
  
 

JJ5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete i byggteknik 

 

 
Miljöcertifieringssystem - en studie 

om fönstermaterial och hur de bedöms 
Environmental certification system - a study in window 

materials and how the assessments are made 
 

 

 

 

 

 

 

Författare: Jacob Lövgren & Jim Sköld 

Handledare företag Florian Witt, Hydro 

Building Systems AB 

Handledare LNU Leif Gustavsson 

Examinator, LNU Anders Olsson 

Termin: VT12 15 hp  

 

Ämne/kurskod 2BY13E 

 



  
 

 

  



  
 

III 

 

Sammanfattning 

Byggsektorn står för en stor del av världens energianvändning och utsläpp 

av klimatpåverkande gaser. Som en del av en större miljömedvetenhet och 

direktiv om energieffektivisering har miljöcertifieringar av byggnader blivit 

allt vanligare. I Sverige används idag fyra olika miljöcertifieringssystem, 

Miljöbyggnad, GreenBuilding, LEED och BREEAM. Det förstnämnda är ett 

svenskt system, GreenBuilding är ett EU-initiativ, LEED är amerikanskt och 

BREEAM är brittiskt. 

I denna studie undersöks om miljöcertifieringssystemen är tillräckligt 

omfattande för att avgöra den verkliga energiåtgången och miljöpåverkan. 

Om de tar hänsyn till relevanta saker och hur stor inverkan de har på 

miljösmart byggande. 

Rapporten är avgränsad till materialdelarna i respektive 

miljöcertifieringssystem, och de olika fönstermaterialens miljöpåverkan. De 

fönstermaterial som undersöks är aluminium, PVC och trä.  

Resultatet i studien visar att Miljöbyggnad och GreenBuilding inte är 

tillräckligt omfattande för att kunna användas i vår studie, då de inte 

använder sig av ett livscykelperspektiv i bedömningarna. LEED använder 

sig av amerikansk standard som skiljer sig en del från den svenska, vilket 

gör att den inte är så lämplig att använda i Sverige. BREEAM är brittiskt 

och mer anpassat för europeiska och svenska förhållanden. BREEAM håller 

för närvarande på att anpassas efter svenska förhållanden. BREEAM är 

också den mest utvecklade och avancerade av miljöcertifieringssystemen. 

Resultatet visar också att BREEAM tar hänsyn till de relevanta aspekterna 

ur miljösynpunkt, och därför även tillräckligt omfattade för 

materialbedömningar. Däremot så använder de sig vid bedömningar av 

produkter, som till exempel fönster, av genomsnittliga siffror som är 

framtagna från olika leverantörer. Detta är en bristfällighet då 

tillverkningsmetoder och dess miljöpåverkan skiljer sig mycket från företag 

till företag. Till exempel aluminiumfönster betygsätts enbart på hur mycket 

kg/m aluminium det är i ett fönster. 

Efter en jämförelse mellan de olika materialen visar det att aluminium har 

mest påverkan på miljön vid primärtillverkning. Dock kan detta ändras 

beroende på hur mycket återvunnet material som används vid tillverkning.  
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Summary 

The construction sector accounts for a large part of the world´s energy 

consumption and emissions of greenhouse gases. As a part of a bigger 

environmental awareness and directives for energy efficiency, the 

environmental certification of buildings is more common. In Sweden today, 

four different environmental certifications system is in use, Miljöbyggnad, 

Green Building, LEED and BREEAM. The first is a Swedish system, 

GreenBuilding is an EU-initiativ, LEED is American and BREEAM is 

British.   

In this study we investigate whether the environmental certifications system 

is sufficient to determine the actual energy consumption and environmental 

impact. If they take into consideration the relevant matters and how much 

influence they have on eco-smart construction.  

The report is limited to the material elements in the environmental 

certifications system, and different window materials effect on the 

environment. The materials that will be investigated are aluminum, PVC and 

wood.  

The results of the study show that Miljöbyggnad and Green Building are not 

sufficiently comprehensive to be used in our study, since they do not use a 

life cycle perspective in the assessments. LEED uses the American standard, 

which is somewhat different from the Swedish, which make it not so 

suitable for use in Sweden. BREEAM is British and more suited for 

European and Swedish conditions. BREEAM is currently being adapted to 

Swedish conditions. BREEAM is also the most developed and advanced 

system of them all.  

The results also show that BREEAM take into account the relevant aspects 

from an environmental perspective, and therefore also sufficiently covered 

for material assessments, however, as they use evaluation of products, such 

as windows, the average figures are derived from different vendors. This is a 

deficiency because of manufacturing methods and its impact on the 

environment is different from company to company. For example, aluminum 

windows are judged only on the amount kg/m aluminum it is on a window.  

After a comparison between the different materials, it shows that aluminum 

has the most impact on the environment of primary production. However, 

this may change depending on the amount of recycled materials used in 

manufacturing.  
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Abstract 

Idag finns det i Sverige fyra olika miljöcertifieringssystem. Miljöbyggnad, 

GreenBuilding, LEED och BREEAM. BREEAM är det som är bäst lämpat 

för vår studie. Rapporten kommer att undersöka om BREEAM är tillräckligt 

omfattande för att avgöra den verkliga energiåtgången och miljöpåverkan 

för aluminium-, PVC- och träfönster.   

Rapporten visar att BREEAM är tillräckligt omfattande vid 

materialbedömningar, dock finns det en risk att man får ett sämre betyg då 

BREEAM vanligtvis arbetar med att göra en genomsnittlig bedömning av 

olika fönstermaterial. Därför kan man som individuell leverantör få ett 

sämre betyg än vad man kanske förtjänar.  

Efter jämförelse mellan de olika materialen visar det att aluminium har mest 

miljöpåverkan vid en primärtillverkning. Beroende på hur mycket som 

återvinns kan detta dock komma att ändras.  

Nyckelord: Miljöcertifieringssystem, BREEAM, aluminium-, PVC-, och 

träfönster 
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Förord 

Vårt examensarbete har vi gjort tillsammans med Hydro Building Systems 

AB som tillverkar aluminiumprofiler. På grund av att miljöcertifieringar av 

byggnader idag blir allt vanligare och att Hydro har en stor 

miljömedvetenhet i sin verksamhet så är detta ett intressant område för dem. 

På Hydro hade man märkt att deras aluminiumprofiler får olika bedömningar 

jämfört med andra material beroende på vilket miljöcertifieringssystem man 

använder. De ville veta varför det skiljer mellan de olika 

certifieringssystemen, och vad det är som skiljer sig. För att kunna göra en 

rättvis jämförelse mellan olika material så var tanken att jämföra två 

underhållsfria fönstermaterial; aluminium och PVC. Tillsammans med vår 

handledare Leif Gustavsson valde vi att också ta med trä som 

fönstermaterial för att få en djupare analys. 

Arbetet med studien har varit intressant och lärorik. Vi har dock stundtals 

haft problem med att hitta fakta om de internationella certifieringssystemen 

och framförallt BREEAM som vi fördjupade oss i. Det var svårt att hitta 

någon i Sverige som är insatt i detta, och det var svårt att få kontakt med 

organisationen som driver och utvecklar BREEAM. 

Vi vill tacka vår handledare Florian Witt på Hydro Building Systems AB 

och vår handledare på Linnéuniversitetet Leif Gustavsson som båda har varit 

till stor hjälp vid arbetet och rapportskrivningen.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Bygg- och fastighetssektorn står idag för ca 40 procent av samhällets totala 

energiåtgång, och till lika stor del för utsläppen av klimatpåverkande gaser. 

Byggbranschen omsätter även 50 procent av alla råvaror som används i 

samhället (Lagerström 2002). 

Från 1995 bestämde man att i Sverige ska energianvändningen minska med 

20 procent fram till 2020 gentemot 1995 års energianvändning, och till 2050 

ska man ha minskat energianvändningen med 50 procent.  

Allt större miljömedvetande inom byggsektorn har ledat till att man har tagit 

fram olika miljöcertifieringssystem för att bedöma om byggnader är 

miljösmarta, detta skapar då en större vilja att bygga miljövänligt då man får 

en morot som bevis för ett miljösnålt byggande.  

Idag finns det i Sverige en ideell förening, Sweden Green Building Council, 

som verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och 

hållbarhetsarbetet i branschen (Om Sweden GBC 2012). Sweden Green 

Building Council vill göra det enklare för hyresgäster och kunder att välja 

det hållbara alternativet, genom att göra det lätt att förstå olika 

miljöcertifieringssystem och hur miljöklassning av byggnader fungerar och 

främjar grönt byggande (Certifieringssystem 2012).  

Sweden Green Building Council tar upp och har information om fyra olika 

certifieringssystem. Dessa används olika flitigt på den svenska marknaden. 

De mest utbredda är Miljöbyggnad och GreenBuildning. De två andra heter 

BREEAM och LEED. Det förstnämnda är utvecklat av BRE som grundades 

i Storbritannien (BREEAM 2011) och LEED är amerikanskt och utvecklat 

av U.S. Green Building Council (LEED 2011). BREEAM håller för 

närvarande på att anpassas enligt svensk standard (BREEAM 2011), och 

LEED kommer att anpassas till den svenska marknaden i framtiden (LEED 

2011).  Dock har redan cirka 100 byggnader i Sverige certifierats enligt 

BREEAM och LEED (Certifieringssystem 2012).  

