriterier som Betongföreningen
anser att betong kan bidra till. Betong är ett mångsidigt material men dess påverkansmöjlighet
är olika stark för olika miljöaspekter. I flera är det samspelet med andra faktorer som avgör
slutresultatet. En noggrannare genomgång av de indikatorer i Miljöbyggnad som påverkas av
betong finns att läsa i resultatdelen, kapitel 6.3 Betongprodukter enligt Miljöbyggnad.
Tabell 16 Illustration av indikatorer som påverkas av betong i Miljöbyggnad (Betongföreningen Miljöbyggnad,
2013)

Område

Aspekt
Energianvändning

Energi

Effektbehov
Energislag
Ljudmiljö
Luftkvalitet

Innemiljö

Fukt
Termiskt klimat

Material

Dagsljus
Legionella
Dokumentation av
byggvaror
Utfasning av farliga
ämnen

Indikator
Energianvändning
Värmeeffektbehov
Solvärmelast
Energislag
Ljudmiljö
Radonhalt
Ventilationsstandard
Kvävedioxid
Fuktsäkerhet
Termiskt klimat vinter
Termiskt klimat sommar
Dagsljus
Legionella
Dokumentation av
byggvaror
Utfasning av farliga ämnen
Sanering av farliga ämnen

Påverkas av betong
X
X
Se kommentar nedan*
X
X
X
X
X
X
X
X
X

*Solvärmelast tar inte hänsyn till en tung byggnads förmåga att ta hand om överskottsvärme utan enbart
byggnadens fönster och dess förmåga att begränsa soltillskottet i ett rum (Betongföreningen Miljöbyggnad, 2013).

5.4 Sammanfattning av betongens inverkan på miljöcertifieringar
Betongens totala poäng inom LEED
Betongen påverkar nästan samtliga aspekter inom LEED. Betong utgör 46 poäng med störst
påverkan inom Energi & Atmosfär samt Material & Resurser. Detta innebär att betong påverkar
totalt 42% av poängen och att betong därmed kan ha hög inverkan på ett projekts slutliga
totalpoäng.
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Tabell 17 Påverkade aspekter av betong i LEED (Bengtsson & Gustavsson, 2015).

Bedömningsområden

Tillgängliga poäng

Hållbart platsval
Vatteneffektivitet
Energi och Atmosfär
Material och Resurser
Inomhusmiljö
Innovation och Design
Regional prioritet
Totalt

26
10
35
14
15
6
4
110

Poäng påverkade Andel poäng påverkade
av betong
av betong
4
21
12
4
5
46

15,4 %
60,0 %
85,7 %
26,7 %
83,3 %
42 %

Betongens totala poäng inom BREEAM
Betong påverkar flera miljöaspekter inom BREEAM med störst potential inom miljöaspekterna
Energi och Material. Betongens totala poäng tillsammans med miljöaspekternas viktning uppgår
till 35 % av de totalt tillgängliga poängen och kan därmed ha en hög inverkan på ett projekts
slutliga totalpoäng.
Tabell 18 Poäng påverkade av betong i BREEAM (Bengtsson & Gustavsson, 2015).

Miljöaspekter

Tillgängliga Poäng
Andel av
poäng
påverkade tillgängliga
av betong poäng

Viktning

Områdespoäng

Ledning och Styrning

17

4

23 %

12 %

3%

Hälsa och innemiljö
Energi
Transport
Vatten
Material
Avfall
Mark och Ekologi
Föroreningar
Innovation
Totalt

19
25
10
9
14
7
10
10
10
-

7
14
0
0
12
4
0
0
0
-

37 %
56 %
0%
0%
85 %
57 %
0%
0%
0%
-

15 %
19 %
8%
6%
12,5 %
7,5 %
10 %
10 %
10 %
-

6%
11 %
0%
0%
11 %
4%
0%
0%
0%
35 %

Betongens totala poäng inom Miljöbyggnad
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Betong påverkar samtliga områden i Miljöbyggnad enligt betongföreningens rapport. Totalt
påverkas 67 % av Miljöbyggnads indikatorer och kan därmed ha en hög inverkan på ett projekts
slutliga totalpoäng. Detta innebär inte automatiskt att ett högre betyg uppnås eftersom att
betyget i miljöbyggnad begränsas av en nivå över den lägsta nivån som en indikator får.
Tabell 19 Påverkade indikatorer av betong i Miljöbyggnad (Bengtsson & Gustavsson, 2015)

Område
Energi
Innemiljö
Material
Totalt

Antal indikatorer
4
9
2
15

Antal indikatorer
påverkade av betong
2
6
2
10

Andel indikatorer
påverkade av betong
50 %
67 %
100 %
67 %
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6 Resultat
Nedan beskrivs vilka kriterier som betong som material påverkar betyget för, antingen direkt via
dess materialegenskaper eller indirekt genom att betong förser byggnaden med en viss
prestanda som är av betydelse för utfallet på certifieringen. Fokus ligger på de kriterier som
gäller för nybyggnad av bostadshus och lokalbyggnader i BREEAM-SE, LEED NC 2009 samt
Miljöbyggnad version 2.1. Därefter görs en bedömning om kriterierna utifrån Benders
betongelement uppfylls samt antalet utdelade poäng. Bedömning sker utifrån
materialspecifikation, frågeformulär och byggvarudeklarationer från Benders.

6.1 Betongprodukter enligt LEED
Betongens egenskaper påverkar en byggnad på många sätt. Ur ett LEED-perspektiv innebär
detta att betong kan bidra till att uppfylla de krav som ställs. Störst påverkan har betong i
miljöaspekterna energi, hälsa och välbefinnande samt material. Nedan presenteras alla de
kriterier som Betongföreningen i sin rapport anser att betong kan få poäng inom eller har en
inverkan på. Samtliga krav per bedömningsområde är endast en sammanfattning. Fullständig
information finns i LEED-manualen.

Hållbara platsval
Dagvatten
SS 6 Stormwater Design – Quantity and Quality Control
Tillgängliga poäng: 0-2
Syfte Att bevara naturlig avrinning och vattenbalans i området, genom att minska
hårdgöringsgraden, bibehålla infiltration och minimera föroreningar.
Krav
• För tomter med befintlig genomsläpplighet på 50 % eller mer krävs en dagvattenstrategi
som utjämnar det ökade dagvattenflödet för ett 1- till 2-årsregn, med 24 timmars
varaktighet.
• För tomter med en genomsläpplighet på mindre än 50 % krävs en dagvattenstrategi som
utjämnar 25% av dagvattenflödet för ett 1- till 2-årsregn, med 24 timmars varaktighet.
(Betongföreningen LEED, 2013)

Hur betong påverkar:
Betong är vanligtvis tät men kan tillverkas med genomsläppliga egenskaper som tillåter vätska
att passera. Genomsläpplig betong innebär att betongen proportioneras med lite eller ingen
sand, vilket bildar ett sammanhängande porsystem. Betongens porsystem filtrerar även vätskan
från sediment och föroreningar. Med genomsläpplig betong minskar hållfasten men är tillräcklig
för avsedd funktion (Simonsen, 2011).
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Benders:

Benders har ett stort utbud av mark- och naturstens i deras sortiment. Enligt
intervju med Benders Byggsystem utförs inte betong- eller markstensbeläggning
på byggsystemavdelningen.

Värmeöar
SSc 7 Heat Island Effect - Roof and Nonroof
Tillgängliga poäng: 0-2
Syfte Att reducera värmeöar och därmed minimera påverkan på mikroklimat, människor
och natur.
Krav
Non-roof:
Poäng kan erhållas på två sätt. Det ena är att se till att minst 50 % av de hårdgjorda ytorna (gator,
trottoarer, gårdar och parkeringsplatser) åtgärdas enligt minst ett av följande alternativ:
 Skuggas av befintliga eller nyplanterade träd.
 Skuggas av solpaneler/solceller som bidrar till att minska den icke förnybara
energianvändningen.
 Skuggas genom byggnadsverk som har hög förmåga att motstå soluppvärmning (ett SRI på
minst 29).
 Består av material som har hög förmåga att motstå soluppvärmning (ett SRI på minst 29).
 Består av armerat gräs eller liknande (minst 50 % genomsläpplighet). (Betongföreningen LEED,
2013)
Det andra sättet att få poäng är att se till att 50 % av parkeringsytorna placeras under mark, eller är
övertäckta. För övertäckta parkeringsytor krävs att taket motstår soluppvärmning (ett SRI på minst 29),
är grönt (har gräs eller sedum) eller har solpaneler/solceller som minskar den icke förnybara
energianvändningen.
Roof:
För en poäng ska minst 75 % av taket ha hög förmåga att motstå soluppvärmning.
 Låglutande tak ska ha ett SRI på minst 78.
 Branta tak ska ha ett SRI på minst 29.
Alternativt ska minst 50 % av ytan utgöras av gröna tak.

Hur betong påverkar:
Urbana värmeöar (Heat Island Effect) skapas när beläggningar, asfalt, mursten m.m. ersätter
vegetationen som ursprungligen växer i landskapet och kan leda till att storstadsområden blir
varmare än omgivningen. Hur mycket temperaturen höjs beror bland annat på hur bra material i
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staden är på att behålla värme. Urbana värmeöar bidrar även till luftföroreningar och ökad
energiförbrukning för luftkonditioneringssystem (Sehverin, 2009).
Solar Reflectance Index (SRI) är ett mått som kombinerar en ytas solreflektans och emittans.
En svart standardyta (reflektans 0,05 och emittans 0,9) har SRI 0. En vit standardyta (reflektans
0,8 och emittans 0,9) har SRI 100. Ju lägre SRI, desto varmare material kommer att bli i
solljuset. Höga SRI-ytor kan således bidra till att minska urbana värmeöar.
Tabell 20 Betongytors ljushet uttryckt i albedo och SRI (Concrete Thinker, 2013)

Materialytors ljushet
Svart akrylfärg
Ny asfalt
Åldrad asfalt
Åldrad betong (med normal grå portlandcement)
Ny betong (med normal grå portlandcement)

Albedo (0–1)
0,05
0,05
0,1
0,2–0,3
0,35–0,45

SRI (0–100)
0
0
6
19–32
38–52

Ny vitbetong (med vitcement)
Vit akrylfärg

0,7–0,8
0,8

86–100
100

Hur mycket solstrålning ett objekt kan reflektera beror på objektets albedovärde, ett högt albedo
innebär att objektet kan reflektera mycket strålning och därmed bättre bidra till att hålla
temperaturen nere. Betong med standardcement har ett albedo mellan 0,35 och 0,45 visade en
studie utfört av Portland Cement Association 2007 (Medgar, Marceau, & VanGeem, 2007).
Genom att använda vitcement kan betongens reflektionsförmåga uppnå ett albedo på runt 0,7–
0,8 enligt samma studie. Att blanda in vitt akrylfärg är ett annat sätt att öka reflektionsförmågan.
Att använda betong istället för asfalt som beläggningsmaterial kan således minska
uppvärmningen i storstadsområden i och med betongens reflektionsförmåga.
Benders:

Denna aspekt syftar bland annat på hårdgjorda utomhusytor som gator,
trottoarer, gårdar, parkeringsplatser och tak. Samtliga ska skuggas av
solpanel/träd/byggnad eller hög förmåga att motstå soluppvärmning. Enligt
intervju med Benders tillverkar de betong med vitcement beroende på
produkt och önskemål från kund. Det utförs däremot inga arbeten med
hårdgjorda ytor så som gator, trottoarer, gårdar och parkeringsplatser,
parkeringsytor under mark. Benders Byggsystems sortiment består bland annat
av fasadväggar, innerväggar, bjälklag, pelare och balk.

Energi och Atmosfär
Energi
EAp 2 Minimum Energy Performance
Tillgängliga poäng: 0 (Minimikrav)
Syfte Att minska onödig energianvändning och dess effekter på ekonomi och miljö
45

genom att ställa krav på energieffektivitet hos byggnaden och dess system.
Krav
Den årliga energikostnaden för byggnaden ska vara 10 % lägre jämfört med en referensbyggnad enligt
ASHRAE 90.1-2007 (5% lägre för ombyggnad). Den teoretiska referensbyggnaden simuleras.
Dessutom krävs intyg på att vissa minimikrav i ASHRAE uppfylls. Med hjälp av tekniska lösningar och val
av orientering ska den verkliga byggnaden visa en procentuell förbättring (enligt ovan) gentemot
referensbyggnaden. (Betongföreningen LEED, 2013)
Hur betong påverkar: se EAc 1

EAc 1 Optimize Energy Performance
Tillgängliga poäng: 1-19
Syfte Att minska onödig energianvändning och dess effekter på ekonomi och miljö genom att
ställa krav på byggnaden och dess system.
Krav
EAc 1 är en fortsättning på EAp 2 ovan där det gäller att spara ännu mer energi jämfört med
referensbyggnaden. För nybyggnader gäller 1 poäng för 12 % minskad kostnad för energianvändning och
19 poäng för 48 % minskning. För ombyggnader går förbättringsskalan för samma poäng mellan 8 och
44 %, se Tabell 21 för respektive poäng utifrån dess minskade energianvändning (Betongföreningen
LEED, 2013).
Energikraven i LEED mäts i besparing av en byggnads energikostnader som jämförs med en
referensbyggnad i ASHRAE, se Tabell 21. Till skillnad från BBRs energikrav, vilka endast ställer
krav på fastighetsenergin, omfattas även verksamhetsenergi, vilket innebär att energislag och
kostnaderna för dessa påverkar poängresultatet.
Tabell 21 Poäng per procentuell minskad energikostand för nybyggnation resp. ombyggnation (USGBC,
2009).

Nybyggnation Ombyggnation
12 %
14 %
16 %
18 %
20 %
22 %
24 %
26 %

8%
10 %
12 %
14 %
16 %
18 %
20 %
22 %

Poäng
1
2
3
4
5
6
7
8
46

28 %
30 %
32 %
34 %
36 %
38 %
40 %
42 %
44 %
46 %
48 %

24 %
26 %
28 %
30 %
32 %
34 %
36 %
38 %
40 %
42 %
44 %

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Hur betong påverkar:
Hur energieffektiv en byggnad är beror på en kombination av transmissionsförluster
(isoleringsgrad och köldbryggor), värmeförluster på grund av luftläckage genom klimatskalet,
ventilationsförluster (där återvinning även ingår), förmåga att släppa in och stänga ut
solinstrålning och värmelagringskapacitet (termisk massa). Ingen av egenskaperna är viktigare
än någon annan. Eftersom de samspelar har den svagaste länken störst betydelse i ett specifikt
fall (Paroc, 2017).
En trög betongstomme minskar en byggnads energianvändning genom dess förmåga att lagra
värme (eller kyla). Den värmelagrande effekten betongen har bidrar även till att minska snabba
temperatursvängningar vilket bidrar till minskade antal övergradstimmar, minskade effekttoppar
och gör det möjligt att förflytta effektuttagen i tiden.
Betongens höga värmeledningsförmåga ökar samtidigt risken för köldbryggor. I nybyggnationer
som utgörs av betongstomme finns de största köldbryggorna att beakta i grundkonstruktionen
och vid anslutningar mellan väggkonstruktion och dörrar/fönster.

