
 

 Passivhus Norden 2013 
  
 

526 
 

Hållbart- och energieffektivt byggande har fått en ny 

innebörd med certifierade flerbostadshus enligt Svanen 

 

 

 

 

 

 

 
 
Johnny Kellner 
Veidekke i Sverige 
Johnny.kellenr@veidekke.se 
  

mailto:Johnny.kellenr@veidekke.se


527 
 

Hållbart- och energieffektivt byggande har fått en ny 

innebörd med Svanen-certifierade flerbostadshus. 

Hållbart byggande? 

Hållbart byggande är ett byggande som har så liten klimatpåverkan som möjligt, både under husets 

drift men även att vi i samband med upphandling och produktion påverkar våra leverantörer att 

hushålla med resurser med minskad påverkan av växthusgaser som resultat.   

Det är nödvändigt att ha en helhetssyn på hur byggandet påverkar miljön ifrån vilket material vi 

använder, att vi bygger fuktsäkert, energieffektivt, vilka rutiner vi följer när vi bygger och att det finns 

en kvalificerad underhållsplan för byggnadens drift. Ett exempel på hållbart byggande är att följa 

kriterierna enligt Svensk Miljömärkning enligt Svanen. Veidekke har gått längre är Svanens energikrav 

som har som krav 67,5 kWh per m2 Atemp för zon III. Veidekkes krav är från 2013, 62 kWh/m2 A 

temp inom zon III d v s bättre än Minienergihus. Energimätningarna för kv Dorabella på årsbasis har 

inte kunna slutföras i april 2013.  

 

Bild 1: Kvarteret Dorabella (Brf Strandlycka). 

Klimatklokt utan minskad komfort 

Veidekke nedan kallad Byggherren har beslutat att alla flerbostadshus i egen regi (i huvudsak) 

tillsammans med Veidekke Entreprenad nedan kallad Entreprenören ska vara Svanenmärkta. Rent 

konkret innebär märkningen att vi följer Svanens hårda miljökrav på de flerbostadshus vi bygger. Att 

vi bygger med rätt kvalitet och med hänsyn till miljön både ute och inne. De som bor i ett 

Svanenmärkt flerbostadshus bor klimatklokt, utan att behöva kompromissa med boendekomforten. 

De bor i hus med god ventilation och värmeåtervinning och där allt material, från väggisolering till 

vitvaror, är valt med stor omsorg. 
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Bild 2: Svanens kriterier från ax till limpa 

Konsumentperspektiv 

Bland allmänheten är Svanenmärket hittills mest kopplat till tvätt- och diskmedel, papper och 

enstaka andra produkter. För att Svanenmärka ett flerbostadshus är naturligtvis komplexiteten 

oändligt mycket större. Svanen är en av de få miljömärkningar som även bostadskonsumenten 

historiskt väl känner sig bekant med och som har ett starkt varumärke i Norden. Hela 98 procent av 

de svenska konsumenterna känner till Svanen. I övriga Norden är procentsatsen nästan lika stor. 

Arbetet med certifieringen har medvetet bedrivits helt internt utan inblandning av externa 

specialister. Vi har velat visa att certifieringsarbetet med Svanen har kunnat genomföras av kunniga 

och framförallt medarbetare med stort miljöengagemang. 

Allergianpassning bra för alla människor 

Genom att vi har fått Svanens miljömärkning för flerbostadshus ges förutsättningar för en god 

inomhusmiljö även för människor med allergiska och astmatiska besvär eller som lider av annan 

överkänslighet. Forskning har visat att upp till 30 procent av alla barn lider av allergiska besvär. I 

köket undviks oftast ”dammhyllor” genom takansluten skåpinredning. Badrummet är, om badkaret 

är installerat, utformat så att golv och golvbrunn enkelt kan hållas rena. Vi väljer även växter på 

gårdar som inte är giftiga och är lämpliga för allergiker. I våra bostadshus installerar vi balanserad 

ventilation för att få en god inomhusmiljö med jämn temperatur och utan obehagligt drag och 

störande ljud.  

Processen att bli Svanenmärkta har inneburit att både Byggherren och entreprenören blivit 

granskade i sömmarna under lång tid och tvingats utveckla både processer och rutiner för att klara 

högt ställda miljö-, hälso- och energikrav.  