Energianvändningen i en byggnads livscykel är störst under användarfasen 

men på grund av att byggnader blir mer energieffektiva ökar betydelsen av 

de andra faserna, exempelvis produktionen. (Ambrose 2011). 

Björn Lundberg VD på IVL svenska miljöinstitutet, sa år 2002 ”de stora 

byggföretagen bör göra som Volvos koncernchef och kräva 

miljömedvetenhet och miljötänkande av sina leverantörer, det är de enda 

sättet som fungerar i praktiken” (Lagerström 2002 s. 1).  
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Examensarbetet kommer att göras tillsammans med Hydro Building 

Systems AB, de är intresserade kring hur dessa bedömningar görs angående 

aluminium gentemot andra material. I detta sammanhang kommer det att 

handla om aluminium-, PVC- och trä-fönster. Uppgiften kommer att 

avgränsas kring livscykelanalyser på de olika materialen 

1.2 Syfte och mål 

På uppgift av Hydro Building Systems AB ska vi göra en studie kring 

aluminium-, PVC- och trä-fönster ur en livscykelanalys. Vi ska undersöka 

hur de olika materialen bedöms utifrån miljöcertifieringssystem. 

De frågor vi kommer att besvara i vår studie är:  

- Tar man till vara på återvinning i en livscykelanalys vid 

miljöcertifieringen av en byggnad?  

- Hur går bedömningarna i så fall till och hur omfattande är dem?  

- Vi kommer undersöka och jämföra de olika materialen utifrån ett 

livscykelperspektiv och sedan jämföra detta med hur de bedöms i ett 

miljöcertifieringssystem.  

1.3 Avgränsningar 

Vi, tillsammans med Hydro Building Systems AB och vår handledare på 

Linnéuniversitetet Leif Gustavsson har valt att avgränsa oss till att jämföra 

tre olika fönstermaterial; aluminium, PVC och trä. Trä har inte analyserats 

lika utförligt på grund av tidsbrist. Vi kommer sedan att studera de olika 

miljöcertifieringarna för att avgöra vilket system som är bäst lämpat för vår 

studie. Efter detta kommer vi fokusera på det system som är bäst lämpat och 

göra en egen bedömning gällande det systemets materialdel. Vi kommer i 

undersökningen använda oss av fönster med liknande mått och u-värden, 

och kommer istället därför inrikta oss mest på tillverkningsprocessen och 

återvinningen av materialen.  
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2. Teori 

2.1 Miljöcertifiering av byggnader 

I världen finns det ett hundratal olika certifieringssystem, vars uppgift är att 

uppmuntra att bygga miljövänligt. ”Begreppet certifiering innebär att 

betygsförslag granskas och godkänns av en oberoende part, det vill säga att 

klassningen och handlingar som styrker förslagets betyg kvalitetsgranskas” 

(Metodik, nyproducerade och befintliga byggnader 2010 s.10). 

De olika certifieringssystemen väljer och bedömer miljöaspekterna på olika 

sätt. Gemensamt är att alla system bedömer alla de aspekterna de anser ha en 

miljöpåverkan. De delarna som finns i systemen summeras och ger sedan ett 

slutgiltigt betyg för byggnaden. De olika indikatorerna i betygen skiljer sig 

mellan systemen. Det kan vara så att indikatorerna i vissa system är 

obligatoriska medan de i andra inte är det (Metodik, nyproducerade och 

befintliga byggnader 2010). 

Alla certifieringssystem verkar för att minska miljöpåverkan inom 

byggbranschen. Om man genomför en miljöcertifiering av en byggnad kan 

även det innebära ett bättre klimat för de boende då högre krav ställs på 

byggnaden.  

I Sverige, idag är det främst Miljöbyggnad och GreenBuilding som används 

flitigast. BREEAM och LEED är istället de största internationellt. I figur 2.1 

ser man fördelningen på de olika systemen som har använts i Sverige.    

Figur 2.1, Antalet certifierade byggnader i Sverige (Certifieringssystem 

2012 s. 1). 
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2.2 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad, som tidigare hette miljöklassad byggnad, är ett svenskt 

certifieringssystem som har utvecklats och uppkommit i bygg- och 

fastighetsbranschen, högskolor, myndigheter, banker och försäkringsbolag 

inom Bygga Bo-dialogen. Miljöklassad byggnad sattes i drift år 2009. Sedan 

1 januari 2011 är det Sweden Green Building Council som hanterar och styr 

miljöbyggnad (Metodik, nyproducerade och befintliga byggnader 2010).  

Miljöbyggnad tar upp tre huvudområden, energi, innermiljö och material.  

Energi: 

Området energi bedömer: 

- Energianvändning, byggnadens årliga energianvändning enligt BBRs 

definition.  

- Värmeeffektbehov 

- Solvärmelast 

- Energislag 

Innemiljö: 

Området innemiljö bedömer: 

- Ljudmiljö 

- Radon 

- Ventilationsstandard 

- Kvävedioxid 

- Fuktsäkerhet 

- Termiskt klimat vinter 

- Termiskt klimat sommar 

- Dagsljus 

- Legionella 

Material: 

Området material bedömer: 
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- Dokumentation av byggvaror 

- Utfasning av farliga ämnen 

- Sanering av farliga ämnen 

(Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader 2010). 

För att uppnå högsta betyg gällande materialområdet krävs det att en 

loggbok upprättas. Den ska innehålla de byggprodukter som byggs in i 

grundkonstruktionen, stomme, ytterväggar, yttertak och innerväggar. Detta 

gör man för att registrera den mängd och var byggprodukterna är placerade i 

byggnaden för att underlätta för en eventuell sanering i framtiden 

(Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader 2010). 

Varje byggvara i loggboken ska även bedömas utifrån vilken utfasning av 

farliga ämnen de utgör. Här gör man en bedömning med hjälp av KEMIs 

kriterier. För att uppnå till exempel guld är det inte tillåtet att något av 

utfasningsämnena förekommer i de dokumenterade byggvarorna 

(Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader 2010).   

Bedömningskriterier: 

Uppbyggnaden av bedömningen är indelad i indikator, aspekt och område 

enligt figur 2.2. Dessa tre delar betygsätts sedan med brons, silver och guld. 

Efter att varje del har fått ett betyg görs det en sammanställning av samtliga 

delar.  

Figur 2.2, exempel på hur de olika områdena ger ett byggnadsbetyg 

(Metodik, nyproducerade och befintliga byggnader 2010 s.20). 
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- Indikatorbetyg, lägsta rumsbetyg avgör, detta kan höjas ett steg om 

minst hälften av den bedömda arean har ett högre betyg.  

- Aspektbetyg, lägsta indikatorbetyg avgör 

- Områdesbetyg, lägsta aspektbetyg avgör, detta kan höjas ett steg om 

minst hälften av aspektbetygen är högre. 

- Byggnadsbetyg, lägsta områdesbetyg avgör.  

(Metodik, nyproducerade och befintliga byggnader 2010).    

2.3 GreenBuilding  

GreenBuilding startades utav EU där tanken var att snabba på 

energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. GreenBuilding har i 

Sverige sedan starten blivit ett starkt varumärke för energieffektivisering och 

i maj 2011 hade ca 200 lokalbyggnader certifierats (Om GreenBuilding 

2012).  I GreenBuilding kan man antingen bli certifierad eller underkänd.  

Till skillnad från miljöbyggnad så inriktar sig GreenBuilding endast till 

energianvändningen för en byggnad.  

De krav som ställs för att GreenBuilding-certifiera en nybyggnad är 

- Att energianvändningen kan minskas med 25 % jämfört med 

energikraven i BBR 

- Ett energiledningssystem kopplat till den aktuella byggnaden 

- Att det finns en plan för årlig återrapportering av 

energianvändningen 

- Ett skriftligt åtagande från sökande företagsledning 

- Att det finns en kontaktperson för GreenBuilding hos sökande 

företag 

(GreenBuilding – bedömning av nya byggnader 2011). 

2.4 LEED 

LEED är det mest utbredda i världen av dagens miljöcertifieringssystem, då 

det finns registrerade LEED-projekt i över 100 länder. LEED är utvecklat 

och administrerat av U.S. Green Building Council och den första versionen 

kom ut 1999. Det finns idag nationella anpassningar till ett fåtal länder 

utöver den amerikanska. Övriga länder måste gå genom U.S. Green Building 
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Council för att få sitt projekt certifierat, vilket gör att amerikansk standard 

kommer att användas till bedömningen. Det finns för närvarande inte någon 

svensk version av LEED, men Sweden Green Building Council kommer i 

framtiden att göra en svensk anpassning (LEED 2011). 

I LEED kan en byggnad sammanlagt få 100 poäng baserat på de olika 

kategorierna inom bedömningen. Utöver detta kan en byggnad få 6 extra 

poäng i innovation och 4 extra inom regionalt hänsynstagande (LEED 2009 

for new constructions and major renovations). 

För att bli certifierad enligt LEED krävs 40 poäng. Övriga 

certifieringsnivåer är Silver, 50 poäng, Gold, 60 poäng och Platinum 80 

poäng (LEED 2009 for new constructions and major renovations). 