Följande sju tips lyfts fram i Betongföreningens rapport för ett energieffektivt
betonghus:
•
•
•
•
•

Välj lämplig värmeisolering i byggnadens klimatskal. Förslag på lösningar finns
att hämta i Isolerguiden
Var noggrann med utformning och utförande (luftläckage och köldbryggor
minimeras)
Exponera betongytorna (Dra större nytta av den värmelagrande egenskapen
genom att exponera betongytorna.)
Använd nattventilation (kyler med kall utomhusluft nattetid, kan man slippa
höga temperaturer dagtid)
Välj en värmedynamisk styrstrategi (Tillämpa en styr- och reglerstrategi som tar
hänsyn till värmedynamiken)
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•
•
Benders:

Använd simuleringsverktyg med klimatdata med timvärden för att simulera en
värmedynamisk styr- och reglerstrategi, t.ex. VIP Energy eller IDA ICE.
Använd aktiv värmelagring

När det gäller transmissionsförluster som exempelvis (köldbryggorna) i
grundkonstruktionen och vid anslutningar mellan väggkonstruktion och
fönster/dörrar arbetar Benders igenom detaljer med projektets energikonsult.
För att minimera luftläckage exempelvis i anslutning mellan betongkonstruktion
och fasadpartier av konstruktionselement (utfackningsväggar eller liknande) klär
Benders den utvändiga stommen med cellplast som värmeisoleringsmaterial,
vilket innebär att betongmaterialts värmelagrande egenskap inte utnyttjas
När det gäller att dra nytta av den värmelagrande egenskapen genom att
exponera betongytorna förekommer detta bland annat i garage enligt svar från
intervjufrågor med Benders.

Material och resurser
MR 1/1.1 Building Reuse – Maintain Existing Walls, Floors and Roof
Bevara befintliga väggar, golv och tak
Tillgängliga poäng: 0-3
Syfte Att öka livslängden på det befintliga byggnadsbeståndet, hushålla med resurser, bevara
kulturella värden och minska byggavfallet
Krav
Vid om- och tillbyggnad utdelas poäng om byggdelar sparas och återanvänds. Antalet poäng beror på
hur stor andel av befintliga byggdelar som sparas och återanvänds.
Byggdelarna som omfattas är bärande innerväggar, ytterväggar, grundplatta samt mellan- och
takbjälklag. Fönsterpartier, icke bärande takmaterial, miljöfarliga eller defekta material räknas inte.
För en poäng ska minst 55 % av befintliga byggdelar sparas. För två poäng är kravnivån 75 %. För
exemplary performance-poäng krävs en återanvändningsgrad på mer än 95 %.
Poäng utdelas inte vid nybyggnation, eller vid tillbyggnad som är mer än dubbelt så stor som den
befintliga byggnaden. På så sätt premierar LEED ombyggnationer (Betongföreningen LEED, 2013)
Hur betong påverkar: se MR 1.2
MR 1.2 Building Reuse – Maintain Interior Non-structural Elements
Bevara icke bärande byggdelar
Tillgängliga poäng: 0-1
Syfte Att öka livslängden på det befintliga byggnadsbeståndet, hushålla med resurser, bevara
kulturella värden och minska byggavfallet
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Krav
Vid om- och tillbyggnad utdelas poäng om befintliga icke bärande byggdelar sparas. T.ex. innerväggar,
dörrar, golv och undertak. I den nya byggnaden ska minst 50 % av den totala ytan för de icke bärande
byggdelarna vara sparade. Poäng utdelas inte vid nybyggnation, eller vid tillbyggnad som är mer än
dubbelt så stor som den befintliga byggnaden. På så sätt premierar LEED ombyggnationer.
(Betongföreningen LEED, 2013)
Hur betong påverkar:
Att betong är robust och beständigt medför goda förutsättningar för återanvändning. En
betongstomme eller betongfasad kan normalt sett vid om- eller tillbyggnad återanvändas helt
eller delvis utan större behov av förändrings- eller reparationsåtgärder. Betong kan krossas och
återvinnas till 100 procent som fyllnadsmaterial i vägbyggnad eller som ballast i ny betong.
Vid nybyggnad kan man inte få poäng för bevarade byggdelar i LEED. Med betong finns det
däremot möjlighet att utforma konstruktioner så att de, när de tjänat ut sin funktion, kan
demonteras och återanvändas i en ny byggnad. Genom återanvändning av befintligt
byggmaterial minskas transporterna av nytt material och avfall vilket reducerar miljöpåverkan.
Återanvändning innebär även en förlängd livslängd hos befintliga byggnadselement.
Benders:

Denna indikator syftar på en om- eller tillbyggnad vilket innebär att material som
ska användas återanvänds från befintlig stomme. Detta är enbart relevant om en
byggnad som består av Benders byggelement återanvänds till ombyggnationen
av samma byggnad.
Benders produkter är återanvändningsbara, genom betong som krossas kan
användas som ny ballast i betong eller fyllnadsmaterial. I fallet med Projekt 1,
som är en nybyggnation, består inget av byggelementen av återanvänt material
förutom stålarmeringen som är helt återvunnet stål som passerat konsumentledet
(post-consumer waste).

Avfall
MRc 2 Construction Waste Management
Tillgängliga poäng: 0-2
Syfte Att minska deponering genom ökad återvinning och återanvändning av bygg- och
rivningsavfall.
Krav
En eller två poäng utdelas om en avfallsplan implementeras och 50 % (1p) eller 75 % (2p) av den totala
mängden avfall (vikt eller volymprocent) återvinns eller återanvänds istället för att gå till deponi. Om
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95% avleds från deponi kan detta ge en exemplary performance poäng. Schaktmassor och farligt avfall
räknas inte (Betongföreningen LEED, 2013).
Hur betong påverkar:
Betong ger upphov till ca 2 % spill vid nyproduktion (Backman & Junkers, 2012). Både färsk
betong som gjuts i form på plats och prefabricerade betongelement är förtillverkade enligt
föreskrivna mått ger upphov till något spill. Det avfall som betong ger upphov till, t.ex. vid rivning
av uttjänta byggnader, kan återvinnas som fyllnadsmaterial eller som ballast i ny betong
(Betongföreningen, 2012). Enligt Betongföreningen kräver betong med krossad ballast en högre
cementhalt, vilket är en nackdel när det kommer till koldioxidemissioner.

Benders:

I Benders fall hanteras betongrester från gjutningar som fyllnadsmassor.
Förpackningar från bruk hanteras som brännbart. Träavfall från pallar och
formvirke som sorteras som trä i kärl som beställaren tillhandahåller.

MR 4 Recycled Content
Återvunnet innehåll
Tillgängliga poäng: 0-2
Syfte Att öka användningen av återvunnet innehåll, vilket minskar uttag av jungfrulig råvara.
Krav
Poäng utdelas om produkter eller material med återvunnet innehåll används. Återvunnet material som
passerat konsumentledet (post-consumer waste) får medräknas till 100 %. Industriavfall (pre-consumer
waste) får medräknas till 50 % (Betongföreningen LEED, 2013).
För en poäng krävs att minst 10% av projektets totala byggmaterialkostnad utgörs av återvunnet
material. För två poäng är kravnivån 20 %. För exemplary performance-poäng krävs att återvunnet
material svarar för 30 % av kostnaden. Arbetskostnad och maskinkostnad för montage på byggplatsen
får inte inräknas i materialkostnaden (Betongföreningen LEED, 2013).
För produkter som består av olika material där bara vissa är återvunna räknas återvinningsgraden fram
baserad på delmaterialens vikt. För betong och cementbundna material gäller specialregeln att det är
tillåtet att räkna andelen återvunnet material i förhållande till cementmaterialens massa, istället för hela
betongens massa. Detta gäller under förutsättning att kostnaden för cementmaterialen kan särredovisas
från den totala betongkostnaden.
Processavfall från industrier som säljs eller byts. T.ex. flygaska från kolkraftverk. Spill som återanvänds i
egen process räknas inte (Betongföreningen LEED, 2013).
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Hur betong påverkar: Se MRc 1/1.1 och MRc 1.2.
Benders:

Benders produkter är återanvändningsbara, genom betong som krossas kan
användas som ny ballast i betong eller fyllnadsmaterial. I fallet med Projekt 1,
som är en nybyggnation, består inget av byggelementen av återanvänt material
förutom stålarmeringen som är helt återvunnet stål som passerat konsumentledet
(post-consumer waste).
Enligt materialspecifikationsmall gällande Bjälklagsplattor D, D/F,
Håldäckselement, Innerväggselement, Sandwichelement:
●

Ballast, cement, vatten och armeringsstål står för 98-99% av
produktiviteten. Uppgifter om andel återvunnet material saknas.

●

Armeringsstål utgör 2-5% av produktvikten och är 100% återvunnet
material som passerat konsumentledet (post-consumer waste).

●

Stenullsfibret som är en del av isoleringen i sandwichelementen utgör
cirka 1-2% av totala produktvikten och består av 20-25% återvunnet
material (pre-consumer/internt) och upp till 5% återvunnet (postconsumer /externt)

MR 5 Regional Materials
Regionalt material
Tillgängliga poäng: 0-2
Syfte Att öka efterfrågan på regionala material, vilket även minskar transporter.
Krav
För poäng krävs att byggvaror både har tillverkats och utvunnits regionalt. Dvs. inom 80 mil från
projektet (fågelvägen).
För en poäng krävs att minst 10% av projektets materialkostnad utgörs av regionalt material. För två
poäng är kravnivån 20 %. För exemplary performance-poäng krävs att regionalt material svarar för 30 %
av kostnaden. Observera att arbetskostnad och maskinkostnad för montage på byggplatsen inte får
inräknas i materialkostnaden.
I projekt utanför USA får följande ACP (Global Alternative Compliance path) användas: För transport med
båt på hav tillåts ett avstånd om 1200 mil (80 x 15) och för övrig båttrafik tillåts 160 mil (80 x 2). För
transport med tåg är 240 mil (80 x 3) tillåtet (Betongföreningen LEED, 2013).
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Hur betong påverkar:
Betong kan tillverkas med återvunnet material, exempelvis kan krossad betong användas som
ballast i ny betong. Avfall och restmaterial från industriprocesser som slagg, silikastoft och
flygaska är mineraliska tillsatsmedel som bidrar till betongens långtidshållfasthet och täthet
(Cementa, 2011).
Benders:

Enligt materialspecifikationsmall uppfylls transportavståndet (80 mil) för samtliga
egentillverkade produkter såsom bjälklagsplattor, håldäckselement,
innerväggselement, sandwichelement förutom två tillsatsmedel (utgör 1-2% av
totala produktvikten):
•
•

Luftporbildande medel saknar information för tillverkningsort och
transportmetod samt överstiger transportavståndet (130 mil).
Flyttillsatsmedel saknar information för utvinningsort, tillverkningsort,
transportavstånd samt transportmetod.

Det finns möjlighet till poäng om Benders betongelement utgör en stor del av ett
projekts materialkostnad. Det är svårt att uppskatta poängmöjligheten eftersom
att Benders inte får ta del av denna information.

MR – Avoidance of Chemicals of Concern in Building materials
Att undvika kemikalier med farliga egenskaper
Tillgängliga poäng: 0-1
Syfte Att öka användningen av produkter och material som deklarerar kemiskt innehåll, samt
att minska koncentrationer av kemiska föroreningar som kan skada luftkvalitet, miljön
och människors hälsa.
Krav
Här följer en sammanfattning av kraven. Fullständig information finns i LEED-manualen.
För poäng ska byggprodukter eller byggmaterial som motsvarar minst 20 % av den totala
materialkostnaden uppfylla följande:
• Produkter och material måste ha en egendeklaration eller en tredjepartsdeklaration
över ingående ämnen.
• Produkter och material får inte innehålla några ämnen listade under Californias
Proposition 65 – ”Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986” . Dessa
ämnen är reproduktionstoxiska eller kända för att orsaka cancer (Betongföreningen
LEED, 2013).
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Hur betong påverkar:
För att förbättra betongens egenskaper i färsk eller hårdnat tillstånd tillsätts kemikalier.
Betongtillsatsmedlen är oftast i vattenlösningar och utgör normalt mindre än 1,5 % av
cementmängden. De vanligaste tillsatserna är flytmedel, vattenreducererare, luftporbildare,
retarder och accelerator. De flesta tillsatsmedlen består idag av naturprodukter och innehåller
inga ämnen som klassas som farliga för hälsa eller miljö.
Enligt SACA (Swedish association for concrete mixtures) är medlen standardiserade enligt SS
EN 934-2 och därmed CE-märkta samt har prestandadeklarationer enligt
Byggproduktförordningen. Tillsatsmedel som inte standardiserade än hanteras enligt SS 13 70
03 (SACA, 2017).
Benders:

Genom att Benders produkter finns registrerade hos Byggvarubedömningen och
SundaHus försäkra sig Benders om att produkterna inte innehåller ämnen med
hälso- eller miljöfarliga egenskaper.

Inomhusmiljö

IEQ 4 Low-Emitting Materials
Emissioner
Tillgängliga poäng: 0-2
Syfte Att skapa en hälsosam innemiljö genom att minimera skadliga föroreningar i
inomhusluften.
Följande två av de fem delområden i bedömningsområdet berör betongprodukter:
IEQc 4.1 Adhesives and Sealants – Lim och fogmassa
Poäng utdelas om alla limmer och fogmassor som används inuti byggnaden (på insidan av väderskyddet)
– och som appliceras på plats – uppfyller krav på maximalt innehåll av flyktiga organiska ämnen (VOC),
enligt standarden SCAQMD, Rule 1168 (South Coast Air Quality Management District). Gränsvärden
(eller hänvisningar till dem) finns i LEED-manualen.
IEQc 4.2 Paints and Coatings – Färg och ytskikt
För poäng krävs att alla färger på innerväggar och tak – och som appliceras på plats – uppfyller VOCkrav enligt standarden Green Seal. Lacker, primers och förseglingsprodukter ska uppfylla kraven i
SCAQMD, Rule 1168. Gränsvärden (eller hänvisningar till dem) finns i LEED-manualen.
(Betongföreningen LEED, 2013)
Hur betong påverkar:
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Betong består nästan helt av naturliga råvaror. Förutom sand, grus, sten (80%), vatten (6%) och
cement (14%) används tillsatsmedel i små mängder för att förbättra betongens egenskaper.
Betongens naturliga beståndsdelar har låg volatilitet vilket klassar betong som ett lågt
emitterande material (Bengtsson & Gustavsson, 2015).
Problem kan uppstå om betongen inte uppnår tillfredställande uttorkning (80-90% RF), vilket
kan ge upphov till emissioner och nedbrytning av beläggningsmaterial (beroende på hur
fuktkänslig ytbeläggning är). Även fogmassan som används för tätning mellan element kan ge
upphov till emissioner (Bengtsson & Gustavsson, 2015).
För gränsvärden inom Rule 1168 lim och tätningsmedel enligt SCAQMD-standard, se Tabell 22.
Lim, limbindning eller annan primer skall inte användas om VOC-innehåll överstiger 250 gram
per liter (California Environment Protection Agency, 2005).
Tabell 22 Rule 1168 lim och tätningsmedel enligt SCAQMD-standard

Architectural Applications

VOC Limit (g/L)

Cove Base Adhesives

50

Multipurpose Construction Adhesives

70

Structural Glazing Adhesives

100

Single Ply Roof Membrane Adhesives

250

VCT and Asphalt Tile Adhesives
Dry Wall and Panel Adhesives
(California Environment Protection Agency, 2005)

50
50

Benders:
Benders ansvarar för målning av fasaden endast vid beställning vilket utförs i
fabriken innan montage. I vissa fall tillverkas färdiga fasader i form av infärgad
betong. Då används tillsatsmedel i blandningen av cementen vilket gör att
väggen har en färdig yta/färg efter gjutning.
Färger och ytbehandlingar för fasader är utförda med vattenbaserade polymerer
som klarar halterna av VOC med marginal, se Tabell 23. Fasadfärgen innehåller
högst 20 gram per liter VOC enligt teknisk information. EU-gränsvärde för denna
produktkategori är 75 gram per liter (2007) och 40 gram per liter (2010).
Tabell 23 VOC-halter enligt Materialspecifikationsmall Benders Projekt 1

Lim/Tätningsmedel

VOC (g/L)

Produkt 1

Varan avger inga VOC enl. BVD.