LEED tar hänsyn till följande områden i sin bedömning: 

- Hållbar plats, 26 poäng.   

- Vatteneffektivitet, 10 poäng.  

- Energi och atmosfär, 35 poäng.  

- Material och resurser, 14 poäng. 

- Miljökvalitet inomhus, 15 poäng. 

- Innovation, 6 extrapoäng. 

- Regionalt hänsynstagande, 4 extrapoäng. 

(LEED 2009 for new constructions and major renovations 2009). 

2.5 BREEAM 

BREEAM är idag det mest använda och utbredda miljöcertifieringssystemet 

i Europa (BREEM 2011), med 200 000 byggnader certifierade och över en 

miljon registrerade för certifiering i världen sedan starten 1990 (What is 

BREEAM 2010).  

BREEAM är ett av de fyra miljöklassificeringssystemen som Sweden Green 

Building Council har valt att använda sig av. Den första BREEAM-

certifierade byggnaden i Sverige färdigställdes vid årsskiftet 2009-2010. 

BREEAM används för tillfället inte i Sverige speciellt mycket, men kommer 

användas allt mer. Det pågår för närvarande ett arbete med att ta fram en 

version som är anpassad till svenska förhållanden och byggregler 

(BREEAM 2011). För att bedöma en byggnad i Sverige får man idag 

använda sig av BREEAM Europe Commercial (BREEAM 2011). 
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BREEAM är mer avancerat och omfattande än de övriga vanliga 

miljöcertifieringssystemen och ger därför en större insikt i en byggnads 

totala energiåtgång och miljöpåverkan. BREEAM har också hårdare krav än 

till exempel LEED, då klassificering av byggnader med både BREEAM och 

LEED har visat att högsta betyg enligt LEED motsvarar betyget Very Good 

i BREEAM (BREEAM 2011). 

BREEAM är ett certifieringssystem som har fem betygnivåer; Pass, Good, 

Very Good, Excellent och Outstanding. Man bedömer och får poäng i 10 

olika huvudindikatorer, vilka i sin tur består av ett antal underkategorier. 

Poängen i dessa olika indikatorer vägs samman och viktas i slutet ihop till en 

slutsumma, vilket ger det slutgiltiga betyget. Det ställs också krav på 

minimipoäng i flera av kategorierna för att klara de olika betygsnivåerna 

(BREEAM 2011). 

För att uppnå de olika betygsnivåerna krävs att byggnaden uppnår följande 

procentsatser:  

- Pass ≥ 30 % 

- Good ≥ 45 % 

- Very Good ≥ 55 % 

- Excellent ≥ 70 % 

- Outstanding ≥ 85 %  

(BREEAM Europe commercial 2009 s. 37). 

De olika indikatorerna och en sammanfattning av underkategorierna:  

Förvaltning 

- Driftsättning 

- Byggarbetsplatsens påverkan 

- Användarhandbok för förvaltning 

Hälsa och välbefinnande 

- Dagsljus  

- Termisk komfort 

- Akustik 

- Kvalitet på vatten och luft inomhus  
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- Belysning 

Energi 

- Koldioxidutsläpp 

- Låg eller ingen koldioxidanvändning 

- Energimätning   

- Energieffektiva byggsystem 

Transport 

- Tillgänglig kollektivtrafik 

- Faciliteter för cyklister och fotgängare 

- Tillgång till faciliteter 

- Resplaner och information 

Vatten 

- Vattenåtgång 

- System för att upptäcka vattenläckor 

- Vattenåtervinning och återanvändning 

Avfall 

- Byggnadsavfall 

- Återvunnet ballastmaterial 

- Miljöstationer 

Föroreningar 

- Användning och läckage av köldmedel 

- Översvämningsrisk 

- Kväveoxidutsläpp 

- Vattenföroreningar 

- Externt ljus och bullerstörningar 
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Markanvändning och ekologi 

- Val av plats 

- Skydd av ekologiska egenskaper 

- Begränsning/förbättring av ekologiskt värde 

Material 

- Livscykelanalys av material 

- Återanvändning av material 

- Ansvarsfulla materialinköp 

- Hållbarhet 

Innovation 

- Prestanda 

- Innovativa lösningar 

(BREEAM Europe Commercial 2009). 

Man bedömer de olika underkategorierna i varje indikator vilkas 

sammanlagda poäng ger indikatorns poäng. De olika indikatorerna har olika 

omfattning och ger därför också olika maxpoäng. Poängen multipliceras 

sedan med varje indikators viktningstal och läggs sedan ihop för att få 

byggnadens totala procentsats och betygsnivå. 

2.6 LCA 

LCA står för Life Cycle Assessment och betyder på svenska, livscykelanalys. 

LCA innebär att man följer en produkts miljöpåverkan under hela dess 

livslängd, alltså från utvinning av råvara till tillverkningsprocess och 

användning till slutligen avfallshantering. Man räknar även in transporter i 

LCA (Baumann 2004). 

Det finns standarder för hur man gör bedömningar kring LCA som är 

framtagna av ISO som står för internationella 

standardiseringsorganisationen. I dessa standarder står det hur man ska gå 

till väga för att skapa en LCA av en produkt (Baumann 2004).   

”En livscykelanalys hjälper till att fokusera utvecklingsarbetet där störst 

miljöförbättring kan uppnås. Man kommer långt även med en förenklad 

analys till rimlig kostnad” (Livscykelanalys 2009 ). 
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Idag har byggindustrin blivit allt mer inriktade på miljövänligt byggande. 

Därför förekommer det att leverantörer av byggprodukter tagit fram en 

livscykelanalys på sina produkter för att på så sätt kunna bevisa att deras 

produkter är bra och miljösmarta, samt för att kunna föra utvecklingen 

vidare till ännu högre miljömål.  

2.7 EPD 

En EPD, Environmental Product Declaration, som på svenska heter 

miljödeklaration, är en typ av livscykelanalys som används vid 

miljöbedömningar av produkter och tjänster. En EPD ska innehålla vissa 

parametrar som är definierade i ISO 14040, men får gärna innehålla mer 

information (What is an EPD 2010). 

EPD är från början ett svenskt system, men är idag det enda system av den 

här typen som har fått ett internationellt genomslag och används i flera 

länder (Om EPD 2010). 

En EPD på en produkt baseras på en PCR, Product Category Rules, som är 

en sammanställning av produktspecifika regler och ska gälla vid 

bedömningar inom samma produktgrupp (Om EPD 2010). 

En EPD har inga krav på att en produkt ska uppnå vissa nivåer inom 

miljöarbetet och det är heller inget som ger en miljöcertifiering. Utan det är 

bara en neutral bedömning av en produkt, vilket gör att den är öppen för alla 

olika typer av produkter och ger företagen en bild av vad som är deras 

svagheter inom miljöpåverkan (Om EPD 2010). 

2.8 BREEAM material 

Delen i BREEAM som är relevant för oss är material. Den är uppdelad i sju 

olika huvudpunkter. Dessa punkter är:  

- Mat 1, material specifikation  

- Mat 2, landskapsarkitektur och skydd av gränser 

- Mat 3, återvinning av fasad 

- Mat 4, återvinning av konstruktion 

- Mat 5, ansvar vid inköp av material  

- Mat 6, isolering 

- Mat 7, designa för stabilitet  
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(BREEAM Europe Commercial 2009 s. 180-212). 

För att kunna utföra en undersökning ur ett livscykelperspektiv kommer vi 

att göra ytterligare en fördjupning inom Mat 1, då det är där det görs en 

bedömning av de olika byggnadselementen. Syftet med denna del är att 

”erkänna och uppmuntra användningen av material med låg miljöpåverkan 

ur ett livscykelperspektiv för en byggnad” (BREEAM Europe Commercial 

2009 s. 180). För att kunna göra vår undersökning kommer vi därför att reda 

ut hur materialbetygen bedöms. Betygen som räknas fram hamnar sedan i 

datasystemet Green Guide som innefattar alla byggnadselement som blivit 

betygsatta enligt BREEAM.  

Genom att utföra denna studie kommer vi ha tillgång till miljödeklarationer, 

en environmental profile declaration..  

2.8.1 Beräkningsprocessen 

Hur räknas materialbetyget då ut?  

Uträkningen sker i fem steg: 

Figur 4.1 (Blake 2009 s. 22).          

Problem  Mätning  Normalisering  Vägning  Ecopoints 

2.8.2 Problem 

Det första steget kallas problem och är alla de miljöpåverkande aspekterna 

som används för att göra bedömningen. Där har BREEAM tagit fram 13 

olika huvudpunkter, se figur 2.3. 
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Figur 2.3, tabell på de miljöpåverkande problemen (Methodology for 

environmental profiles of construction products 2007 s. 33). 
 

 

- Klimatpåverkan: Tar hänsyn till utsläpp av växthusgaser och ökad 

växthuseffekt, för att förhindra förändringar av den globala 

temperaturen. 

- Vattenutvinning: Omfattar utvinning och förbrukning av vatten för 

att förhindra överanvändning som leder till vattenbrist. 