Produkt 2

< 0,005 g/l

Produkt 3

< 0,005 g/l

Laga inne Laga ute Vägg Rot Laga

Varan avger inga VOC enl. BVD.
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Vägg
Produkt 4

Varan avger inga VOC enl. SDB.

Produkt 5

Ej avsedd för inomhusbruk.

Produkt 6

Ej avsedd för inomhusbruk.

Färg/Lack

VOC (g/L)

Produkt 7

Varan avger inga VOC enl. SDB.

Produkt 8

18,34 g/l

Enligt Benders byggvarudeklarationer ligger samtliga tätningsmedel/limmer samt
färg/lack under detektionsgränsen för VOC-halter enligt SCAQMD-standard.

Termisk komfort
IEQ 7/7.1 Thermal Comfort – Design
Tillgängliga poäng: 0-1
Syfte Att skapa ett bra termiskt klimat som värnar om produktivitet och välbefinnande.
Krav
För poäng krävs att byggnadens klimatskärm och tekniska system utformas enligt ASHRAE 55-2004,
Termiskt klimat för människor. Kraven gäller för utrymmen där människor vistas mer än 15 minuter. De
omfattar operativ temperatur, luftfuktighet, lufthastighet, termiskt obehag och temperaturvariationer
över tiden. Att byggnaden uppfyller kraven visas bl.a. genom PMV och PPD, som inte ska överstiga 10 %
(Betongföreningen LEED, 2013).
Hur betong påverkar:
En byggnads termiska klimat beror på en kombination av
egenskaper: värmelagringskapacitet, personer och interna laster, transmissionsförluster,
byggnadens täthet, ventilationssystem, solinstrålning och typ av värme- och kylsystem. Dessa
egenskaper och byggnadens utformning och placering måste balanseras och bedömas
tillsammans.
Klimatupplevelsen påverkas huvudsakligen av följande sex faktorer:
• Lufttemperaturer
• Strålningstemperaturer
• Luftrörelser

• Luftfuktighet
• Aktivitetsnivå
• Isolering från kläder

Genom att utnyttja betongens värmetröghet effektivt kan ett stabilt och behagligt inomhusklimat
uppnås. Värmelagring i en tung byggnad (stor termisk massa) sker genom den
temperaturskillnaden som råder över dygnet. Överskottsvärmen som lagras under dagen
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kommer att avges från stommen till luften, se Figur 7 (Svensk Betong, 2015). Detta kallas
passiv-värmelagring som på sikt kan minsk mängden tillförd energi (Svensk Betong, 2015).
Benders:

Genom att Benders byggelement består av betong bidrar det till en byggnads
termiska massa. En tung byggnad medför en värmetröghet och
passivvärmelagring som i sin tur bidrar till ett stabilt och behagligt inomhusklimat.
För att bidra till en byggnads täthet och minimera luftläckage exempelvis i
anslutning mellan betongkonstruktion och fasadpartier av konstruktionselement
(utfackningsväggar eller liknande) klär Benders den utvändiga stommen med
cellplast som värmeisoleringsmaterial.
När det gäller transmissionsförluster som exempelvis (köldbryggorna) i
grundkonstruktionen och vid anslutningar mellan väggkonstruktion och
fönster/dörrar arbetar Benders igenom detaljer med projektets energikonsult.

.

Termisk komfort
IEQ 7.2 Thermal Comfort – Verification
Tillgängliga poäng: 1
Syfte Att se till att byggnaden stadigvarande har ett bra termiskt klimat.
Krav
För poäng krävs intyg på att en enkätundersökning ska genomföras 6 till 18 månader efter inflyttning.
Enkäten ska undersöka hur det termiska klimatet upplevs av personerna i byggnaden. Och ta upp
faktorer i standarden ASHRAE 55-2004.
Om fler än 20 % är missnöjda krävs intyg på att felen ska åtgärdas. Dessutom ska ett
övervakningssystem installeras, för att garantera att byggnaden når kraven. (Betongföreningen LEED,
2013)
Hur betong påverkar: Se IEQ 7/7.1

6.2 Betongprodukter enligt BREEAM
Betongens egenskaper påverkar en byggnad på många sätt. Ur ett BREEAM-perspektiv
innebär detta att betong kan bidra till att uppfylla de krav som ställs. Störst påverkan har betong
i miljöaspekterna energi, hälsa och välbefinnande samt material. Nedan presenteras alla de
kriterier som Betongföreningen rapport anser att betong kan få poäng inom eller har en inverkan
på (Betongföreningen BREEAM, 2013). Samtliga krav per bedömningsområde är endast en
sammanfattning. Fullständig information finns i BREEAMs manual.
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Ledning och styrning
Man 12 – Analys av livscykelkostnader, LCC
Tillgängliga poäng: 0-2
Syfte Att använda livscykelkostnadsanalys (LCC) för att förbättra utformning, systemval samt
drift och underhåll under byggnadens hela livscykel.
Krav
För en poäng krävs en livscykelkostnadsanalys enligt ISO 15686-5:2008 i systemhandlingsskedet, som
uppdateras i bygghandlingsskedet. Analysen ska göras på två tidsperioder. Den ena på 25 eller 30 år,
den andra på 60 år. Minst två av följande ska analyseras: byggnadens stomme, klimatskal, installationer
och ytskikt. Analysen ska omfatta byggskede, drift, underhåll och rivning/skrotning.
Lösningen med lägst livscykelkostnad ska väljas, förutsatt att den har minst ett av följande resultat:
• Lägst Energiförbrukning under byggnadens livslängd
• Mindre underhåll
• Längre tid mellan utbyten
• Möjlighet till återbrukande/återvinning vid framtida demontering/rivning
För två poäng ska den bästa lösningen även projekteras och byggas (SGBC, BREAM-SE, 2013).
Hur betong påverkar:
Ur ett livscykelperspektiv har betong i stomme eller som klimatskal flera fördelar på grund av
betongmaterialets beständighet. Att bygga med betong är dyrare vid byggtillfället jämfört med
exempelvis trä men tjänar in detta i hållbarhet och ett lägre underhållsbehov. Betongens
beständighet ger en lång livslängd med minimalt underhåll, vilket medför låga
underhållskostnader och kan vara positivt för byggnadens restvärde. Betong har goda brand-,
fukt- och bullerskyddsegenskaper som inte behöver förstärkas för att uppnå dagens krav, vilket
inte är fallet för andra byggmaterial som trä (Mullah, 2015).
Betong anses ha hög inbyggd kapacitet att lagra överskottsvärme eller kyla på grund av dess
tunga och värmetröga egenskaper, vilket kan leda till energibesparingar och därmed mindre
miljöpåverkan. Förutom att betongens värmetröghet bidrar till stabilt inomhusklimat bidrar det till
mindre effekttoppar.

Man 15 – Fuktsäkerhet
Tillgängliga poäng: 0-2
Syfte Att förhindra framtida fuktproblem genom metodisk hantering av fuktsäkerhet under
projektering och byggande.
Krav
• För ett poäng krävs att byggnaden projekteras, utformas och byggs enligt BBR Kap
6:5 samt att Bygga F eller motsvarande används för att säkerställa
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•

fuktsäkerhetskraven. Branschreglerna Säker vatteninstallation ska följas och
mätning av fukt i betong ska göras enligt riktlinjerna i RBK (Rådet För
Byggkompetens)
För två poäng krävs dessutom att entreprenören har utsett en fuktsäkerhetsansvarig
och att byggherren har anlitat en diplomerad fuktsakkunnig i projektet (SGBC,
BREAM-SE, 2013).

Hur betong påverkar:
Betong är ett fukttåligt material. Betongelement tillverkas ofta med lågt vattencementtal vilket
ger kort uttorkningstid och begränsar benägenheten att ta upp vatten vid nederbörd.
Elementmontering innebär också en tät byggnad på kort tid. Tiden för möjlig exponering för
nederbörd minskar och skapar ett kontrollerat uttorkningsklimat.
Problemet kan uppstå om fuktig betong kommer i kontakt med ett annat byggmaterial som är
fuktkänsligt som exempelvis armering. Vid nybyggnad orsakar byggfukt ofta mögelbildning. I en
betongstomme är risken för det försumbar beroende dels på att betongen inledningsvis har en
hög alkalitet, som gör att mögel inte trivs och dels på att organiska material förekommer i liten
omfattning (Mullah, 2015). För att säkra fuktsäkerheten vid byggande är det upp till
byggherren/entreprenören att utse en fuktansvarig samt att anlita en fuktsakkunnig.
Benders:

Enligt Benders används lågt vct i tillverkningsprocessen för att framställa
snabbtorkande betong. Produkter levereras i beställt utförande och mängd direkt
till byggarbetsplatsen. Prefabricerade betongelement innebär en snabbare
process vilket påskyndar färdigställandet och därigenom mindre tid för
exponering av nederbörd. Att tillverka stommen i fabrik går snabbare än att
platsbygga och monteringsarbetet kan utföras av betydligt färre personer
(Benders, 2015)

Hälsa och innemiljö
Hea 9 – Flyktiga organiska föreningar VOC
Tillgängliga poäng: 0-1
Syfte Att skapa en hälsosam inomhusmiljö genom att minimera skadliga föroreningar i
inomhusluften.
Krav
•
•

För att erhålla poäng får ingen asbest finnas i byggnadsmaterialen samt att
tillverkningsprocessen är i linje med ISO 9001
Färger och lacker ska vara testade enligt ISO 11890-2:2006, och uppnå specificerade
värden på VOC (flyktiga organiska kolväten). Minst fem av sju produktgrupper
(träskivor, limträ, parkettgolv, golvbeläggningar (plast-, laminat och textilgolv),
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•

undertak, golvlim och ytskikt på väggar) ska uppnå krav på VOC-emissioner och
innehåll av farliga ämnen enligt definierade standarder.
Ett exemplary performance-poäng delas ut om färg och lack samt alla sju
produktkategorierna uppnår kraven.

Hur betong påverkar:
Betong består nästan helt av naturliga råvaror. Förutom sand, grus, sten (80%), vatten (6%) och
cement (14%) används tillsatsmedel i små mängder för att förbättra betongens egenskaper.
Betongens naturliga beståndsdelar har låg volatilitet vilket klassar betong som ett lågt
emitterande material (Bengtsson & Gustavsson, 2015).
Problem kan uppstå om betongen inte uppnår tillfredställande uttorkning (80-90% RF), vilket
kan ge upphov till emissioner och nedbrytning av beläggningsmaterial (beroende på hur
fuktkänslig ytbeläggning är). Även fogmassan som används för tätning mellan element kan ge
upphov till emissioner (Bengtsson & Gustavsson, 2015).
Benders:
ISO 11890 är en av en serie standarder som gäller provtagning och provning av
innehållet av flyktiga organiska föreningar (VOC) i färger, lacker och relaterade
produkter. Standarden ska användas om det förväntade VOC-innehållet är större
än 0,1 viktprocent och mindre än 15 viktprocent. Den information som behövs
bör helt eller delvis härledas från en internationell eller nationell standard eller
annat dokument som är relaterat till den produkt som testas (ISO, 2006).
Benders är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och dess produkter är fria från
asbest. Benders ansvarar för målning av fasaden endast vid beställning, vilket
utförs fabriken innan montage. I vissa fall tillverkas färdiga fasader i form av
infärgad betong. Då används tillsatsmedel i blandningen av cementen vilket gör
att väggen har en färdig yta/färg efter gjutning.
Färger och ytbehandlingar för fasader är utförda med vattenbaserade polymerer
som klarar halterna av VOC med god marginal. Fasadfärgen innehåller högst 20
gram per liter VOC enligt teknisk information. EU-gränsvärde för denna
produktkategori var 75 gram per liter år 2007 och 40 gram per liter år 2010.
Tabell 24 nedan visar att lim/tätningsmedel inte avger VOC enligt
byggvarudeklaration och säkerhetsdatablad.
Tabell 24 VOC-halter enligt Materialspecifikationsmall Benders Projekt 1

Lim/Tätningsmedel

VOC (g/L)

Produkt 1

Varan avger inga VOC enl. BVD.

Produkt 2

< 0,005 g/l

Produkt 3

< 0,005 g/l
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Laga inne Laga ute Vägg Rot Laga
Vägg
Produkt 4

Varan avger inga VOC enl. BVD.
Varan avger inga VOC enl. SDB.

Produkt 5

Ej avsedd för inomhusbruk.

Produkt 6

Ej avsedd för inomhusbruk.

Färg/Lack

VOC (g/L)

Produkt 7

Varan avger inga VOC enl. SDB.

Produkt 8

18,34 g/l

ISO 11890 innebär olika provtagningsmetoder och anger inga direkta VOCgränsvärden. Att de färger, lim och tätningsmedel som Benders använder sig av
ligger under EU-gränsvärde för VOC-halter är en förutsättning för att erhålla
poäng men går inte att fastställa.