- Mineralutvinning: Avser förbrukningen av allt ursprungligt material, 

till exempel metallmalmer och mineraler. Tar inte hänsyn till andra 

miljöpåverkande faktorer, som till exempel koldioxidutsläpp vid 

utvinning. 

- Stratosfäriskt ozonnedbrytande: Utsläpp av ozonnedrytande gaser 

som skadar ozonskiktet. 

- Giftigt för människan: Utsläpp av giftiga ämnen från till exempel 

tungmetaller som påverkar människans hälsa. 

Miljöpåverkande problem 

Klimatpåverkan  

Vattenutvinning 

Mineralutvinning 

Stratosfäriskt ozonnedbrytande 

Giftigt för människan  

Ekotoxicitet för sötvatten 

Högre grad radioaktivt avfall 

Ekotoxicitet för mark 

Avfallshantering 

Förbrukning av fossila bränslen 

Övergödning 

Fotokemiskt ozonbildande 

Försurning 
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- Ekotoxicitet för sötvatten och mark: Utsläpp av giftiga ämnen från 

till exempel tungmetaller som påverkar ekosystemet. Miljöpåverkan 

delas upp i två olika delar för vatten och land. 

- Högre grad radioaktivt avfall: Mäter mängd av hög- och medelaktivt 

radioaktivt avfall. 

- Avfallshantering: Tar hänsyn till de förluster av material som görs. 

Man mäter den mängd avfall som hamnar slutgiltigt 

omhändertagande för att beräkna förlusten av material. 

- Förbrukning av fossila bränslen: Mäter användningen av fossilt 

bränsle. Baseras på energiinnehållet i det fossila bränslet och tar inte 

hänsyn till hur stor tillgången är av detta bränsle.  

- Övergödning: Miljöpåverkan genom övergödning, till exempel 

utsläpp av nitrater och fosfater.  

- Fotokemiskt ozonbildande: Avser utsläpp av ämnen som kan bilda 

marknära ozon. 

- Försurning: Avser utsläpp av gaser som bidrar till att bilda surt regn. 

(Environmental impacts 2008). 

2.8.3 Mätning 

Nästa steg är mätning och där används begreppet ”cradle to grave” vilket 

betyder vaggan till graven. Det som menas med detta är att de använder sig 

av en livscykelanalys för att ta fram hur mycket en produkt eller materialval 

påverkar miljön. Beräkningen grundar sig på en period över 60 år för 

produkten. När uträkningarna görs används ett standardmått som innebär en 

kvadratmeter produkt (Methodology for environmental profiles of 

construction products 2007). 

2.8.4 Normalisering 

De olika kategorierna enligt figur 2.3 mäts i olika enheter, vilket kan göra 

det svårt att se vilka kategorier som påverkar miljön mest för en produkt. 

För att göra det enklare att göra jämförelser mellan olika kategorier görs en 

så kallad normalisering. En normalisering är en omräkning av produktens 

data i förhållande till referensdata för att få en mer lätthanterlig information.  

Som referensdata använder BREEAM miljöeffekterna från en Europisk 

invånare under ett år, se figur 2.4 (Methodology for environmental profiles 

of construction products 2007).  
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Figur 2.4, tabell kring hur mycket en invånare i Europa påverkar miljön 

(Methodology for environmental profiles of construction products 2007 s. 

35). 

Miljöpåverkande problem  Inverkan 

Klimatpåverkan 12 300 kg CO2 eq. (100 yr) 

Vattenutvinning 378 m3 

Mineralutvinning 24,4 ton 

Stratosfäriskt ozonnedbrytande 0,217 kg CFC-11 eq. 

Giftigt för människan 19 700 kg 1,4-DB eq. 

Ekotoxicitet för sötvatten 13,2 t 1,4-DB eq. 

Högre grad radioaktivt avfall 23700 mm3 

Ekotoxicitet för mark 123 kg 1,4-DB eq. 

Avfallshantering 3,75 ton 

Förbrukning av fossila bränslen 273 GJ 

Övergödning 32,5 PO4 eq. 

Fotokemiskt ozonbildande 21,5 C2H4 eq. 

Försurning 71,2 kg SO2 eq. 

2.8.5 Vägning 

En grupp på 10 europeiska experter har tagit fram vägningstal för samtliga 

utav dessa 13 olika kategorier för att bedöma betydelsen av dessa i 

förhållande till varandra. Deras individuella svar vägdes samman för att ge 

ett enda vägningstal för varje kategori, se figur 2.5. Detta tillsammans med 

normaliseringen är basen för uträkningen av det slutgiltiga och sista steget, 

ecopoints (Methodology for environmental profiles of construction products 

2007). 
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Figur 2.5, tabell på vägningstalen (Methodology for environmental profiles 

of construction products 2007 s. 34). 

Miljöpåverkande problem  Vägning % 

Klimatpåverkan 21.6 

Vattenutvinning 11.7 

Mineralutvinning 9.8 

Stratosfäriskt 

ozonnedbrytande 

9.1 

Giftigt för människan 8.6 

Ekotoxicitet för sötvatten 8.6 

Högre grad radioaktivt 

avfall 

8.2 

Ekotoxicitet för mark 8.0 

Avfallshantering 7.7 

Förbrukning av fossila 

bränslen 

3.3 

Övergödning 3.0 

Fotokemiskt ozonbildande 0.20 

Försurning 0.05 

2.8.6 Ecopoint och credits 

Ecopoints är poäng som är ett underlag för att kunna ta fram betyg för en 

produkt. För att räkna fram ecopoints score för en produkt utgår man från en 

EPD för den specifika produkten. Denna innehåller uppgifter om de 

miljöpåverkande problemen som bedöms enligt figur 2.3. De uppgifterna 

som finns för produkten divideras i sin tur med de normaliserande 

uppgifterna som har tagits fram för en europeisk invånare.  Kvoten mellan 

dessa uppgifter multipliceras sedan med vägningstalen för respektive 

kategori. Summan av dessa tal blir sedan ecopointen för produkten, se bilaga 

3.  

Det BRE Ecopoints Score som har räknats fram ger sedan ett slutgiltigt 

betyg för produkten. De olika betygen är A+, A, B, C, D och E, där A+ är 
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bäst och E sämst, se figur 2.6. Dessa betyg sparas sedan i ett internetbaserat 

datasystem som heter The Green Guide. 

 

Figur 2.6 (Blake 2009 s.31).          

 

 

När betyget utifrån diagramet ovan har identifierats ger det sedan poäng för 

elementet, enligt figur 2.7. 

Figur 2.7 (BREEAM Europe Commercial 2009 s. 180-181). 

 

Green Guide Rating Poäng/element 

A+ 3 

A 2 

B 1 

C 0,5 

D 0,25 

E 0 
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När produkten har fått ett betyg kommer det att omvandlas till poäng (se 

tabell 2.7). De poäng som ges för en byggnadsdel kommer sedan att räknas 

samman med övriga byggnadsdelar och beroende på antal poäng ge ett antal 

credits. De olika byggnadsdelar som finns med i bedömningen är 

ytterväggar, fönster, tak och bjälklag. Dessa fyra sammanställs och då 

tilldelas materialen credits. Enligt figur 2.8 är det maximalt möjligt att få 12 

poäng vilket då skulle ge ytterligare ett bonuspoäng. När sedan creditsen har 

blivit tilldelade kommer dessa att sammanställas med de andra 

materialpunkterna som tas upp i BREEAM.  

Figur 2.8 (BREEAM Europe Commercial 2009 s. 181). 

Totalpoäng  Credits 

2 1 

5 2 

8 3 

10 4 

12 Ytterligare en exemplifierande credit 

När samtliga credits är beräknade kommer sedan det slutgiltiga betyget att 

räknas ut på följande sätt, antal uppnådda credits för samtliga delar räknas 

först fram. Sedan görs en procentuell uträkning gentemot hur många poäng 

som är möjliga. Detta multipliceras sedan med ett vägningstal och som 

sedan ger ett resultat per område. Dessa sammanställs sedan och ger då ett 

slutgiltigt betyg för en byggnad, se figur 2.9. 

Totalt antal credits som är möjliga med mat 1 – mat 7 är 12 stycken. Där 

material specifikation maximalt kan ge 4 poäng.  
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Figur 2.9, exempelbedömning av en byggnad (BREEAM Europe 

Commercial 2009 s. 41). 

 

 

2.9 Betygsystem för material och byggprodukter 

Betygsystem för material och byggprodukter, kallad på BREEAM för The 

Green Guide To Specification och är en databas med samlad information om 

byggprodukter och dess betyg. Systemet bygger på livscykelanalyser och tar 

hänsyn till en produkts eller materials miljöpåverkan. Betygssystemet ger 

produkterna betyg från A+ till E, där A+ är bästa betyg och E det sämsta.  

(Background to the Green Guide to Specification 2007). 