Hea 10 – Termisk komfort
Tillgängliga poäng: 0-2

¨

Syfte Att säkerställa att lämplig termisk komfort uppnås i byggnaden
Krav
En poäng ges för en analys av byggnadens termiska klimat, med avseende på PMV och PPD enligt SS-EN
ISO 7730:2006. En poäng ges även för en simulering av byggnadens termiska klimat i tidigt skede.
Hur betong påverkar:
En byggnads termiska klimat beror på en kombination av
egenskaper: värmelagringskapacitet, personer och interna laster, transmissionsförluster,
byggnadens täthet, ventilationssystem, solinstrålning och typ av värme- och kylsystem. Dessa
egenskaper och byggnadens utformning och placering måste balanseras och bedömas
tillsammans.
Klimatupplevelsen påverkas huvudsakligen av följande sex faktorer:
• Lufttemperaturer
• Strålningstemperaturer
• Luftrörelser

• Luftfuktighet
• Aktivitetsnivå
• Isolering från kläder

Genom att utnyttja betongens värmetröghet effektivt kan ett stabilt och behagligt inomhusklimat
uppnås. Värmelagring i en tung byggnad (stor termisk massa) sker genom den
temperaturskillnaden som råder över dygnet. Överskottsvärmen som lagras under dagen
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kommer att avges från stommen till luften, se Figur 7 (Svensk Betong, 2015). Detta kallas
passiv värmelagring som på sikt kan minsk mängden tillförd energi (Svensk Betong, 2015).
För att bedöma termiskt klimat i BREEAM användes mätmetoderna ”Medelupplevelsen” PMV
och ”Antal missnöjda” PPD (Predicted Percentage Dissatisfied). För detta krävs mätning eller
simulering.
Benders:

Genom att Benders byggelement består av betong bidrar det till en byggnads
termiska massa. En tung byggnad medför en värmetröghet och
passivvärmelagring som i sin tur bidrar till ett stabilt och behagligt inomhusklimat.
För att bidra till en byggnads täthet och minimera luftläckage exempelvis i
anslutning mellan betongkonstruktion och fasadpartier av konstruktionselement
(utfackningsväggar eller liknande) klär Benders den utvändiga stommen med
cellplast som värmeisoleringsmaterial.
När det gäller transmissionsförluster som exempelvis (köldbryggorna) i
grundkonstruktionen och vid anslutningar mellan väggkonstruktion och
fönster/dörrar arbetar Benders igenom detaljer med projektets energikonsult.

Hea 13 – Ljudmiljö
Tillgängliga poäng: 0-2
Syfte Att säkerställa att byggnadens ljudmiljö uppfyller gällande standard, med hänsyn till
aktuell verksamhet.

Krav
För ett poäng krävs följande:
• Alla akustikparametrar uppfyller ljudklass C enligt SS 25268:2007.
• Ljudmätningar ska göras innan färdigställande.
För två poäng krävs att ett poäng uppnås samt att alla akustikparametrar uppfyller ljudkrav B
enligt SS 25268:2007.

Hur betong påverkar:
Betongstomme, väggar och stomme utgör en viktig del i ljudisoleringen. Men för att uppnå
förväntad ljudklass måste man beakta följande, vid projektering och utförande:

• Planlösning.
• Rummens storlek.

• Fasadens utformning och utförande
• Uppbyggnad av mellanväggar och bjälklag.
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• Typ av golvbeläggning.

• Överhörning via installationer.

(Betongföreningen BREEAM, 2013)
Exempel på betonglösningar som uppfyller ljudklass B enligt Betongföreningen,
se Figur 15 nedan.

Figur 15 Exempel på betonglösning som uppfyller ljudklass B (Betongföreningen BREEAM, 2013)

Benders:
Enligt Benders varierar tjockleken på bjälklaget beroende på gällande laster,
däremot är 270mm det absolut vanligaste. Benders innerväggar är oftast 200
eller 250mm tjocka. Sandwichelement brukar ligga på minst 150mm innerskiva,
150mm isolering och 70mm ytterskiva. Den angivna informationen
överensstämmer med exempel på betonglösningar som uppfyller ljudklass B.

Hea 15 – Radon
Tillgängliga poäng: 0-2
Syfte Att uppmuntra till åtgärder som ger låg radonhalt i byggnader.
Krav
Byggnadens radonhalt ska mätas och radonhalten bestämmer antalet poäng. En radonhalt i byggnaden
som inte överstiger 100 Bq/m3 luft ger ett poäng. En radonhalt i byggnaden som inte överstiger 50
Bq/m3 luft ger två poäng.
För nybyggnation ska en klassificering av marken göras samt återgärder som ska genomföras för att
säkerställa att radonhalten i byggnaden inte övertiger den bestämda kravnivån ska bestämmas.
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I den färdiga byggnaden ska mätning ske under minst 2 månader mellan 1 oktober och 30 april. Om
radonhalten överskrider den satta kravnivån ska åtgärder vidtas (Betongföreningen BREEAM, 2013).

Hur betong påverkar:
Vid projektering och byggnation av nya byggnader är det oftast markradonet som tas hänsyn till.
Radon i mark och grundvatten kan nå inomhusluften främst genom otätheter i
grundkonstruktionen. En stabil grund med liten risk för sprickbildning i betongen och en
plastfolie i isoleringen minskar risken för radon i huset (Benders, 2015).
Betongens täthet kan motverka markradon från att tränga igenom, förutsatt att inga sprickor
förekommer. Tätheten avgörs bland annat av hydraliseringsgrad och härdningssätt. Mindre
vatten innebär i regel tätare betong, därför är betong med lågt vattencementtal (vct) att föredra. I
äldre betonghus där radon har förekommit beror det på ballast och cement innehållit halter av
radium som sönderfallit till radon. Enligt Betonginstitutet visar senaste forskning att
ballastmaterial är en potentiell källa för radonstrålning i betongmaterial. Strålskyddsmyndigheten
tillsammans med EU-direktiv kan komma att instiftar nya gränser och riktlinjer för radonhalter
(Betonginstitutet, 2017).
Benders:

Benders använder sig av en leverantör som utvinner ballast från en bergtäkt i
Strängnäs. Förnärvarande finns inga mätningar av ballastens påverkan på
betongens strålning eftersom att beräkningsmetoderna nyligen har presenterats.
Benders (ej byggsystem) erbjuder sockelelement med fiberarmerad betong samt
färdigisolerade av cellplast. Rekommendationen är att lägga ner
dräneringsslangar i dräneringslagret, innan grundplattan gjuts om det
förekommer mycket markradon. Då kan en fläkt tillkopplas om det förekommer
höga radonvärden i huset (Benders, 2015a).

Energi
Ene 1 – Energianvändning
Tillgängliga poäng: 0-13
Syfte Att minska energianvändningen i driftskedet, och därmed miljöpåverkan.
Krav
Byggnadens energianvändning ska simuleras av en erfaren eller certifierad expert. Den förväntade
användningen jämförs med BBR-krav och den procentuella förbättringen bestämmer antalet poäng. 1 %
förbättring ger 1 poäng och 100 % förbättring ger 13 poäng. BBR-kravet gäller endast energi för drift av
byggnaden (värme, kyla och installationer), inte av verksamheten (Betongföreningen BREEAM, 2013).
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Hur betong påverkar:
Hur energieffektiv en byggnad är beror på en kombination av transmissionsförluster
(isoleringsgrad och köldbryggor), värmeförluster på grund av luftläckage genom klimatskalet,
ventilationsförluster (där återvinning även ingår), förmåga att släppa in och stänga ut
solinstrålning och värmelagrings-kapacitet (termisk massa). Ingen av egenskaperna är viktigare
än någon annan. Eftersom de samspelar har den svagaste länken störst betydelse i ett specifikt
fall (Paroc, 2017).
En tunga betongstommen har många fördelar. En trög betongstomme minskar en byggnads
energianvändning genom dess förmåga att lagra värme (eller kyla). Den värmelagrande
effekten betongen har bidrar även till att minska snabba temperatursvängningar vilket bidrar till
minskade antal övergradstimmar, minskade effekttoppar och gör det möjligt att förflytta
effektuttagen i tiden.
Betongens höga värmeledningsförmåga ökar samtidigt risken för köldbryggor. I nybyggnationer
som utgörs av betongstomme finns de största köldbryggorna att beakta i grundkonstruktionen
och vid anslutningar mellan väggkonstruktion och dörrar/fönster.

Följande sju tips lyfts fram i Betongföreningens rapport för ett energieffektivt betonghus:
•
•
•
•
•
•
•
Benders:

Välj lämplig värmeisolering i byggnadens klimatskal. Förslag på lösningar finns
att hämta i Isolerguiden
Var noggrann med utformning och utförande (luftläckage och köldbryggor
minimeras)
Exponera betongytorna (Dra större nytta av den värmelagrande egenskapen
genom att exponera betongytorna.)
Använd nattventilation (kyler man med kall utomhusluft nattetid, kan man
slippa höga temperaturer dagtid)
Välj en värmedynamisk styrstrategi (Tillämpa en styr- och reglerstrategi som tar
hänsyn till värmedynamiken)
Använd simuleringsverktyg med klimatdata med timvärden för att simulera en
värmedynamisk styr- och reglerstrategi, t.ex. VIP Energy eller IDA ICE.
Använd aktiv värmelagring

När det gäller transmissionsförluster som exempelvis (köldbryggorna) i
grundkonstruktionen och vid anslutningar mellan väggkonstruktion och
fönster/dörrar arbetar Benders igenom detaljer med projektets energikonsult.
För att minimera luftläckage exempelvis i anslutning mellan betongkonstruktion
och fasadpartier av konstruktionselement (utfackningsväggar eller liknande) klär
Benders den utvändiga stommen med cellplast som värmeisoleringsmaterial.
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När det gäller att dra nytta av den värmelagrande egenskapen genom att
exponera betongytorna förekommer detta bland annat i garage enligt svar från
frågeformulär

Material
Mat 1 – Materialval utifrån livscykelperspektiv
Tillgängliga poäng: 0-4
Syfte Att främja användning av byggmaterial med låg miljöpåverkan under byggnadens hela
Livscykel.
Krav

Ett till fyra poäng utdelas om stora byggnadsdelar, t.ex. ytterväggar, fönster, tak
och mellanbjälklag, väljs utifrån en livscykelanalys (LCA ).Det är möjligt att
använda BREs LCA-verktyg: Green Guide to Specification eller ett annat LCAverktyg som är godkänt av BREEAM. I GGS finns ett antal standardiserade
byggelement redovisade med ett betyg mellan A+ och E, där A+ är bäst. Om det
byggelement som används i projektet inte finns med i GGS så finns möjligheten
att lämna in LCA‐ data till BREEAM som då avgör vilket element som bäst
motsvarar den aktuella konstruktionen (Betongföreningen BREEAM, 2013).
Inom BREEAM finns möjlighet till Option 2, där man kan använda andra
bedömningsverktyg än GGS. För 2 poäng räcker det att man vid val av
byggprodukter använder ett nationellt LCA-verktyg, med minst tre
effektkategorier.
Kraven på verktyget är:
• Minst 3 miljöeffektkategorier ska utvärderas, varav en är
klimatpåverkan.
• Verktyget ska ta hänsyn till hela livscykeln.
• Verktyget ska följa LCA-standarderna ISO 14040, ISO 14044, ISO
14025 och ISO 21930.
Ett alternativ som ger max ett poäng är att välja byggnadsdelar baserat på
koldioxidavtryck (Carbon Footprint), inbäddad koldioxid (Embodied CO2) eller inbäddad
energi (Embodied Energy). (Betongföreningen BREEAM, 2013)
Hur betong påverkar:
Betongens fysikaliska och kemiska egenskaper medför goda beständighetsegenskaper med
lång livslängd. Betong är fukttåligt och kan inte mögla (dock kan problem uppstå på fuktkänsliga
material om de kommer i kontakt med fuktig betong). Betong är obrännbar, vilket innebär att en
betongstomme inte kollapsar under en brand. Detta innebär att betong under lång tid kan
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motstå miljöpåfrestningar som på sikt kan påverka livstidskostnader, renoverings - och
demoleringsbehov och därmed för den totala resursanvändningen över lång tid. All betong är
dock inte beständig i alla miljöer. Betong är exempelvis är känslig för angrepp av oorganiska
kemikalier (t.ex. svavelsyra). Därför är det viktigt att man väljer betongkvalitet utifrån de krav
som ställs i den miljö där konstruktionen står.
Att betong utgörs av naturliga råmaterial innebär att materialet kan återanvändas när betong
rivs. Cement är en central beståndsdel i betong som har en energikrävande tillverkningsprocess
och orsakar den största delen av koldioxidutsläpp i betongtillverkningen. Cementtillverkning i
Sverige orsakar ca 1,4 miljoner ton koldioxid per år. Ungefär 60% av koldioxidutsläppen vid
cementtillverkning orsakas då kalksten hettas upp och cirka 40% frigörs av bränslena som
används vid tillverkningen (Svensk Betong, 2015j). Utsläppen kompenseras delvis av att
betong binder koldioxid under hela sin livslängd. De värmelagrande egenskaperna ger också
lägre utsläpp, eftersom de minskar energibehovet vid uppvärmning och nedkylning av
byggnaden.
Benders:

Benders produkter är inte certifierade enligt LCA-standarder som anges i kraven.
Både SundaHus och Byggvarubedömningen tar hänsyn till byggnadsmaterialets
påverkan ur ett livscykelperspektiv men inte enligt någon standard. Enligt
Benders byggvarudeklarationer har samtliga element en livslängd på 50 år och
livslängdklass enligt livslängdsklass i BBK04 (Boverkets handbok om
betongkonstruktioner). Det finns möjlighet till poäng om Benders väljer att
certifiera sina byggelement genom nationellt LCA-verktyg eller genom BREs
LCA-verktyg GGS.

Mat 2 - Hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus
Tillgängliga poäng: 0-1
Syfte Stimulera till att material väljs för ytor och gränsskydd utomhus så att de har låg
miljöpåverkan under en hel livscykel.

krav
Alternativ 1 – Minst 80 % av alla hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus uppnår betyget A
eller A+ i Green Guide.
Alternativ 2 – Ett nationellt accepterat LCA-verktyg används för hårdgjorda ytor och gränsskydd
utomhus. Nationellt accepterade LCA-verktyg är följande
 ISO 14040 2006 Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur
 ISO 14044:2006 Miljöledning - Livscykelanalys - Krav och vägledning
 ISO 14025:2010 Miljömärkning och miljödeklarationer (SGBC, BREAM-SE, 2013)
Hur betong påverkar:
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Betong är ett robust och beständigt material med lång hållbarhet. Materialet är näst intill
underhållsfritt och ofarligt för den närliggande miljön då beståndsdelarna utgörs av naturliga
råmaterial. Cementtillverkning är en energikrävande process som orsakar koldioxidutsläpp.
Utsläppen kompenseras delvis av att betong binder koldioxid under hela sin livslängd. De
värmelagrande egenskaperna ger också lägre utsläpp, eftersom de minskar energibehovet vid
uppvärmning och nedkylning av byggnaden.
Benders:
Enligt information från Benders är produktsortimentet varken bedömd i GGS eller ISOcertifierade enligt ISO14040:2006. ISO14044:2006, ISO14025:2010. För möjligheten att bidra
till poäng krävs något av de nämnda ISO-standarderna.

Mat 3 – Återanvändning av fasader
Tillgängliga poäng: 0-1
Syfte Att uppmuntra återanvändning av byggnader.
Krav
Vid om- och tillbyggnader utdelas poäng om följande krav uppfylls:
 Minst 50 % av den nya fasadens totala area ska vara återanvänd. (T.ex. kan två av fyra identiska
fasader behållas. Övriga två kan rivas och byggas upp med nytt material.)
 Minst 80 % av den återanvända fasadens vikt ska utgöras av material som återanvänts på
platsen (Betongföreningen BREEAM, 2013).
Hur betong påverkar:
Betong är ett beständigt material som kräver minimalt med underhåll. Kombinationen av en lång
livslängd med oförändrade mekaniska egenskaper innebär goda förutsättningar för
återanvändning av byggdelar. En betongfasad kan vid om- eller nybyggnation återanvändas helt
eller delvis utan reparationsåtgärder. Ett annat alternativ är att uttjänt betong kan krossas och
återvinnas helt i form av fyllnadsmaterial eller som ballast i ny betong.
Benders:

Denna indikator syftar på en om- eller tillbyggnad vilket innebär att material som
ska användas återanvänds från befintlig stomme. Detta är enbart relevant om en
byggnad som består av Benders byggelement återanvänds till ombyggnationen
av samma byggnad.
Benders produkter är återanvändningsbara, genom att betong som krossas kan
användas som ny ballast i betong eller fyllnadsmaterial. I fallet med Projekt 1,
som är en nybyggnation, består inget av byggelementen av återanvänt material
förutom stålarmeringen som är helt återvunnet stål från externt/post-consumer.

Mat 4 - Återanvändning av byggnadsstomme
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Tillgängliga poäng: 0-1
Syfte Att uppmuntra återanvändning av byggnader.
Krav
Vid om- och tillbyggnader utdelas poäng om minst 80 % av stommens totala volym återanvänds, utan
stora förändrings- eller förstärkningsåtgärder. I projekt med både om- och nybyggnad ska den
återanvända stommen utgöra minst 50 % av den färdiga byggnadens totala volym.
Obs. Vid nybyggnad kan man inte få poäng för Bevara byggdelar i BREEAM, men det är viktigt att beakta
att man med betong har möjlighet att utforma konstruktionen så att den, när den tjänat ut sin funktion,
helt eller delvis, kan demonteras och återanvändas i en ny byggnad (Betongföreningen BREEAM, 2013).
Hur betong påverkar:
Betong är ett beständigt material som kräver minimalt med underhåll. Kombinationen av en lång
livslängd med oförändrade mekaniska egenskaper innebär goda förutsättningar för
återanvändning av byggdelar. Byggnader med en stomme av betong har således goda
förutsättningar för att kunna återanvändas vilket minskar miljöpåverkan i form av att behöva
tillverka och bygga nytt. Ett annat alternativ är att uttjänt betong kan krossas och återvinnas helt
i form av fyllnadsmaterial eller som ballast i ny betong. Armeringen i betongkonstruktioner kan
separeras och smältas till ny armering.
Benders:

Denna indikator syftar på en om- eller tillbyggnad vilket innebär att material som
ska användas återanvänds från befintlig stomme. Detta är enbart relevant om en
byggnad som består av Benders byggelement återanvänds till ombyggnationen
av samma byggnad.
Benders produkter är återanvändningsbara, genom att betong som krossas kan
användas som ny ballast i betong eller fyllnadsmaterial. I fallet med Projekt 1,
som är en nybyggnation, består inget av byggelementen av återanvänt material
förutom stålarmeringen som är helt återvunnet stål från externt/post-consumer.

Mat 5 – Materialval utifrån ansvarsfull tillverkning och utvinning
Tillgängliga poäng: 0-3
Syfte Stimulera till inköp av material till viktiga byggnadselement som är ansvarsfullt tillverkat
och utvunnet.
Krav
För poäng krävs att minst 80 % (baserat på volym) av materialet i respektive byggnadsdel är
utvunnet på ett ansvarsfullt sätt. Delarna som ingår är stomme, bottenplatta, golvbjälklag, tak,
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yttervägg, innerväggar, grund och trappor. (Isolering, infästningar, lim, tillsatsmedel m.m. ingår
ej.)
Certifierade eller återanvända produkter ger störst möjlighet till poäng. T.ex. FSC- och PEFCcertifierat material eller material som uppfyller BRE standard, BES 6001 . Miljöledningssystem
hos tillverkaren, t.ex. ISO 14001, ger något lägre poäng. Produkter som innehåller av stor andel
återvunnet material ger poäng utan certifiering (Betongföreningen BREEAM, 2013).
Förutsättningar
Certifierad enligt BES 6001 (hållbar utvinning av råvaror)
Alternativt ISO 14001 certifiering av
• Betongproduktion
• Cementproduktion
• Utvinning och tillverkning av ballast råvaror • Återvunna material
Hur betong påverkar:
Eftersom att betong består av få beståndsdelar anses byggdelar i betong vara nästintill
homogent uppbygga. Detta underlättar arbetet med att spåra om utvinning samt tillverkning sker
på ett ansvarsfullt sätt och hur väl kriterierna uppfylls. I Sverige är stora tillverkare av betong,
ballast och cement kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 (Betong,
2017c). En byggnad med stor andel konstruktionsdelar i betong har således goda
förutsättningar för poäng.
Benders:

BREEAM-SE ställer krav på ansvarsfull utvinning av råmaterial och tillverkning
av huvudmaterialet. För Benders innebär huvudprocess (key process)
tillverkningen av betongelement. Leverantörsprocess (supply chain process)
syftar till underleverantörerna av cement- och ballasttillverkning.
BES 6001 är ett engelskt certifikat för betongprodukter som ger högre poäng i
BREEAM men möjlighet till poäng finns genom certifiering enligt ett
miljöledningssystem som ISO 1400 (Betongföreningen, 2013f).
Benders är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 ISO för
deras betongproduktion, vilket även gäller Benders cementleverantör Cementa.
För närvarande saknar leverantören av ballastmaterial ett miljöledningssystem.
Poängförutsättningen kan styrkas om Benders väljer en ballastleverantör som
följer ett miljöledningssystem. Eftersom att produkterna inte är certifierade enligt
BES 6001 kan inte maxpoäng erhållas.

Mat 7 – Robust konstruktion
Tillgängliga poäng: 0-1
Syfte För att minimera utbyte av material på grund av slitage och skador.
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Krav
Poäng kan erhållas om byggnaden utformas med robusta lösningar och slitstarka material.
 Områden i och runt byggnaden som trafikeras av fordon, vagnar och gående ska
identifieras.
 Ytor och utrymmen med högt slitage och risk för påkörningsskador ska identifieras och
skyddsåtgärder vidtas. Projekterade lösningar eller åtgärder ska inkludera:
o Skydd från gångtrafik i entréer, offentliga ytor och passager.
o Skydd från vagnar eller fordon i förråds-, leverans-, korridors- och köksutrymmen.
o Utvändiga skydd (Betongföreningen BREEAM, 2013)
Hur betong påverkar:
Betong är ett beständigt och hållbart material med minimalt krav av underhål. Genom att välja
rätt materialsammansättning och metod för utförande kan betong användas för ytor som utsätts
för extremt högt slitage och mekanisk påverkan. Betongens robusthet skyddar dessutom väl
mot slag, t.ex. vid påkörning av fordon. En högre hållfasthet innebär en ökad mängd armering.
AMA Hus är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av
husbyggnadsarbeten. Betongklasserna i AMA Hus finns i A-D, där A har högst standard i
hållfast och slitstyrka:
 Kvalitetsklass A gäller industrigolv med tung och medeltung belastning
 Kvalitetsklass B gäller betong i industri- och lagerlokaer, garage och offentliga lokaler
med stor gångtrafik.
 Kvalitetsklass C gäller vinds och garagegolv i småhus
 Kvalitetsklass D gäller enskiktsbjälklag där platsgjuten betong i bostäder och kontor.
(Svensk Byggtjänst , 2011)
Benders:

Enligt svar av frågeformulär utför Benders inga arbeten på gator, trottoarer,
gårdar, vilket BREEAM identifierar som ytor som regelbundet utsätts för slitage.

Mat 8 – Utfasning av farliga ämnen
Tillgängliga poäng: 0-1
Syfte Att minska andelen byggprodukter som innehåller ämnen med farliga egenskaper
Krav



Använda produkter får endast i mindre utsträckning innehålla så kallade utfasningsämnen
enligt Kemikalieinspektionens definition.
Som underlag för bedömning används BASTA alternativt de kommersiella databaserna
Byggvarubedömningen eller SundaHus. Det bör dock noteras att Byggvarubedömningen och
Sunda Hus kan ge sämre betyg för en byggvara om det saknas viss information från
tillverkaren (Betongföreningen BREEAM, 2013).
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Hur betong påverkar:
Betong består nästan helt av naturliga råvaror. Förutom sand, grus, sten (80%), vatten (6%) och
cement (14%) används tillsatsmedel i små mängder för att förbättra betongens egenskaper.
Betongens naturliga beståndsdelar har låg volatilitet vilket klassar betong som ett lågt
emitterande material (Bengtsson & Gustavsson, 2015). De vanligaste betongtillsatsmedel är
flytmedel, vattenreducererare, luftporbildare och accelerator. De flesta tillsatsmedlen på
marknaden består i dag av naturprodukter och innehåller inga ämnen som klassas som farliga
för hälsa eller miljö.
Problem kan uppstå om betongen inte uppnår tillfredställande uttorkning (80-90% RF), vilket
kan ge upphov till emissioner och nedbrytning av beläggningsmaterial. Detta beror även på hur
fuktkänslig ytbeläggning är. Fogmassan som används för tätning mellan element kan ge upphov
till emissioner (Bengtsson & Gustavsson, 2015).
Benders:

Genom att Benders produkter finns registrerade hos Byggvarubedömningen och
SundaHus försäkra sig Benders om att produkterna inte innehåller ämnen med
hälso- och miljöfarliga egenskaper.

Avfall
Wst 1 – Avfallshantering på byggarbetsplatsen
Tillgängliga poäng: 0-3
Syfte Att minska avfallsmängd och deponering, och öka återvinningen av bygg- och
Rivningsavfall
Krav
Detta kriterium omfattar avfall som uppstår på byggarbetsplatsen vid rivning, ombyggnation eller
nybyggnation.
 För ett poäng krävs en avfallsplan. Om rivning eller ombyggnad ingår krävs även en rivningsplan,
inklusive en utredning av möjligheten till renovering istället för rivning.
 För två poäng krävs avfallsmål och att minst tre åtgärder för att minska avfall identifieras vid
projekteringen. Målen och åtgärderna ska följas upp under och efter byggskedet.
 För tre poäng krävs att minst fyra nyckelfraktioner inte går till deponi. (Betongföreningen
BREEAM, 2013)
Hur betong påverkar:
Betong ger upphov till ca 2 % spill vid nyproduktion (Backman & Junkers, 2012). Både färsk
betong som gjuts i form på plats och prefabricerade betongelement är förtillverkade enligt
föreskrivna mått ger upphov till något spill. Det avfall som betong ger upphov till, t.ex. vid rivning
av uttjänta byggnader, kan återvinnas som fyllnadsmaterial eller som ballast i ny betong
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(Betongföreningen, 2012). Enligt Betongföreningen kräver betong med krossad ballast en högre
cementhalt, vilket är en nackdel när det kommer till koldioxidemissioner.
Benders:

I Benders fall hanteras betongrester från gjutningar som fyllnadsmassor.
Förpackningar från bruk hanteras som brännbart. Träavfall från pallar och
formvirke som sorteras som trä i kärl som beställaren tillhandahåller.

Wst 2 – Återvunnet fyllnadsmaterial
Tillgängliga poäng: 0-1
Syfte Att uppmuntra till användning av återvunnet material eller biprodukter istället för
jungfruligt material.
Krav
För poäng krävs att minst 25 % (vikt eller volym) av den totala mängden sand, grus, sten och makadam
ersätts med återvunnet material eller biprodukter, istället för nytt material. Dvs. att man använder
återvunna material (t ex schaktmassor, bygg- eller rivningsavfall) eller rest- och spillprodukter (t ex
flygaska, slagg, glaskross) i betongstomme, bjälklag, grund, hårdgjorda ytor, fyllning och rörbäddar.
Ersättningsprodukten ska komma från någon av följande källor:
• Byggplatsen.
• Schakt-, bygg- eller rivningsavfall från avfallsbehandlingsanläggning som ligger max
30 km från byggplatsen. T.ex. krossad betong och tegel, eller schaktmaterial från
vägbyggen. Längre avstånd tillåts om transporten till byggplatsen sker med tåg eller
båt.
• Biprodukt (rest eller spill) från industri eller konsumentledet. T.ex. flygaska,
silikastoft, slagg och återvunnet glas. (Betongföreningen BREEAM, 2013)
Hur betong påverkar:
Slagg, silikastoft och flygaska är restmaterial från andra industrier som kan återanvändas som
tillsatsmaterial i betong och cement. Krossad betong kan användas som fyllnadsmaterial i form
av ballast i nytillverkat betong. Beroende på ballastens kvalitet och användning kan påverka på
den nya betongens egenskaper, betongens hållfasthetstillväxt kan exempelvis försämras vilket
kan orsaka sprickor vid låga temperaturer (Svensk Betong, 2013a). Vid tillverkning av ny betong
med krossad betong som ballast medför ett större behov av cement i produktionen. Cement står
för den största klimatpåverkan vid betongtillverkning då koldioxid frigörs när kalkstenen hettas
upp till cirka 1500 grader (Svensk Betong, 2013).
Benders:
Enligt materialspecifikationsmall av Benders gällande Bjälklagsplattor D, D/F,
Håldäckselement, Innerväggselement, Sandwichelement:
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Ballast, cement, vatten och armeringsstål står för 98-99% av produktvikten.
Armeringsstål står för 2-5% av produktvikten har 100% återvunnet material
post-consumer /externt.
Stenullsfibret som är en del av isoleringen i sandwichelementen utgör ca 12% av totala produktvikten och består av 20-25% återvunnet material (preconsumer/internt) och mellan 0-5% återvunnet (post-consumer /externt)
Båda delarna utgör en för liten del av den totala produktvikten för att räcka till
poäng

Föroreningar
Pol 6 – Minimering av föroreningar i vattendrag
Tillgängliga poäng: 0-1
Syfte Att minska risken för utsläpp av silt, tungmetaller, kemikalier och olja i naturliga
vattendrag, på grund av ytvattenavrinning från byggnader och hårdgjorda ytor.
Krav
För en poäng krävs åtgärder för att minimera förorening av vattendrag. Åtgärderna beror på hur stor
risken är.
• Vid låg risk för förorening krävs ett system som kontrollerar källan genom
genomsläppliga ytor eller infiltrationsbäddar.
• Lösningen ska godkännas av lämplig laglig instans. Brukaren ska ha tillgång till en
begriplig beskrivning av dagvattensystemet. Om byggnaden förvarar kemiska eller
flytande gaser ska dagvattensystemet ha avstängningsventiler, för att förhindra
läckor till naturliga vattendrag vid eventuell olycka. (Betongföreningen BREEAM,
2013)
Hur betong påverkar:
Betong är vanligtvis tät men kan tillverkas med genomsläppliga egenskaper som tillåter vätska
att passera. Genomsläpplig betong innebär att betongen proportioneras med lite eller ingen
sand, vilket bildar ett sammanhängande porsystem. Betongens porsystem filtrerar även vätskan
från sediment och föroreningar. Med genomsläpplig betong minskar hållfasten men är tillräcklig
för avsedd funktion (Simonsen, 2011).
Benders:

Enligt intervju med Benders utförs inte betong- eller markstensbeläggning på
byggsystemavdelningen.
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6.3 Betongprodukter enligt Miljöbyggnad
Energi
Energianvändning
Tillgängliga betyg brons/silver/guld
Syfte Att premiera byggnader med låg energianvändning
Krav
Byggnadens energiprestanda beräknas eller mäts enligt BBR. Indikatorn värderas i förhållande till BBR:s
energikrav enligt nedan. Absoluta värden beror på vilken BBR-version som gäller för byggnaden.
• Brons tilldelas byggnader, både eluppvärmda och övriga, som har en
energiprestanda upp till BBR-kravet.
• Silver tilldelas byggnader med annat uppvärmningssätt än el, som har en
energiprestanda upp till 75 % av BBR-kravet. För eluppvärmda byggnader är
kravnivån 95 % av BBR-kravet.
• Guld tilldelas byggnader med annat uppvärmningssätt än el, som har en
energiprestanda upp till 65 % av BBR-kravet. För eluppvärmda byggnader gäller 90
% av BBR-kravet (Betongföreningen Miljöbyggnad, 2013)

Hur betong påverkar:
Hur energieffektiv en byggnad är beror på en kombination av transmissionsförluster
(isoleringsgrad och köldbryggor), värmeförluster på grund av luftläckage genom klimatskalet,
ventilationsförluster (där återvinning även ingår), förmåga att släppa in och stänga ut
solinstrålning och värmelagrings-kapacitet (termisk massa). Ingen av egenskaperna är viktigare
än någon annan. Eftersom de samspelar har den svagaste länken störst betydelse i ett specifikt
fall (Paroc, 2017)
En tunga betongstommen har många fördelar. En trög betongstomme minskar en byggnads
energianvändning genom dess förmåga att lagra värme (eller kyla). Den värmelagrande
effekten betongen har bidrar även till att minska snabba temperatursvängningar vilket bidrar till
minskade antal övergradstimmar, minskade effekttoppar och gör det möjligt att förflytta
effektuttagen i tiden.
Betongens höga värmeledningsförmåga ökar samtidigt risken för köldbryggor. I nybyggnationer
som utgörs av betongstomme finns de största köldbryggorna att beakta i grundkonstruktionen
och vid anslutningar mellan väggkonstruktion och dörrar/fönster.
Följande sju tips lyfts fram i Betongföreningens rapport för ett energieffektivt betonghus:
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•
•
•
•
•
•
•

Benders:

Välj lämplig värmeisolering i byggnadens klimatskal. Förslag på lösningar finns
att hämta i Isolerguiden
Var noggrann med utformning och utförande (luftläckage och köldbryggor
minimeras)
Exponera betongytorna (Dra större nytta av den värmelagrande egenskapen
genom att exponera betongytorna.)
Använd nattventilation (kyler med kall utomhusluft nattetid, kan man slippa
höga temperaturer dagtid)
Välj en värmedynamisk styrstrategi (Tillämpa en styr- och reglerstrategi som tar
hänsyn till värmedynamiken)
Använd simuleringsverktyg med klimatdata med timvärden för att simulera en
värmedynamisk styr- och reglerstrategi, t.ex. VIP Energy eller IDA ICE.
Använd aktiv värmelagring

Genom att Benders byggelement består av betong bidrar det till en byggnads
termiska massa. En tung byggnad medför en värmetröghet och
passivvärmelagring som i sin tur bidrar till ett stabilt och behagligt inomhusklimat.
När det gäller transmissionsförluster som exempelvis (köldbryggorna) i
grundkonstruktionen och vid anslutningar mellan väggkonstruktion och
fönster/dörrar arbetar Benders igenom detaljer med projektets energikonsult.
För att minimera luftläckage exempelvis i anslutning mellan betongkonstruktion
och fasadpartier av konstruktionselement (utfackningsväggar eller liknande) klär
Benders den utvändiga stommen med cellplast som värmeisoleringsmaterial.
När det gäller att dra nytta av den värmelagrande egenskapen genom att
exponera betongytorna förekommer detta bland annat i garage enligt svar från
frågeformulär

Värmeeffektbehov
Tillgängliga betyg brons/silver/guld
Syfte Att premiera byggnader med lågt energi- och värmeeffektbehov vintertid. Byggnader
med lågt värmeeffektbehov minskar toppeffekten i energinätet vintertid.
Krav
Värmeeffektbehovet i W/m2 (Atemp) vid dimensionerande utomhustemperatur beräknas förenklat, med
hänsyn till värmeförluster genom transmission, luftläckage och ventilation vid dimensionerande
utomhustemperatur (DVUT). Inga internlaster får tillgodoräknas. DVUT beror på tidskonstanten, som är
ett mått på byggnadens värmetröghet (Betongföreningen Miljöbyggnad, 2013).
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Hur betong påverkar:
Med betongens värmetröga egenskap samt att betong är tungt innebär en hög inbyggd
kapacitet att lagra överskottsvärme vilken sedan kan användas när det finns ett underskott.
Betongens värmetröghet innebär också att antalet övergradstimmar minskar och ger ett stabilt
inomhusklimat. Det leder även till att effekttopparna minskar och gör det möjligt att förflytta
effektuttagen i tiden. Tillsammans med ett tätt klimatskal kan luftläckage minimeras vilket gör att
byggnader i betong kan göras energieffektiva.
Benders:

När det gäller transmissionsförluster som exempelvis (köldbryggorna) i
grundkonstruktionen och vid anslutningar mellan väggkonstruktion och
fönster/dörrar arbetar Benders igenom detaljer med projektets energikonsult.
För att minimera luftläckage exempelvis i anslutning mellan betongkonstruktion
och fasadpartier av konstruktionselement (utfackningsväggar eller liknande) klär
Benders den utvändiga stommen med cellplast som värmeisoleringsmaterial.
När det gäller att dra nytta av den värmelagrande egenskapen genom att
exponera betongytorna förekommer detta bland annat i garage enligt svar från
frågeformulär

Innemiljö
Ljudmiljö
Tillgängliga betyg brons/silver/guld
Syfte Premiera byggnader med god ljudmiljö.
Krav
Betyget för ljudmiljö beror på vilken ljudklass, enligt svensk standard, som byggnaden uppfyller. För
bostäder gäller standarden SS 25267. Lokaler, skolor och liknande faller under SS 25268.
● För att uppnå brons krävs minst ljudklass C i alla indikatorerna: stegljud, luftljud, installationsljud
och trafikbuller.
● För silver krävs minst ljudklass C samt att mer än hälften av indikatorerna: stegljud, luftljud,
installationsljud och trafikbuller uppfyller klass B.
● För guld krävs att alla indikatorerna: stegljud, luftljud, installationsljud och trafikbuller uppfyller
ljudklass B. Och en enkät som visar att minst 80 % av brukarna är nöjda med ljudmiljön.
(Betongföreningen Miljöbyggnad, 2013)
Hur betong påverkar:
Betongstomme, väggar och stomme utgör en viktig del i ljudisoleringen. För att uppnå
förväntad ljudklass måste man beakta följande, vid projektering och utförande:

• Planlösning.

• Fasadens utformning och utförande
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• Rummens storlek.
• Typ av golvbeläggning.

• Uppbyggnad av mellanväggar och bjälklag.
• Överhörning via installationer.

(Betongföreningen BREEAM, 2013)
Exempel på betonglösningar som uppfyller ljudklass B enligt Betongföreningen,
se Figur 15 nedan.

Figur 16 Exempel på betonglösning som uppfyller ljudklass (Betongföreningen BREEAM, 2013)

Benders:

Enligt Benders varierar tjockleken på bjälklaget beroende på gällande laster,
däremot är 270mm det absolut vanligaste. Benders innerväggar är oftast 200
eller 250mm tjocka. Sandwichelement brukar ligga på minst 150mm innerskiva,
150mm isolering och 70mm ytterskiva. Den angivna informationen
överensstämmer med exempel på betonglösningar som uppfyller ljudklass B.

Radon
Tillgängliga betyg brons/silver/guld
Syfte Att premiera byggnader som utformas, projekteras och byggs för låg radonhalt i
Inomhusluften.
Krav
Betygsättningen utgår från halten av radon i inomhusluften.
 För betyget brons vid nybyggnation är kravet 200-101 Bq/m3.
 Silver kräver att halten ligger mellan 100 och 51 Bq/m3.
 Guld uppnås om halten inte överstiger 50 Bq/m3.
För nybyggnation ska markens radonhalt bedömas. Antingen genom mätning, eller genom
bedömning av sakkunnig utifrån kommunens kartläggningar. Därefter sker en klassificering av
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marken, som styr vilka åtgärder som krävs, exempelvis krav på grundkonstruktionens utförande
och ventilationssystem.
I den färdiga byggnaden ska mätning ske under minst 2 månader under
uppvärmningssäsongen. (Betongföreningen Miljöbyggnad, 2013)
Hur betong påverkar:
Dagens byggmaterial är radonfria. Vid projektering och byggnation av nya byggnader är det
oftast markradonet som tas hänsyn till. Radon i mark och grundvatten kan nå inomhusluften
främst genom otätheter i grundkonstruktionen. En stabil grund med liten risk för sprickbildning i
betongen och en plastfolie i isoleringen minskar risken för radon i huset (Benders, 2015).
Betongens täthet kan motverka markradon från att tränga igenom, förutsatt att inga sprickor
förekommer. Tätheten avgörs bland annat av hydraliseringsgrad och härdningssätt. Mindre
vatten innebär i regel tätare betong, därför är betong med lågt vattencementtal (vct) att föredra. I
äldre betonghus där radon har förekommit beror det på ballast och cement innehållit halter av
radium som sönderfallit till radon. Enligt Betonginstitutet visar senaste forskning att
ballastmaterial är en potentiell källa för radonstrålning i betongmaterial. Strålskyddsmyndigheten
tillsammans med EU-direktiv kan komma att instiftar nya gränser och riktlinjer för radonhalter
(Betonginstitutet, 2017).
Benders:

Benders använder sig av en leverantör som utvinner ballast från en bergtäkt i
Strängnäs. Förnärvarande finns inga mätningar av ballastens påverkan på
betongens strålning eftersom att beräkningsmetoderna nyligen har presenterats.
Benders erbjuder även sockelelement med fiberarmerad betong samt
färdigisolerade av cellplast. Rekommendationen från Benders är att lägga ner
dräneringsslangar i dräneringslagret, innan grundplattan gjuts om det
förekommer mycket markradon. Då kan en fläkt tillkopplas om det förekommer
höga radonvärden i huset (Benders, 2015a).

Kvävedioxid
Tillgängliga betyg brons/silver/guld
Syfte Att minimera kvävedioxid och andra trafikrelaterade luftföroreningar i inomhusluften
Krav
Betygsättningen utgår från halten av kvävedioxid i inomhusluften.
 Brons sätts om halten är högre än 40 μg/m3.
 Silver erhålls om halten ligger mellan 20 och 40 μg/m3.
 Guld kan uppnås om halten är lägre än 20 μg/m3, eller om byggnaden är belägen
utanför tätbebyggt område.
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Mätningar utförs av kommunen eller lokala luftvårdsförbund. Om halterna är höga måste
åtgärder för att minska dem redovisas (Betongföreningen Miljöbyggnad, 2013).
Hur betong påverkar:
Kväveoxid är en luftförorening som orsakas av förbränningsprocesser och påverkar både hälsa
och miljö. I tätbebyggda områden är det trafiken som är den största källan till kväveoxider,
därför ska byggnadens utformning och uteluftsintagens placering med hänsyn till trafikbelastade
gator övervägas (SGBC, 2012d).
Betong har ingen direkt påverkan på mängderna kvävedioxid i en byggnads inomhusluft,
däremot är det möjligt att förse betongytor med ett pigment med luftrengörande egenskaper.
Pigmentet innehåller Titandioxid (TiO2) med fotokatalytiska egenskaper som med hjälp av
ultraviolet ljus reagerar med kväveoxider, se Figur 17.

Figur 17 fotokatalytisk process som reducerar mängden skadlig kväveoxid i luften (Benders, Miljövänliga
Ecoline, 2015a)

Reaktionen leder till att kväveoxider bryts ned till koldioxid och salter (Nitrat, NO3-). Titanoxiden
förbrukas inte av reaktionen och förutsatt att betongytan hålls ren kan effekten pågå under hela
dess livslängd (Cementa, 2009a).
Benders:

I Benders produktsortiment erbjuds Ecoline-sortimentet som innehåller just
titandioxid. Ecoline-sortimentet omfattar dock endast takpannor och marksten,
enligt Benders hemsida.

Fuktsäkerhet
Tillgängliga betyg brons/silver/guld
Syfte Att premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas så att risken för framtida
fukt- och vattenskador minskar.
Krav
Vid nybyggnation krävs åtgärder som motverkar fuktproblem.
 För betyget brons krävs att byggnaden fuktsäkerhetsprojekteras enligt BBR.
 För silver krävs att brons är uppnått, att branschregler för våtrum följs och att
fuktsäkerhetsprojektering utförs enligt Bygga F eller motsvarande. Fuktmätningar i
betong enligt RBK ska också utföras
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För guld krävs att silver är uppnått och att man utsett en fuktsäkerhetsans varig och en
diplomerad fuktsakkunnig i projektet. Dessutom krävs en enkät som visar att högst 10%
av brukarna upplever hälsobesvär eller mögellukt. (Betongföreningen Miljöbyggnad,
2013)

Hur betong påverkar:
Prefabricerade betongelement tillverkas ofta med lågt vattencementtal vilket ger kort
uttorkningstid och begränsar benägenheten att ta upp vatten vid nederbörd. Elementmontering
innebär också en tät byggnad på kort tid. Tiden för möjlig exponering för nederbörd minskar och
skapar ett kontrollerat uttorkningsklimat.
Problemet kan uppstå om fuktig betong kommer i kontakt med ett annat byggmaterial som är
fuktkänsligt som exempelvis armering. Vid nybyggnad leder byggfukt ofta till mögelbildning. I en
betongstomme är risken för det försumbar beroende dels på att betongen inledningsvis har en
hög alkalitet, som gör att mögel inte trivs och dels på att organiska material förekommer i liten
omfattning (Mullah, 2015). För att säkra fuktsäkerheten vid byggande är det upp till
byggherren/entreprenören att utse en fuktansvarig samt att anlita en fuktsakkunnig.
Benders:

Enligt Benders används lågt vct i tillverkningsprocessen för att framställa
snabbtorkande betong. Produkter levereras i beställt utförande och mängd direkt
till byggarbetsplatsen. Prefabricerade betongelement innebär en snabbare
process vilket påskyndar färdigställandet och därigenom mindre tid för
exponering av nederbörd. Att tillverka stommen i fabrik går snabbare än att
platsbygga och monteringsarbetet kan utföras av betydligt färre personer
(Benders, 2015)

Termiskt klimat vinter/sommar
Tillgängliga betyg brons/silver/guld
Syfte Premiera byggnader med liten risk för termiska komfortproblem vintertid/sommartid.
Krav






Kravet är att utgå från PPD-index . PPD är ett mått på förväntad andel missnöjda och
används för att värdera inneklimatet. Detta simuleras i datorprogram som TeknoSim,
ProClim, IDA Ice eller motsvarande.
För Brons ska max 20 % vara missnöjda.
För Silver ska max 15 % vara missnöjda och för Guld ska max 10 % vara missnöjda.
För Guld ska det dessutom visas i en enkätundersökning att minst 80 % av brukarna
anser det termiska klimatet vintertid vara bra eller acceptabelt. (Betongföreningen
Miljöbyggnad, 2013)
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Hur betong påverkar:
En byggnads termiska klimat beror på en kombination av egenskaper så som
värmelagringskapacitet, ockupanter och interna laster, transmissionsförluster, byggnadens
täthet, ventilationssystem, solinstrålning och typ av värme- och kylsystem. Dessa egenskaper
och byggnadens utformning och placering måste balanseras och bedömas tillsammans.
Klimatupplevelsen påverkas huvudsakligen av följande sex faktorer:
• Lufttemperaturer
• Strålningstemperaturer
• Luftrörelser

• Luftfuktighet
• Aktivitetsnivå
• Isolering från kläder

Genom att utnyttja betongens värmetröghet effektivt kan ett stabilt och behagligt inomhusklimat
uppnås. Värmelagring i en tung byggnad (stor termisk massa) sker genom den
temperaturskillnaden som råder över dygnet. Överskottsvärmen som lagras under dagen
kommer att avges från stommen till luften, se Figur 7 (Svensk Betong, 2015). Detta kallas
passiv värmelagring som på sikt kan minsk mängden tillförd energi (Svensk Betong, 2015).