I BREEAM finns det två stycken olika tillvägagångsätt för hur betygen tas 

fram för en produkt. Dessa två är:  

Område Uppnådda 

credits 

Tillgängliga 

credits 

% av 

uppnådda 

credits 

Viktningstal 

per område 

Resultat per 

område % 

Förvaltning 7 10 70 % 0,12 8,40 % 

Hälsa och 

välbefinnande 

11 14 79 % 0,15 11,79 % 

 

Energi 10 21 48 % 0,19 9,05 % 

 

Transport 5 10 50 % 0,08 4,0 % 

Vatten 4 6 67 % 0,06 4,0 % 

Material 6 12 50 % 0,125 6,25 % 

Avfall 3 7 43 % 0,075 3,21 % 

Markanvändning 

och ekologi 

4 10 40 % 0,10 4,0 % 

Föroreningar 5 12 42 % 0,10 4,17 % 

Innovation 

Totalt BREEAM 

resultat 

BREEAM betyg 

1 

 

10 10 % 

 

0,10 1,0 % 

55,87 % 

VERY GOOD 
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- Verifiering av allmänna datamängder som samlas in från två eller 

flera tillverkare. 

- Verifiering av en individuell och enskild produkt från en tillverkare.  

Den förstnämnda är den vanligaste och på Green Guide är det denna typ av 

process som ligger till grund för de flesta produkter som har blivit 

certifierade. Detta innebär att data samlas in från flera tillverkare och genom 

en oberoende granskare görs bedömningen. Detta utvärderas genom 

noggrannhet, fullständighet, precision och representativt. Data samlas in från 

olika tillverkare och dessa jämförs sedan för att hitta en genomsnittlig 

mängd som sedan jämförs med det redan existerande data som finns 

tillgängligt på Green Guide. (Methodology for environmental profiles of 

construction products 2007). 

Verifiering av en individuell och enskild produkt från en tillverkare är den 

mindre vanligare typen. Denna innebär att en tredje oberoende part som är 

tekniskt kunnig utför och granskar uppgifterna kring produkten på uppdrag 

från Bre-certifiering. Detta görs genom att både besöka tillverkaren och att 

göra en utvärdering kring uppgifterna, även här gör man en jämförelse mot 

redan existerande uppgifter som finns på Green Guide. Utvärderingen 

kommer sedan att göras utefter de bestämmelser som har förklarats i kapitel 

2.8.1. Den som gör bedömningen är inte med vid datainsamlingen av 

miljöprodukten, utan ska vara en helt oberoende granskare. För att vara 

behörig för denna typ av uppgift krävs det att personen är Bre-certifierad. 

(Methodology for environmental profiles of construction products 2007).  

Vilket innebär att personen behöver kunskap inom följande: 

- Allmän kunskap inom byggprodukter och dess miljöpåverkan 

- Expertis inom LCA och metoder för framtagningen av en LCA 

studie 

- Kunskap inom relevanta standarder inom miljömärkning och LCA 

- Kunskap kring vilka regler som gäller för hur en miljödeklaration 

ska upprättas.  

- Kunskap på hur beräkningsprogrammet för att utföra bedömningen 

är.  

(Methodology for environmental profiles of construction products 2007). 

På The Green Guide är det i dagsläget endast ett fönster som har genomfört 

en individuell bedömning. Detta fönster är ett PVC fönster och kallas profile 

22. Detta fönster karaktäriseras genom att det har hundra procent återvunnet 
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material och har på Green Guide fått betyget A+ (Environmental profiles 

2012). 

De aluminiumfönster som finns registrerade är inga specifika fönster och de 

tillhör kategorin allmänna datamängder som samlats in från två eller flera 

tillverkare. Där är fönstren kategoriserade utifrån massa aluminium per 

meter. De fönstren med enbart aluminium är: 

- Aluminiumfönster, profilmassa < 1,25 kg/m, betyg B 

- Aluminiumfönster, profilmassa < 1,5 kg/m betyg C 

- Aluminiumfönster, profilmassa <1,75 kg/m betyg D 

- Aluminiumfönster, profilmassa >1,75 kg/m betyg E 

(Green guide 2008 ratings 2008). 

Detta innebär att ett fönster på en byggnad som till exempel har massan 1,4 

kg/m så kommer det att tilldelas betyget C då det är mindre än 1,5 kg/m och 

större än 1,25 kg/m.   

2.10 Aluminium 

Råmaterialet som används vid framställning av aluminium är bauxit, det är 

en jord- eller bergart. Bauxit finns det nästan oändliga mängder av. Över 160 

miljoner ton utvinnas varje år världen över. Man brukar säga att det krävs 4-

5 ton bauxit för framställningen av två ton aluminiumoxid. Som sedan ger 

efter elektrolys ett ton primäraluminium (Bauxite mining 2009).  

Bauxit måste omvandlas till aluminiumoxid innan det genom elektrolys kan 

ge aluminium. Detta görs genom att aluminiumoxiden löses ut från bauxiten 

genom att använda en kaustiksoda-lösning. Aluminiumhydroxiden tas sedan 

ut genom tvättning och torkning av materialet. Efter torkningen ger det 

sedan aluminiumoxid som är ett vitt pulver (Bauxite Mining 2009).  

Rent aluminium utvinns sedan från aluminiumoxiden genom smältelektrolys 

som har cirka 950 grader Celsius under hög elektrisk ström. Efter denna 

process utvinns rent aluminium (Bauxite Mining 2009).  

Denna process kräver väldigt mycket energi i förhållande till andra 

fönstermaterials energiåtgång vid tillverkning, 225 MJ/kg aluminium. Den 

utger även mycket koldioxidutsläpp (Asif 2002).    

Tillverkningen av ett standardfönster 1.2 x 1.2 med primäraluminium kräver 

ca 6 GJ energi (Asif 2002).  
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Återvinningen av aluminium är en väldigt energieffektiv process jämfört 

med den primära framställningen. Återvinningen kräver endast 7 procent 

energi gentemot den primära framställningen (Asif 2002). Återvinningen är 

en relativt enkel process då man i stort sett endast behöver smälta ner det, 

det ger inte heller någon försämring av materialet (Recycling is critical to 

sustainable development 2009).  

2.11 PVC 

PVC står för polyvinylklorid och är ett syntetiskt material. PVC består av 

klor, kol och väte, varav ca 51 % är klor och resterande del är kol och väte 

som utvinns ur fossila bränslen, främst naturgas och olja (Asif 2002). 

Kloret utvinns ur saltvatten med hjälp genom eletrolys och ur naturgaserna 

och oljan utvinns något som kallas för eten, som genom ett antal processer 

tillslut bildar PVC (Asif 2002).  

I tillverkningen av PVC produceras det flera giftiga föroreningar, till 

exempel kolväten, dioxiner och tungmetaller (Asif 2002). 

Det går att återvinna PVC på tre olika sätt, mekanisk materialåtervinning, 

råvaruåtervinning och energiåtervinning (Bakhshandeh 2011). 

I den mekaniska återvinningen mals PVC ner till små bitar, vilka sedan 

smälts och görs om till nya produkter (Återvinning 2011). Problemet med 

detta är att PVC innehåller oftast innehåller olika typer av tillsatser för att få 

önskade egenskaper (Asif 2002). På grund av detta är det bara då man har 

PVC-avfall med känd sammansättning och historia som man föredrar att 

återvinna på detta sätt (Bakhshandeh 2011). Källsortering är ett viktigt steg 

för att den mekaniska återvinningen ska kunna användas (Återvinning 

2011). 

Råvaruåtervinning utvinner de ursprungliga råvarorna från PVC, från vilket 

det sedan tillverkas ny PVC. Råvaruåtervinning är på grund av detta inte lika 

känslig för osorterat och förorenat avfall som den mekaniska återvinningen 

är. Det finns svårigheter med denna metod då det har visat sig att det är svårt 

att få ett tillräckligt rent råmaterial. Den här typen av återvinning är ett 

växande forskningsområde (Bakhshandeh 2011). 

Energiåtervinning tar till vara på den energin som finns i en PVC-produkt 

och använder det till att producera värme eller elektricitet. PVC innehåller ca 

20 MJ/kg (Återvinning 2011), vilket man får ut vid förbränning. 

Tillverkningen av PVC kräver dock ca 70 MJ/kg (Asif 2002), vilket gör att 

det totalt blir en förlust i energi. Vid förbränning av PVC bildas också ett 

antal restprodukter som kan vara problematiska att ta hand om 

(Bakhshandeh 2011). 

 



  
 

 

 

23 

Jacob Lövgren, Jim Sköld 

Tillverkningen av ett standardfönster 1.2 x 1.2 kräver ca 3 GJ energi (Asif 

2002). 

2.12 Trä 

Trä är till skillnad från aluminium och PVC ett förnyelsebart material. Trä 

kräver väldigt lite energi för framställning jämfört med PVC och framförallt 

aluminium. Trä kräver endast 5.2 MJ/kg. Trä är det mest traditionella 

fönstermaterialet då det finns väldigt mycket av det och att framställningen 

är relativt enkel. Med träfönster krävs det ständigt underhåll för att det inte 

ska tappa sin förmåga. Tillverkningen av ett standardfönster med 1.2 x 1.2 

kräver ca 1 GJ energi (Asif 2002).  

Trä har den egenskapen att om man energiåtervinner det i slutet av 

livscykeln, så blir energiutvinningen i form av biobränsle större än 

energibehovet vid tillverkningen av produkten (Gustavsson 2006). 