Material
Dokumentation av byggvaror
Tillgängliga betyg brons/silver/guld
Syftet Att fastighetsägare ska ha kännedom om och dokumentera vilka material som byggs in i
hus för exempelvis framtida rivning.
Krav

En loggbok ska upprättas. Den ska omfatta byggvaror som byggs in i grundkonstruktion,
stomme, ytterväggar, yttertak och innerväggar och som ingår i produktkategorierna enligt BSAB
96. Med byggvara avses en försäljnings eller leveransprodukt avsedd att användas vid byggnad,
dvs samma definition som Kretsloppsrådet för Byggvarudeklarationer, BVD3.
 För brons krävs att loggboken ska minst innehålla uppgifter om typ av byggvara,
varunamn, tillverkare, innehållsdeklaration och årtal för dess upprättande
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För silver ska loggboken vara digital och administreras på företagsnivå hos
fastighetsägaren. Som digital loggbok accepteras t ex en excelfil men också redovisning
enligt något av de kommersiella verktygen BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus.
För guld krävs att loggboken innehåller information om byggvarors ungefärliga
placering och mängd i byggnaden (SGBC Miljöbyggnad, 2012).

Hur betong påverkar:
I svenska BSAB 96 finns tabeller för byggnadsverk, utrymmen, byggdelar samt
produktionsresultat. Byggdelstabellen är indelade efter huvudfunktion i byggnadsverk och är
gemensam för alla typer av byggnadsverk.
Tabellen för produktionsresultat är indelad efter utförande (aktivitet på byggplatsen) och
material. Utförande anges genom skede, produktionsmetod, byggdel, byggnadsverk,
konstruktionsmetod, form, läge och typ av inbyggnadsvara (Ekholm & Eckerberg, 2015).
Exempel på BSAB-koder är
 GSC inom kategorin för konstruktioner av betongelement i hus
 FSD inom kategorin för murverk av betong i hus
 GBC inom kategorin konstruktioner av betongelement i anläggning (Svenskbyggtjänst,
2017)

Benders:

Genom att Benders produkter finns registrerade hos Byggvarubedömningen och
SundaHus försäkra sig Benders om att deras produkter levereras med
innehållsdeklaration, BSAB-kod, information om placering i byggnaden samt för
demontering och isärtagning. Det är däremot upp till fastighetsägaren att föra en
loggbok och på vilken nivå detta utförs på.

Utfasning av farliga ämnen
Tillgängliga betyg brons/silver/guld
Syfte Att inte bygga in produkter som innehåller ämnen med farliga egenskaper.
Krav
Kravet omfattar de flesta byggprodukter med undantag för installationer. Använda
byggprodukter ska inte innehålla så kallade utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens
definition.
 Brons ges om dokumentation saknas.
 För Silver får utfasningsämnen förekomma i mindre omfattning och då dokumenterade
på en avvikelselista.
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För att erhålla Guld får inga utfasningsämnen förekomma.

Som underlag för bedömning används Byggvarudeklarationer (BVD3). BASTA-registrerade
produkter kan också användas som underlag vid bedömning. Byggvarubedömningen och
SundaHus går också att tillgå. (Betongföreningen Miljöbyggnad, 2013)
Hur betong påverkar:
För att förbättra betongens egenskaper i färsk eller hårdnat tillstånd tillsätts kemikalier.
Betongtillsatsmedlen är oftast i vattenlösningar och utgör normalt mindre än 1,5 % av
cementmängden. De vanligaste tillsatserna är flytmedel, vattenreducererare, luftporbildare,
retarder och accelerator. De flesta tillsatsmedlen består idag av naturprodukter och innehåller
inga ämnen som klassas som farliga för hälsa eller miljö.
Enligt SACA (Swedish association for concrete mixtures) är medlen standardiserade enligt SS
EN 934-2 och därmed CE-märkta samt har prestandadeklarationer enligt
Byggproduktförordningen. Tillsatsmedel som inte standardiserade än hanteras enligt SS 13 70
03 (SACA, 2017).

Benders:

Genom att Benders produkter finns registrerade hos Byggvarubedömningen och
SundaHus försäkra sig Benders om att produkterna inte innehåller ämnen med
hälso- och miljöfarliga egenskaper. Det bör dock noteras att databaserna
Byggvarubedömningen och Sunda Hus kan ge sämre betyg för en byggvara om
det saknas viss information från tillverkaren. Utifrån Benders exempel på
genomförda byggvarubedömningar uppfyller samtliga byggelement kraven för
denna indikator.

6.4 Sammanfattning av Benders byggelement och påverkan på
miljöcertifieringar
Nedan ges en sammanfattning av de kriterier som Benders Byggsystem har goda möjligheter till
att bidra till poäng för certifiering enligt LEED NC 2009, BREEAM-SE, Miljöbyggnad 2.1.
LEED
Fyra poäng kan uppnås vid exemplariskt utförande för indikator MR - Undvikande av kemikalier
i byggmaterial, vilket Benders byggvarudeklarationer redovisar, se Bilaga 2 Byggvarudeklaration
Sandwichelement
Benders klarar av kraven för lokal produktion och regionala byggvaror. Både tillverkning och
utvinning sker inom en radie av 80 mil från byggplatsen med undantag av luftporbildande och
flyttillsatsmedel. Poäng har uteblivit eftersom att det krävs underlag på kostnadsandelen av ett
projektets totala materialkostnad.
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I flera aspekter, bland annat energi, har poängmöjligheten inte kunnat bestämmas på grund av
att miljöaspekten varit för komplex för att kunna bedömas utifrån ett enskilt byggelement. Inom
flera aspekter finns en påverkansmöjlighet på aspekten indirekt genom att betongelementen
förser byggnaden med en viss prestanda som är av betydelse för utfallet på certifieringen.
BREEAM
Likt bedömningen i LEED förekommer miljöaspekter vilka är för komplexa för att kunna
bedömas utifrån ett enskilt byggelement. Däremot finns en påverkansmöjlighet på betyget
indirekt genom att betongelementen förser byggnaden med en viss prestanda som är av
betydelse för utfallet på certifieringen.
Störst möjlighet för poäng finns inom aspekten Mat 1 – Materialval utifrån livscykelperspektiv
och Mat 5 – Materialval utifrån ansvarsfull tillverkning och utvinning. För Mat 1 bör Benders
certifieras mot LCA-standarderna ISO 14040, ISO 14044, ISO 14025 och ISO 21930. Ett annat
alternativ, vilket BREEAM förespråkar, är att bedöma byggelement via GGS.
Det finns olika sätt att säkerställa att produkter har utvunnits på ett ansvarsfullt sätt. För Mat 5
rekommenderas ett certifikat enligt BES 6001, vilket är ett engelskt certifikat för betongprodukter
som ger högre poäng i BREEAM.
Möjlighet att erhålla poäng i ”Mat 8 – Utfasning av farliga ämnen” finns om färger och lim/lacker
är registrerade i SundaHus, likt Benders andra varor, då SundaHus bedömningskriterier är
baserade på Europaparlamentets och rådets CLP förordning.
Miljlbyggnad
Störst möjlighet att bidra till slutbetyget bedöms Benders betongelement ha på indikator 14 och
15. För Indikator ”14. Dokumentation av byggvaror” är det upp till fastighetsägaren att föra
loggbok och dokumentera vilka material som byggs in i ett hus. Från Benders håll uppfylls
kravet för betyget Brons förutsatt att fastighetsägaren upprättar en loggbok. Beroende på
ambitionsnivå (Brons, Silver eller Guld) ställs olika krav på loggbokens innehåll.
För indikator 15 finns det goda förutsättningar för ett högre betyg då Benders produkter finns
registrerade hos Byggvarubedömningen och SundaHus. Genom detta försäkrar sig Benders om
att produkterna inte innehåller ämnen med farliga egenskaper. Det bör dock noteras att
databaserna Byggvarubedömningen och Sunda Hus kan ge sämre betyg för en byggvara om
det saknas viss information från tillverkaren. Utifrån Benders exempel på genomförda
byggvarubedömningar uppfyller samtliga byggelement kraven för denna indikator.
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7 Slutsats & diskussion
Det är svårt att avgöra vilken betydelse ett byggelement har för det slutliga betyget i något av
systemen. I studien visar sig betong som byggmaterial vara betydelsefull eftersom att det ger
byggnaden en viss prestanda som kan bidra till att krav uppfylls på flera områden i en
miljöcertifiering. Detta betyder dock inte att andra byggmaterial så som exempelvis trä är mindre
relevant. Betongens fördelar som värmelagring och värmetröghet bör viktas mot dess
energikrävande tillverkningsprocess och tunga transport. I slutändan handlar det om
tillämpningen av komponenternas och byggnadens tillämpning som tillsammans påverkar
aspekterna i certifieringarna.
Det är tydligt att miljöaspekten som behandlar material i samtliga certifieringar är området som
möjliggör för en bedömning av byggelement, förutsatt att rätt dokumentation finns tillgänglig.
Som tillverkare av betong, betongelement och andra cement- och betongbaserade produkter
behöver man därför vara beredd att lämna fakta och dokumentation för sina produkter. I
Benders fall är dokumentationen för diverse byggelement lättillgänglig, vilket är en förutsättning
för poäng och betyg i certifieringarna.
Eftersom att BREEAM och LEED är mer omfattande och inkluderar fler aspekter blir påverkan
av ett byggelement mindre av enskilda material- och byggtekniska lösningar. I Miljöbyggnad,
som är mindre omfattande, finns en större möjlighet att bidra till slutbetyget för Benders. Detta
gäller särskilt för indikator 15 – ”Utfasning av farliga ämnen”.
LEED är det enda systemet som ger poäng för lokal produktion och användandet av regionala
byggvaror. Benders klarar avståndskraven för både tillverkning och utvinning med undantag av
luftporbildande och flyttillsatsmedel. Poängmöjligheten kan förstärkas om underlag på
kostnadsandelen av ett projektets totala materialkostnad kan redogöras. Här finns potential till
poäng om Benders betongelement utgör en stor del av ett projekts materialkostnad samt på
grund av att Benders produkter betongelement utvinns, tillverkas och transporteras lokalt per
LEEDs definition, se MR 5 ”Regional Materials”.
Både LEED och BREEAM ställer krav på avfall och avfallshandtering. Båda systemen
uppmuntrar åtgärder för minskad mängd bygg- och rivningsavfall på arbetsplatsen. Eftersom att
Benders levererar prefabricerade betongelement förtillverkade enligt föreskrivna mått
uppkommer inget avfall eller något spill. Poängmöjligheten beror på om
byggherren/entreprenören implementerar en avfallsplan till byggprojektet.
I BREEAM finns det åtgärder vilket kan leda till poäng direkt anslutet till ett byggmaterial. En
sådan åtgärd är att certifieras mot BRE-standarden BES:6001 som är viktig för klassning i
BREEAM enligt miljöaspekten Mat 5 – ”Materialval utifrån ansvarsfull tillverkning och utvinning”.
BES 6001-certifikat för betongprodukter som ger högre poäng i BREEAM men möjlighet till
poäng finns genom certifiering enligt ett miljöledningssystem ISO 14001.
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Här har Benders visat goda förutsättningar till att bidra med poäng genom att de kan styrka att
betongproduktionen (key process) sker på ett ansvarsfullt sätt genom ISO 14001 samt genom
att välja en cementleverantör (supply chain process) som också uppfyller ISO 14001.
Poängförutsättningen kan styrkas ytterligare om Benders väljer en ballastleverantör som följer
ett miljöledningssystem. Eftersom att produkterna inte är certifierade enligt BES 6001 kan inte
maxpoäng erhållas. En annan åtgärd vore att klassificera betongelement med BREs egna LCAverktyg ”Green Guide to Specification”. Benders byggelement är inte certifierade enligt LCAstandarder som anges i kraven för aspekten Mat 1 – ”Materialval utifrån livscykelperspektiv”.
Benders Byggsystem erbjuder produkter som är bedömda enligt SundaHus och
Byggvarubedömningen vilka tar hänsyn till byggnadsmaterialets påverkan ur ett
livscykelperspektiv men inte enligt någon standard. Om Benders använder verktyg för att
certifieras enligt LCA-standarderna ISO 14040, ISO 14044, ISO 14025 och ISO 21930 finns
möjligheten bidra med ytterligare poäng inom BREEAM-SE.
Med Betonginstitutets senaste forskning om ballastmaterial som en potentiell källa för
radonstrålning i betongmaterial kan nya gränsvärden och lagkrav instiftas. Benders använder
sig av en leverantör som utvinner ballast från en bergtäkt i Strängnäs. Förnärvarande finns inga
mätningar av ballastens påverkan på betongens strålning eftersom att beräkningsmetoderna
nyligen har presenterats. Då både Miljöbyggnad och BREEAM-SE följer nationella riktlinjer är
det något som Benders bör ta hänsyn till.
I Miljöbyggnad är det viktigt att fullständiga byggvarudeklarationer finns och att produkterna är
bedömda i SundaHus och Byggvarubedömningen. Om produkten inte innehåller några
utfasningsämnen är det fördelaktigt att vara registrerad i BASTA då BASTA-registret innebär att
kraven i Miljöbyggnads Indikator 15 ”Utfasning av farliga ämnen” direkt uppfylls. Förnärvarande
förekommer endast Benders egentillverkade produkter som exempelvis takpannor i BASTAregistret. Benders betongprodukter är registrerade i SundaHus vilket verifierar att de krav och
riktlinjer som ställs av Kemikalieinspektionen och Europeiska kemikalielagstiftningen REACH
uppfylls. Benders egna byggvarubedömningar visar att de egentillverkadeprodukterna uppfyller
kraven för indikator 14 ”Dokumentation av byggvaror”, indikator 15 ”Utfasning av farliga ämnen”
i Miljöbyggnad samt för Mat 8 ”Utfasning av farliga ämnen” i BREEAM-SE, se Bilaga 4.
Som materialleverantör till byggbranschen går det inte att konstatera specifikt hur en
konstruktion kan uppnå ett visst antal poäng eller betyg eftersom att det är svårt att bedöma i
vilken grad en konstruktion bidrar till hela miljöcertifieringen. En byggnads utformning, täthet,
geografiska läge och orientering måste vägas in och bedömas tillsammans. I de mer
omfattande miljöcertifieringarna som inkluderar fler aspekter blir påverkan av ett byggelement
mindre. En materialleverantör bör bekanta sig med kraven som ställs av respektive
miljöcertifiering för att kunna förstå vilka underlag eller dokumentation som krävs. Att kunna
erbjuda fullständig och lättillgänglig materialdokumentation kan underlätta materialvalet i
urvalsprocessen för inköpare, arkitekter, bygg- eller projektledare. Detta görs främst genom att
produkten är certifierad och registrerad i databaserna som certifieringarna utgår ifrån och
tillgängliga hos materialleverantörens hemsida.
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Fortsatta studier
I framtida arbeten bör en djupare undersökning av en specifik produkt eller produktgrupp vara
relevant. Samma produkt bör bedömas i olika certifieringssystem för att undersöka hur
bedömningen skiljer sig åt mellan de olika systemen. Framtida arbeten bör utgå från aktuella
versioner av respektive miljöcertifiering.
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Bilaga 1 LEED NC Miljöaspekter och indikatorer

Figur 18 Checklist: LEED v2009 New Construction (USGBC, NCv2009, 2009)
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Bilaga 2 Byggvarudeklaration Sandwichelement
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Bilaga 3 Bjälklagsplattor Byggvarubedömning
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Bilaga 4 Bjälklagsplattor Byggvarubedömning

91

Litteraturförteckning
Backman, & Junkers. (2012). Materialspill i byggnadsproduktionen. Hämtat från DiVA:
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:616449/FULLTEXT01.pdf 2017
BASTA. (2017). Hämtat från http://www.bastaonline.se/
BASTA. (2017a). bedomning av produkter. Hämtat från http://www.bastaonline.se/sa-fungerardet/bedomning-av-produkter/
BBR. (2015). Energihushållning. Hämtat från
http://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bbravsnitt-9
Benders. (2015). Benders Byggsystem. Hämtat från
https://www.bendersbyggsystem.se/benders/artikelarkiv/2015/benders-byggsystem/
Benders. (2015). Benders isolering. Hämtat från http://www.benders.se/globalassets/c4assets/document/broschyr-isolering-2015-lu.pdf 2017
Benders. (2015). Miljömål. Hämtat från http://www.benders.se/benders/nyheter/2015/flerenheter-miljocertifieras/
Benders. (2015a). Bygg en säker grund . Hämtat från
http://www.benders.se/benders/artikelarkiv/2015/varfor-valja-husgrund-fran-benders/
2017
Benders. (2015a). Miljövänliga Ecoline. Hämtat från
http://www.benders.se/benders/artikelarkiv/2015/miljovanliga-ecoline/ 2017
Benders. (2016). Miljöcertifiering. Hämtat från
https://www.bendersbyggsystem.se/globalassets/start/benders/benders-miljo-ochsocialt-engagemang/miljo-certifiering-iso.pdf
Benders, byggvarudeklaration. (2000). Hämtat från
https://www.bendersbyggsystem.se/globalassets/start/dokument/byggvarudeklaration/by
ggvarudeklaration-haldackselement.pdf 2017
Bengtsson, A., & Gustavsson, P. (2015). Betongens inverkan inom miljöcertifieringar. Lund:
LTH Ingenjörshögskolan.
Bengtsson, A., & Gustavsson, P. (2015). Betongens inverkan inom miljöcertifieringar. LTH.
Betong, S. (2017c). Kvalitet och certifiering. Hämtat från https://www.svenskbetong.se/byggamed-betong/bygga-med-prefab/industrialisering-och-kvalitet/kvalitet-och-certifiering 2017
Betongföreningen. (20107g). Hållbarhetsrådet. Hämtat från
http://betongforeningen.se/radkommitteer/hallbarhetsradet/ 2017
Betongföreningen. (2013f). Materialdokumentation BREEAM. Hämtat från
http://betongforeningen.se/wp-content/uploads/2013/02/MaterialdokumentationBREEAM.pdf
Betongföreningen. (2013g). Materialdokumentation LEED. Hämtat från
http://betongforeningen.se/wp-content/uploads/2013/02/MaterialdokumentationLEED.pdf 2017
Betongföreningen. (2017a). Materialet betong. Hämtat från
http://betongforeningen.se/materialet-betong/
Betongföreningen. (2017h). Medlemskap. Hämtat från http://betongforeningen.se/medlemskap/

92

Betongföreningen BREEAM. (2013). Hämtat från http://betongforeningen.se/wpcontent/uploads/2013/02/Vagledning-BREEAM_SE-2013-11-15.pdf 2017
Betongföreningen LEED. (2013). Hämtat från http://betongforeningen.se/wpcontent/uploads/2013/02/Vagledning-LEED-2013-11-15.pdf 2017
Betongföreningen Miljöbyggnad. (2013). Hämtat från http://betongforeningen.se/wpcontent/uploads/2013/02/Vagledning-Miljobyggnad-2013-11-15.pdf
Betongföreningen, S. (2012). Vägledning BREEAM Återvunnen. Svenska Betongföreningen.
Björdin, D., & Yakhyaeva, N. (2012). Varför miljöcertifiera byggnader?
Boverket. (2015). RAPPORT 2015:35 Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv
. Hämtat från Forsknings- och kunskapsläget:
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/byggnadersklimatpaverkan-utifran-ett-livscykelperspektiv.pdf
BRE. (2015). Green Guide explained. Hämtat från
https://www.bre.co.uk/filelibrary/greenguide/PDF/The-Green-GuideExplained_March2015.pdf
BRE. (2017). BRE history. Hämtat från http://www.bre.co.uk/history
BRE. (2017a). BREEAM by numbers. Hämtat från
http://www.breeam.com/projects/explore/map.jsp
Byggvarubedömningen. (2017). Informationsmaterial. Hämtat från
https://byggvarubedomningen.se/nedladdning/
Byggvarubedömningen. (2017a). uppförandekod. Hämtat från
https://byggvarubedomningen.se/globalassets/information/uppforandekod_20160607_v0
1.pdf
California Environment Protection Agency. (2005). Hämtat från
https://www.arb.ca.gov/drdb/sc/curhtml/r1168.pdf 2017
Cementa. (2001). Sunt Byggande. Hämtat från http://www.murum.se/pdf/suntbyggande.pdf
Cementa. (2009a). Säkerhetsdatablad TiOmix S/TiOmix N - Cementa. Cementa.
Cementa. (2011). Flygaska skonar miljön, Artikel 2. Cementa.
Concrete Thinker. (2013). Green in Practice 103 - Cool Communities. Concrete Thinker.
Danell, J., & Olausson, M. (2014). Uppföljning av miljöcertifikat - En studie av de fyra mest
använda systemen i Sverige. KTH.
Ekholm, A., & Eckerberg, K. (2015). Struktur för klassifikation i BSAB 2.0. Hämtat från
https://byggtjanst.se/globalassets/tjanster/bsab/projekt/underlag/2015-07-13-struktur-forklassifikation-i-bsab-2.pdf
Energimyndigheten. (2015). Energiläget 2015. Hämtat från
https://www.energimyndigheten.se/contentassets/50a0c7046ce54aa88e0151796950ba0
a/energilaget-2015_webb.pdf
Fridh, L. (2012). Miljö - Cirkulär ekonomi. Hämtat från http://betongdagen.se/slides.html ( Katja
Fridh, LTH och Bodil Hökfors, Cementa)
Ingemarsson, A., & Lisle, K. (2012). Vad bidrar mest till hållbar bebyggelse;. CHALMERS
tekniska högskola.
International PC. (2009). Hämtat från http://www.international-pc.com/PDS/2076-P-swe-A4.pdf
ISO. (2006). ISO 11890-2. Hämtat från https://www.iso.org/standard/37492.html

93

Johansson, N. (2015). Uttorkning av betong. Hämtat från
http://www.fuktsakerhet.se/sv/fakta/documents/tvbm-3124.pdf 20107
Karlsson, J. (2010). Betydelsen av värmetröga. ByggTeknik.
Laninge, M. (2012). Byggindustrin (2012). Kemisk process gör att betong suger upp koldioxid.
Artikel i Byggindustrin 31/2012 . Hämtat från http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kemiskprocess-gor-att-betong-suger-upp-koldioxid-18626#
Liljehov, F., & Lundberg, C. (2016). Byggnaders Inbyggda Energi: En Livscykelanalysmodell.
KTH.
Malmberg, C. (2015). Miljöcertifiering av byggnader med Miljöbyggnad, GreenBuilding,
BREEAM och LEED . Lund: Lund University.
Materialdokumentation BREEAM. (2013). Hämtat från http://betongforeningen.se/wpcontent/uploads/2013/02/Materialdokumentation-BREEAM.pdf
Medgar, Marceau, & VanGeem. (2007). Solar Reflectance of Concretes for LEED Sustainable
Sites Credit: Heat Island Effect. illinois: Portland Cement Association.
Mullah, H. (2015). Jämförelse av trä- och betongstommar i flervåningshus.
MITTUNIVERSITETET.
Offentliga Fastigheter. (2012). Miljöklassning i praktiken - Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och
GreenBuilding i offentliga byggnader. Hämtat från
http://www.offentligafastigheter.se/skrifter/miljoklassning-i-praktiken 2017
Paroc. (2017). Energieffektivitet i byggnader. Hämtat från Lågenergihus, passivhus,
nollenergihus och plusenergihus:
http://www.paroc.se/knowhow/energieffektivisering/energieffektivitet-i-byggnader 2017
Rosvall, M. (2014). Hämtat från DiVA: https://uu.divaportal.org/smash/get/diva2:743295/FULLTEXT01.pdf 2017
SACA. (2017). Hämtat från http://www.saca.se/admix.php
Sehverin. (2009). Urbana värmeöar. Miljö i Fokus.
SGBC. (2012d). Miljöbyggnad MANUAL 2.1 . Hämtat från Kväveoxid:
https://www.sgbc.se/docman/certifieringssystem-1/106-bedomningskriteriernyproducerade-byggnader/file
SGBC. (2013). LEED v4, the Newest Version of LEED Green Building Program . Hämtat från
http://www.usgbc.org/articles/leed-v4-newest-version-leed-green-building-programlaunches-usgbc%E2%80%99s-annual-greenbuild-confe
SGBC. (2014). Certifieringssystem. Hämtat från https://www.sgbc.se/certifieringssystem-292
SGBC. (2017). Certifiering i LEED. Hämtat från https://www.sgbc.se/certifiering-i-leed
SGBC. (2017). Om SGBC. Hämtat från https://www.sgbc.se/om-oss
SGBC. (2017a). Om BREEAM-SE. Hämtat från https://www.sgbc.se/om-breeam-se-meny
SGBC. (2017b). Om Miljöbyggnad. Hämtat från https://www.sgbc.se/om-miljoebyggnad
SGBC. (2017d). SGBC statistik. Hämtat från https://www.sgbc.se/statistik
SGBC Miljöbyggnad. (2012). Hämtat från https://www.sgbc.se/docman/certifieringssystem1/106-bedomningskriterier-nyproducerade-byggnader/file
SGBC, BREAM-SE. (2013). BREEAM-SE Manual v1.0. Hämtat från
https://www.sgbc.se/docman/breeam-se-2014/417-breeam-se-sve-130501-v3-pdf/file
Sika. (2017). Miljöbedömning av produkter. Hämtat från
http://swe.sika.com/sv/group/sustainability/produktval.html
94

Simonsen, E. (2011). Dränerade markstensbeläggningar för förbättrad miljö. Stockholm: MinBas
II Rapport nr. 2.1.5.
SIS. (2011). Hållbarhet hos byggnadsverk-värdering av byggnaders SS-EN 15978:201.
Swedish Standards Institute.
SundaHus. (2017). Hämtat från https://www.sundahus.se
Sundahus. (2017a). Intressenter Leverantör. Hämtat från
https://www.sundahus.se/intressenter/leverantor/
Svensk Betong. (2012a). Bygga platsgjutet. Hämtat från https://www.svenskbetong.se/byggamed-betong/bygga-med-platsgjutet
Svensk Betong. (2012b). Bygga med prefab. Hämtat från www.svenskbetong.se
Svensk Betong. (2013). Koldioxidutsläpp. Hämtat från https://www.svenskbetong.se/byggamed-betong/bygga-med-prefab/miljo-och-hallbarhet/koldioxidutslapp 2017
Svensk Betong. (2013a). Återvinning. Hämtat från https://www.svenskbetong.se/bygga-medbetong/bygga-med-platsgjutet/hallbart-byggande/bestandighet-och-livslangd2?format=pdf.
Svensk Betong. (2015). Betong sparar energi. Hämtat från
http://www.svenskbetong.se/images/pdf/EnergiBroschyr_150702.pdf
Svensk Betong. (2015a). Koldioxidutsläpp. Hämtat från https://www.svenskbetong.se/byggamed-betong/bygga-med-prefab/miljo-och-hallbarhet/koldioxidutslapp
Svensk Betong. (2015j). Hämtat från Koldioxidutsläpp inom betongproduktion:
http://www.svenskbetong.se/images/Faktablad_om_betong/SV_Betong_Prod_CO2.Blad
_.pdf
Svensk Betong. (2017). Energieffektivitet. Hämtat från
https://www.svenskbetong.se/hallbarhet/energieffektivitet
Svensk Betong. (2017b). Miljö och Hållbarhet. Hämtat från https://www.svenskbetong.se/byggamed-betong/bygga-med-prefab/miljo-och-hallbarhet
Svensk Betong. (2017c). Betong och produktionsmetoder. Hämtat från
http://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/allmant-om-betong/produktionsmetod
Svensk Byggtjänst . (2011). Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten.
Svensk Byggtjänst. (2016). En introduktion till miljöcertifiering. Hämtat från
http://byggtjanst.se/acdmy/en-introduktion-till-miljocertifiering/
Svenskbyggtjänst. (2017). Hämtat från
https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produkt/betongblock/
Sveriges Riksdag. (2005). Nationellt program för energieffektivisering och energismart
byggande. Hämtat från https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/proposition/nationellt-program-for-energieffektiviseringoch_GT03145/html
USGBC. (2017a). USGBC Statistics. Hämtat från http://www.usgbc.org/articles/usgbc-statistics
USGBC. (2017b). Country market brief. Hämtat från http://www.usgbc.org/advocacy/countrymarket-brief
USGBC, NCv2009. (2009). Hämtat från http://www.usgbc.org/resources/new-constructionv2009-checklist-xls
Wirdenius , D. (2012). Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige – En uppsats om hur systemet
kan förbättras. KTH.
95

96