Trä lagrar kol när det växer och släpper ifrån sig det till atmosfären när det 

avverkas och förbränns. Genom att plantera lika mycket eller mer träd än 

vad det avverkas kan man balansera koldioxidutsläppen till atmosfären 

(Buchanan 1999). 
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3. Metod 

I vår studie har vi genom att använda olika organisationers hemsidor, 

vetenskapliga artiklar, kontakt med kunniga personer och böcker, först gjorts 

en litteraturstudie inom de områden som behövs för att göra vår analys. 

Områden som omfattades i litteraturstudien var främst livscykelanalyser, 

material (aluminium, PVC och trä), tillverkningsprocesser för fönster i de 

olika materialen och de olika miljöcertifieringssystemen som används i 

Sverige.  

I vår studie med miljöcertifieringssystemen har vi använt oss av de olika 

systemens respektive hemsidor och kontakt med personer som är kunniga 

inom området för att få en förståelse för hur de fungerar, omfattning och hur 

användbara de är i vår studie. Eftersom studien undersöker bland annat 

materialvalens påverkan i miljöcertifieringar av byggnader, och avgränsar 

sig till fönster, är det i materialdelen vi har fördjupat oss i varje 

miljöcertifieringssystem.  

Litteraturstudien om livscykelanalyser har gjorts för att kunna avgöra om 

miljöcertifieringssystemen använder sig av relevanta kriterier i 

bedömningarna om materialvalets påverkan. Utifrån den information vi har 

studerat har vi kunnat avgöra vilket certifieringssystem som passar vår 

studie bäst, för att använda oss av det certifieringssystemet i vår analys. 

Livscykelanalyser för de material som ingår i studien har också studerats för 

att jämföra materialen med varandra.  

Genom jämförelsen mellan livscykelanalyserna av fönstermaterialen har vi 

kunnat göra en analys av miljöcertifieringssystemets bedömningar av fönster 

i olika material, för att se om dessa stämmer överens med vad vi har kommit 

fram till i vår studie.  

Vi har gjort en analys av ett aluminiumfönster från Hydro Building Systems 

AB. Detta för att jämföra deras fönster med hur aluminiumfönster tidigare 

har bedömts och för att se skillnaderna mellan detta jämfört med PVC- och 

träfönster enligt miljöcertifieringssystemet. Analysen av fönstret har gjorts 

på samma sätt som det görs i det valda miljöcertifieringssystemet. 

I studien finns problem att få fram tillräckligt detaljerad information om hur 

beräkningarna görs för att ge ett betyg i miljöcertifieringssystemet, och 

därför också om våra kunskaper kommer att vara tillräckliga för att kunna 

göra en korrekt analys. Att få tillgång till bra och trovärdiga indata om 

tillverkningen av de olika fönstermaterialens miljöpåverkan och att kunna 

jämföra dessa med de som sedan tidigare finns i certifieringssystemet 

kommer också att vara en osäkerhet i studien.  
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4. Resultat och analys 

Vi har med hjälp av Hydro Buildings System som har försett oss med en 

miljödeklaration på ett utav deras fönster, WICLINE 65 evo, se bilaga 5, 

utfört en egen beräkning för att avgöra vad fönstret skulle få i The Green 

Guide. 

Beräkningen vi har utfört har vi gjort på det tillvägagångsättet som 

BREEAM redovisar, se bilaga 1 och 2. De punkter som påverkas mest utav 

återvinning är klimatpåverkan och förbrukning av fossila bränslen. Det är 

framförallt dessa två som därför påverkar ett slutgiltigt resultat beroende på 

hur pass mycket återvinning som används i produkter. Leverantören har till 

uppgift att förse BREEAM med miljödeklarationer och i dessa kommer det 

inte att framgå hur mycket återvinning man använder sig av. Utan de 

punkter som kommer påverkas och bli mindre är framförallt klimatpåverkan 

och förbrukning av fossila bränslen.  

Efter vår beräkning kan vi inte hitta något i uträkningen som skulle kunna 

uppfattas som inte tillräckligt omfattande. Därför kommer det genom 

mycket återvinning ge ett bättre resultat i BREEAM.  

Därför kan vi konstatera att BREEAM tar till vara på återvinningen, dock 

har de ingen punkt där detta redovisas. Det är istället upp till leverantören att 

i sin miljödeklaration ha detta inräknat i sina uppgifter, vilket är ganska 

naturligt att de har. Om man istället tittar på hur uträkningarna sker och 

analyserar detta kommer det att finnas brister. 

Har det inte utförts en individuell uträkning på fönstret kommer det att få ett 

betyg på The Green Guide utefter det som lämpar fönstret bäst. Detta mäts i 

kg/m för aluminium. Genom vår uträkning av WICLINE 65 evo framgick 

det att det hade 2.44 kg/m. Detta innebär då att det kommer få betyget E i 

Green Guide då det är högre än 1.75 kg/m, vilket också är det sämsta 

betyget.  

Det finnas brister i uträkningen eftersom det krävs kunskaper för att vara 

auktoriserad att utföra sådana bedömningar. Då vi inte är auktoriserade får 

man inte utgå fullständigt efter det betyg som har räknats fram då detta inte 

med säkerhet behöver stämma. Vad vi istället kan konstatera med 

uträkningen är att om ett fönster har en snålare tillverkningsprocess ur 

energisynpunkt gentemot andra fönster, kan det bli att det får en felaktig 

bedömning. I detta fall fick WICLINE 65 evo, betyget A. Därför skulle det 

enligt BREEAM få ett mycket sämre betyg än vad det egentligen förtjänar. 

Är man inte tillräckligt insatt i hur betygsättningen går till kan man därför 

missgynnas. Finns det misstankar om att en produkt missgynnas bör därför 

istället en fullständig miljödeklaration tas fram och därefter ansöka om en 

betygsättning av sin produkt.  
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Ser man till PVC fönster på Green Guide kommer endast ett fönster att 

hittas. Caroline Vilhelmsson (Vilhelmsson 2012), NCC som är insatt i ett 

projekt som ska BREEAM certifieras säger att de har ett fönster och går in i 

Green Guide för att hitta det som är mest likt och sedan motiverar man detta 

genom att ha ett produktblad som visar vilket material som använts på 

fönstren. Därför kan vi inte annat än att bekräfta att PVC fönstret som finns 

på Green Guide är det enda PVC fönster som används för en betygsättning. 

Detta innebär då att vid en bedömning kommer samtliga PVC fönster att ge 

betyget A+. Detta kan därför vara väldigt missvisande, då man kan använda 

sig av en produktion för ett PVC fönster som påverkar miljön väldigt 

mycket gentemot det fönstret som har fått ett betyg i BREEAM och ändå få 

samma betyg, alltså A+. 

Träfönster har flest bedömda fönster enligt Green Guide, där finns det åtta 

stycken olika fönster, där betyget A+ är dominerande, sex stycken, och 2 

stycken har fått betyget A.  

Sätts detta in i ett större perspektiv, gällande aluminiumfönster, kommer 

slutresultatet i BREEAM att kunna förändras (se bilaga 4). Har man som i 

detta fall ett fönster som vi beräknat till betyget A men det får istället 

betyget E i Green Guide, kommer det att ge en procent mindre i 

slutresultatet för en byggnad. Detta behöver dock inte påverka i någon större 

utsträckning. Däremot om det skulle ligga på gränsen till något av de 

slutgiltiga betygen kan det då göra att hela byggnaden får ett sämre betyg.   

Aluminium har den absolut största energiåtgången och klimatpåverkande 

utsläpp. På ett standardfönster som är 1.2 x 1.2 går det åt energi på 6 GJ för 

tillverkningen. Vilket är avsevärt mycket mer än PVC och trä som har 3 GJ 

respektive 1 GJ. Dessa är normala siffror men dock osäkra då olika 

tillverkare använder sig av olika energiresurser och återvinning av 

materialen. Aluminium till exempel har vid återvinning och nedsmältning 

endast 7 procent utav den primära energiåtgången.  Om det enligt dessa 

uppgifter görs en jämförelse mellan de olika materialen kan det upptäckas 

att aluminium kan vara bättre än PVC. Används till exempel 70 procent 

återvunnet aluminium i en liknande fönsterkarm skulle det i detta fall 

innebära en energiåtgång per fönster på 2.1 GJ (se bilaga 3, 

exempelberäkning 2). Detta skulle då ge ett bättre resultat än ett PVC 

fönster.  

Vad trä och PVC har som inte aluminium har är att vid slutet av dess liv kan 

man förbränna det och utvinna energi från det. Dock är trä bättre ur 

förbränningssynpunkts då det kan utvinnas mer energi från förbränningen än 

vad det krävdes vid framställningen.   

I vårt fall, med den beräkning vi har utfört, ger det ett tydligt resultat som 

påvisar att om det används återvunnet material vid framställningen av ett 

aluminiumfönster kommer det ge ett bättre resultat i miljödeklarationerna än 

vad ett fönster med endast primäraluminium skulle uppnå. Och då även ge 
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ett bättre resultat i BREEAMs betygsättningar, givet att en egen bedömning 

görs av produkten hos BREEAM. 
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5. Diskussion och slutsatser 

Efter att ha studerat de olika miljöklassificeringssystemen som finns i 

Sverige, har vi kommit fram till att både Miljöbyggnad och GreenBuilding 

inte är tillräcklig utvecklade och omfattande för att användas i vår rapport då 

de endast tar hänsyn till faktorer under användningsfasen och inte ur en 

livscykelsynpunkt. GreenBuilding ställer krav på energiåtgången i en 

byggnad. Vi anser att det är en certifiering som är användbar på redan 

befintliga byggnader, där det kan användas för att hitta brister i byggnadens 

energianvändning, samt att komma upp med lämpliga åtgärder för att 

minska den. Miljöbyggnad tar också hänsyn till energiåtgången i en 

byggnad, men även innemiljö och materialval. I Miljöbyggnad anser vi att 

materialdelen fyller en väldigt liten funktion, då den endast ställer krav på 

om det finns farliga utfasningsämnen i materialen då de är på plats i den 

färdiga byggnaden, och att det ska upprättas en loggbok för byggnadsvaror. 

Man ställer inga krav på produktionsfasen, vilket gör att det inte spelar 

någon roll vilken tillverkningsmetod som används. 

Vi anser att GreenBuilding och Miljöbyggnad är användbara 

certifieringssystem med hänsyn till miljöpåverkan i användningsfasen och 

om de används på redan befintliga byggnader. De har begränsningar då de 

inte tar hänsyn till byggnadens hela livscykel, och enligt oss ger en 

certifiering enligt dessa system inte en fullständig bedömning vid 

nybyggnation. Till exempel behöver ett bra betyg i Miljöbyggnad inte 

betyda att byggnaden ens får ett godkänd betyg enligt BREEAM eller 

LEED. 

Vidare valde vi bort LEED på grund av att det för närvarande inte finns 

någon svensk, eller ens europeisk version av den. På grund av detta går alla 

certifieringar i Sverige genom den amerikanska organisationen, och därför 

också genom amerikansk standard, vilket skiljer sig ganska mycket från den 

svenska.  

Vi valde att gå vidare med BREEAM då det är det mest utvecklade och 

omfattande certifieringssystemet. BREEAM är mer anpassat till den 

standard vi använder oss av i Sverige och det håller också på att utvecklas en 

svensk version, vilket gör att BREEAM känns mest relevant för vårt arbete. 

Vårt fokus inom de olika miljöcertifieringssystemen är materialdelen. I 

BREEAM är den väldigt omfattande och tar till vara på flera olika aspekter 

av miljöpåverkan. Där bekymret ligger är sättet hur betygsättningen av 

produkter fungerar. Eftersom vi avgränsade oss till att jämföra fönster så var 

det där vi analyserade skillnaden mellan de olika betygen och vad de har för 

påverkan för helhetsbetyget på byggnaden. 

Ett fönster med betyg A istället för ett med betyg E gör bara 1 procent 

skillnad i den slutgiltiga bedömningen av byggnaden, alltså är inte 
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fönstervalet någon större betydande del i den totala bedömningen. Men om 

man som byggherre ska BREEAM-certifiera sin byggnad, väljer man 

förmodligen ett fönster med betyget A istället för ett med E. Vi anser att det 

inte är tillräckligt omfattande i det fallet, eftersom BREEAM använder sig 

av generella fönsterbedömningar beroende på vilket fönster som är mest likt 

det man tänker använda sig av. Detta har speciellt stor betydelse för 

fönstertillverkare då det skiljer väldigt mycket i miljöpåverkan beroende på 

leverantörens tillverkningsprocess av sina fönster.  

Detta kan skapa en fel bild av en byggnad. Vad man kanske skulle kunna 

förändra är att istället börja använda sig av mer individuella bedömningar av 

produkter. Det kommer absolut bli mer arbete, men är BREEAM en av 

världens största certifieringssystem är kanske detta något att satsa på. Detta 

för att skapa ett ännu mer omfattande miljöcertifieringssystem än vad det är 

idag. Även om slutbetyget kanske kommer att skilja sig ganska lite så 

kommer man genom detta att kunna skapa en mer miljömedvetenhet från 

leverantörer.  

Vad gäller träfönster enligt Green Guide har de förmodligen den mest 

omfattande bedömningen vilken också leder till att träfönster därför 

troligtvis också får den mest exakta bedömningen. Ska en bedömning av ett 

träfönster utföras finns det nämligen åtta olika fönster att försöka hitta en 

liknelse med.  

I Green Guide finns det endast ett PVC-fönster bedömt. Detta har fått 

betyget A+. Detta tycker vi är märkligt, då det innebär att alla PVC-fönster 

som används i en byggnad som ska BREEAM-klassificeras får betyget A+, 

oavsett tillverkningsmetoder och andra omständigheter. 

Vad gäller materialval kan det konstateras att ur en miljösynpunkt är trä det 

bästa alternativet vid produktion och slutet av dess liv, eftersom det kräver 

minst energi vid framställning och genom förbränning kan utvinna mer 

energi än vad det gick åt vid framställningen. Vad man istället kan fundera 

kring är hur mycket mer underhåll kommer ett träfönster att behöva 

gentemot aluminium respektive PVC? Aluminium är det som kräver mest 

energi vid primärframställningen, därför är det mest krävande för miljön. 

Dock kan aluminium vara mer energieffektivt än PVC om man använder sig 

av mycket återvunnet material. Vilket som är bäst utav dessa tre är därför 

ganska svårt att avgöra. Trä är som sagt det som kräver minst 

energianvändning, men hur mycket underhåll kommer det att krävas under 

en byggnads livstid? Aluminium och PVC är i stort sett underhållsfria 

fönster och energiåtgången vid framställningen av dessa två kan som sagt 

skilja sig beroende på hur mycket återvunnet material som används. Utifrån 

resultatet i rapporten kommer vi att föredra ett fönster som inte kräver 

mycket underhåll och som även är energisnålt. Därför om möjligheten finns 

så skulle vi välja ett aluminiumfönster med en hög återvinning. Då vi både 

kommer få ett fönster som kräver minimalt med underhåll samt även att det 
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är energieffektivt då det är en stor återvinning av det. Skulle det däremot 

vara en kortare beräknad livslängd och det därför inte skulle krävas mycket 

underhåll skulle vi välja ett träfönster.    
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BILAGA 1  

Wicline 65 evo (aluminiumfönster). 

    

                   

Indata                   

 

Enhet 

 

        Klimatpåverkan 

  

134,75 

 

kg CO2 eq.(100yr) 

Vattenutvinning 

  

1,138648 

 

m3 

 Mineralutvinning 

  

0,0551815 

 

ton 

 Stratosfäriskt ozonnedbrytande 4,38152E-05 

 

kg CFC11 eq. 

Giftigt för människan 

 

0 

 

kg 1,4-DB eq. 

Ekotoxicitet för sötvatten 

 

0,532212 

 

kg 1,4-DB eq. 

Högre grad radioaktivt avfall 

 

0 

 

m3  

 Ekotoxicitet för mark 

 

0 

 

kg 1,4-DB eq. 

Avfallshantering 

  

135,198136 

 

kg 

 Förbrukning av fossila bränslen 1,084712 

 

GJ 

 Övergödning 

  

0,04530036 

 

kg PO4 eq. 

Fotokemiskt ozonbildande 

 

0,053506 

 

kg ethene eq. 

Försurning 

  

0,4559336 

 

kg SO2 eq. 

 

   

Normaliserande  

data 

Västeuropeisk 

invånares påverkan 

         Klimatpåverkan 

 

0,010955 

 

12 300 

 

kg CO2 eq.(100yr) 

Vattenutvinning 

 

0,003012 

 

378 

 

m3 

 Mineralutvinning 

 

0,002262 

 

24,4 

 

ton 

 Stratosfäriskt 

ozonnedbrytande 0,000202 

 

0,217 

 

kg CFC11 eq. 

Giftigt för människan 0 

 

19 700 

 

kg 1,4-DB eq. 

Ekotoxicitet för  

sötvatten 0,000403 

 

1 320 

 

kg 1,4-DB eq. 

Högre grad radioaktivt 

avfall 0 

 

2,37E-05 

 

m3  

 Ekotoxicitet för mark 0 

 

123 

 

kg 1,4-DB eq. 

Avfallshantering 

 

0,036053 

 

3 750 

 

kg 

 Förbrukning av fossila  

bränslen 0,003973 

 

273 

 

GJ 

 Övergödning 

 

0,001394 

 

32,5 

 

kg PO4 eq. 

Fotokemiskt  

ozonbildande 0,002489 

 

21,5 

 

kg ethene eq. 

Försurning 

 

0,006404 

 

71,2 

 

kg SO2 eq. 
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Miljöpåverkande problem 

 

Vägning % 

     Klimatpåverkan 

  

21,6 

Vattenutvinning 

  

11,7 

Mineralutvinning 

  

9,8 

Stratosfäriskt ozonnedbrytande 9,1 

Giftigt för människan 

 

8,6 

Ekotoxicitet för sötvatten 

 

8,6 

Högre grad radioaktivt avfall 

 

8,2 

Ekotoxicitet för mark 

 

8 

Avfallshantering 

  

7,7 

Förbrukning av fossila bränslen 3,3 

Övergödning 

  

3 

Fotokemiskt ozonbildande 

 

0,2 

Försurning 

  

0,05 

 

 

Klimatpåverkan 

  

0,236634146 

 

kg CO2 eq.(100yr) 

Vattenutvinning 

  

0,035243867 

 

m3 

 Mineralutvinning 

  

0,022163061 

 

ton 

 Stratosfäriskt ozonnedbrytande 0,001837412 

 

kg CFC11 eq. 

Giftigt för människan 

 

0 

 

kg 1,4-DB eq. 

Ekotoxicitet för sötvatten 

 

0,003467442 

 

kg 1,4-DB eq. 

Högre grad radioaktivt avfall 

 

0 

 

m3  

 Ekotoxicitet för mark 

 

0 

 

kg 1,4-DB eq. 

Avfallshantering 

  

0,277606839 

 

kg 

 Förbrukning av fossila bränslen 0,013111903 

 

GJ 

 Övergödning 

  

0,004181572 

 

kg PO4 eq. 

Fotokemiskt ozonbildande 

 

0,00049773 

 

kg ethene eq. 

Försurning 

  

0,000320178 

 

kg SO2 eq. 

        
        BRE Ecopints score  

  
0,59       Betyg A 
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BILAGA 2  

Profile 22 (PVC-fönster). 

 

    

         Indata 

 

Enhet 

 

        Klimatpåverkan 

  

100 

 

kg CO2 eq.(100yr) 

Vattenutvinning 

  

0,96 

 

m3 

 Mineralutvinning 

  

0,069 

 

ton 

 Stratosfäriskt ozonnedbrytande 8,20E-05 

 

kg CFC11 eq. 

Giftigt för människan 

 

18 

 

kg 1,4-DB eq. 

Ekotoxicitet för sötvatten 

 

1,7 

 

kg 1,4-DB eq. 

Högre grad radioaktivt avfall 

 

0,0000002 

 

m3 high level waste 

Ekotoxicitet för mark 

 

0,14 

 

kg 1,4-DB eq. 

Avfallshantering 

  

36 

 

kg 

 Förbrukning av fossila bränslen 1,4 

 

GJ 

 Övergödning 

  

0,06 

 

kg PO4 eq. 

Fotokemiskt ozonbildande 

 

0,05 

 

kg ethene eq. 

Försurning 

  

0,69 

 

kg SO2 eq. 

 

 

 

   

Normaliserande  

data 

Västeuropeisk 

invånares påverkan 

        Klimatpåverkan 

 

0,00813 

 

12 300 

 

kg CO2 eq.(100yr) 

Vattenutvinning 

 

0,00254 

 

378 

 

m3 

Mineralutvinning 

 

0,002828 

 

24,4 

 

ton 

Stratosfäriskt 

ozonnedbrytande 0,000378 

 

0,217 

 

kg CFC11 eq. 

Giftigt för människan 0,000914 

 

19 700 

 

kg 1,4-DB eq. 

Ekotoxicitet för  

sötvatten 0,001288 

 

1 320 

 

kg 1,4-DB eq. 

Högre grad radioaktivt 

avfall 8,44E-03 

 

2,37E-05 

 

m3  

Ekotoxicitet för mark 0,001138 

 

123 

 

kg 1,4-DB eq. 

Avfallshantering 

 

0,0096 

 

3 750 

 

kg 

Förbrukning av fossila  

bränslen 0,005128 

 

273 

 

GJ 

Övergödning 

 

0,001846 

 

32,5 

 

kg PO4 eq. 

Fotokemiskt  

ozonbildande 0,002326 

 

21,5 

 

kg ethene eq. 

Försurning 

 

0,009691 

 

71,2 

 

kg SO2 eq. 
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Miljöpåverkande problem 

 

Vägning % 

      Klimatpåverkan 

  

21,6 

 Vattenutvinning 

  

11,7 

 Mineralutvinning 

  

9,8 

 Stratosfäriskt ozonnedbrytande 9,1 

 Giftigt för människan 

 

8,6 

 Ekotoxicitet för sötvatten 

 

8,6 

 Högre grad radioaktivt avfall 

 

8,2 

 Ekotoxicitet för mark 

 

8 

 Avfallshantering 

  

7,7 

 Förbrukning av fossila bränslen 3,3 

 Övergödning 

  

3 

 Fotokemiskt ozonbildande 

 

0,2 

 Försurning 

  

0,05 

  

 

Klimatpåverkan 

  

0,175609756 

 

kg CO2 eq.(100yr) 

Vattenutvinning 

  

0,029714286 

 

m3 

Mineralutvinning 

  

0,027713115 

 

ton 

Stratosfäriskt ozonnedbrytande 0,00343871 

 

kg CFC11 eq. 

Giftigt för människan 

 

0,007857868 

 

kg 1,4-DB eq. 

Ekotoxicitet för sötvatten 

 

0,011075758 

 

kg 1,4-DB eq. 

Högre grad radioaktivt avfall 

 

6,92E-02 

 

m3  

Ekotoxicitet för mark 

 

0,009105691 

 

kg 1,4-DB eq. 

Avfallshantering 

  

0,07392 

 

kg 

Förbrukning av fossila bränslen 0,016923077 

 

GJ 

Övergödning 

  

0,005538462 

 

kg PO4 eq. 

Fotokemiskt ozonbildande 

 

0,000465116 

 

kg ethene eq. 

Försurning 

  

0,000484551 

 

kg SO2 eq. 

       

       BRE Ecopints score  

  
0,43       Betyg A+ 
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BILAGA 3  

Exempelberäkning 1, Wicline 65 evo. 

Exempel på hur delarna räknas ut. För att förenkla det redovisas endast den 

klimatpåverkande punkten. Samtliga delar räknas ut på samma sätt med de 

olika kategoriernas siffror.  

134,75 / 12 300 = 0,010955 

0,010955 x 21,6 = 0,236634146 

134,75 är den indata som har hämtats från miljödeklarationen. 

12 300 är den siffra som har tagits fram för hur mycket en europeisk 

invånare påverkar i klimatpåverkan.  

0,010955 är normaliserande data. 

21,6 är det viktningstal som används för dennes kategori.  

0,236634146 är det tal som sedan kommer adderas med samtliga övriga 

kategorier för att slutgiltigen ge ecopoints.  

Exempelberäkning 2  

6000 x 0,7 = 4200 MJ 

4200 x 0,07 = 294 MJ 

6000-4200 = 1800 MJ 

1800+294 = 2094 MJ 
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BILAGA 4 

Exempelberäkning av en hel byggnad. 

 

 

Anta att man får maximala 8 credits på de övriga mat-delarna, alltså 2-7. 

Anta även att man får i mat 1 maximalt poäng för ytterväggar, tak och 

bjälklag vilket då innebär 9 poäng. Får man då som i vårt fall med vår 

uträkning betygen A på aluminiumfönstret kommer man få ytterligare 2 

poäng. Detta kommer då ge 11 poäng av 12 möjliga. Vilket i sin tur 

resulterar i 4 credits. Detta innebär då att man får 8 + 4 credits vilket då ger 

maximala 12 credits. Detta ger 62,12 % i det slutgiltiga resultatet och 

betyget very good. 

 

Område Uppnådda 

credits 

Tillgängliga 

credits 

% av 

uppnådda 

credits 

Viktningstal 

per område 

Resultat per 

område % 

Förvaltning 7 10 70 % 0,12 8,40 % 

Hälsa och 

välbefinnande 

11 14 79 % 0,15 11,79 % 

 

Energi 10 21 48 % 0,19 9,05 % 

 

Transport 5 10 50 % 0,08 4,0 % 

Vatten 4 6 67 % 0,06 4,0 % 

Material 12 12 100 % 0,125 12,5 % 

Avfall 3 7 43 % 0,075 3,21 % 

Markanvändning 

och ekologi 

4 10 40 % 0,10 4,0 % 

Föroreningar 5 12 42 % 0,10 4,17 % 

Innovation 

Totalt BREEAM 

resultat 

BREEAM betyg 

1 

 

10 10 % 

 

0,10 1,0 % 

62,12 % 

VERY GOOD 
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Anta i denna tabell samma som föregående bara att här får fönstren betyget 

E. Detta kommer i sin tur leda till då det får 0 poäng att ge 11 av 12 credits. 

Vilket då kommer ge resultatet 61,12 % och betyget very good.  

  

Område Uppnådda 

credits 

Tillgängliga 

credits 

% av 

uppnådda 

credits 

Viktningstal 

per område 

Resultat per 

område % 

Förvaltning 7 10 70 % 0,12 8,40 % 

Hälsa och 

välbefinnande 

11 14 79 % 0,15 11,79 % 

 

Energi 10 21 48 % 0,19 9,05 % 

 

Transport 5 10 50 % 0,08 4,0 % 

Vatten 4 6 67 % 0,06 4,0 % 

Material 11 12 92 % 0,125 11,5 % 

Avfall 3 7 43 % 0,075 3,21 % 

Markanvändning 

och ekologi 

4 10 40 % 0,10 4,0 % 

Föroreningar 5 12 42 % 0,10 4,17 % 

Innovation 

Totalt BREEAM 

resultat 

BREEAM betyg 

1 

 

10 10 % 

 

0,10 1,0 % 

61,12 % 

VERY GOOD 
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BILAGA 5 

En sammanfattning av miljödeklarationen på Wicline 65 evo. 

 

Fönstret mått är 1000 x 1000 mm.  
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