Svanens starka koppling kring innemiljöfrågorna har väckt en stor uppmärksamhet i hela Norden. Vi 

ser här en intressant koppling till Astma & Allergiförbundet som också har ett starkt varumärke i 

Skandinavien. Byggherren har i Norge redan ett samarbete med det Norska Astma & Allergiförbundet 

som vi hoppas att kunna inleda på motsvarande sätt i Sverige. Byggherren intresse är att tillsammans 

med vår egen entreprenör uppföra alla flerbostadshus i egenregi så de är miljöanpassade med en 

mycket god inomhus- och utomhusmiljö för alla människor. Kvarteret Dorabella (Brf Strandlycka) i 

Annedal är ett steg i rätt riktning. 
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Bild 3: Att finnas men inte synas. 

Koldioxid 

Målsättningen är att även minska utsläppen av koldioxid. Även under produktionen måste andelen 

av koldioxid minska. Byggherren har i samarbete med vår entreprenör har tagit fram en produktlista 

för koldioxid där projektledare kan se andelen utsläpp av koldioxid som enskilda produkter släpper 

ut. 

Huvudkrav som ställs för en Svanen certifiering 

 Ingående material med minimering av kemikalier och emissioner som har negativ påverkan på 
människor och miljön. Höga krav ställs på hälsa och miljöfarliga ämnen i material. 

 Byggnaden ska kunna drivas med låg energianvändning med:  
- köpt energi motsvarande 62 kWh per m2 A temp för Stockholms klimat 
- höga krav på lufttäthet där vi uppmätt täthetsfaktorer på mellan 0,1 - 0,2 oms l/s m2 

Resultaten har dokumenterats i en SBUF-rapporet xxx 
- låg varmvattenanvändning med individuell mätning och debitering via webben till en TV-

kanal 
- effektiv användning av fastighetsel 

 God ventilation och övrig inomhusmiljö 

 Höga krav på låga bullernivåer. Byggnaden uppförs i ljudklass B i tillämpliga delar. 

 Vattenbesparande armaturer som minskar energianvändningen 

 Fasta lågenergiljuskällor i alla biutrymmen klass B eller bättre 

 Vitvaror ska vara i minst energiklass A+  

 Källsortering i lägenheten (tre fraktioner) med gemensamma sorteringsmöjligheter 

 Kontroll genom hela byggprocessen där Svanen genomför periodiska revisioner för bland annat 
fuktkontroller 

 Extra material- och kvalitetskontroller för att förebygga inbyggda fuktskador 

 Byggavfall tas om hand på ett miljöriktigt sätt   

 Drift- och underhållsplan för hela byggnaden 

 Information till arbetsplatsen och bostadskonsumenten 
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Kostar ett lågenergihus enligt Svanen-konceptet mer? 

Självklart ökar investeringskostnaderna något. Men det beror på vad man jämför med. Går vi strikt 

efter lagstiftningen blir kostnaden högre. Går vi efter vad som är att betrakta som branschstandard 

hos de större byggbolagen får vi en något högre kostnad. Ur energisynpunkt ökar kostnaden något j f 

m om vi skulle bygga strikt efter dagens byggregler. Merkostnaden kan uppskattas till 2-3 procent. En 

god inomhusmiljö är ju en självklarhet och är att betrakta som en hygienstandard. 

Vad är det då som kan kosta mer i ett Svanenhus? 

Bortsett från licenskostnader så är individuell mätning av värme (ej tappvarmvatten) som i dag 

genererar en kostnad på cirka 4000-7000 kr per lägenhet inklusive moms. Med stor sannolikhet 

kommer denna post helt att utgå från Svanens krav. En annan merkostnad är halogenfria elrör. 

Kostnaden ligger i samma storleksordning som för värmemätning. Det är nog bara en kort tidsfråga 

innan priset på halogenfria elrör ligger i samma prisklass som traditionella elrör. Exakt den 

utvecklingen har redan skett på kort tid med halogenfria elkablar. 

Vissa kemiska produkter, såsom vissa fogmassor, har blivit fördyrande, cirka 700 kr per lägenhet. 

Dessa krav bör anses som ett rent hygienvärde och bör redan i dag betraktas som standard. 

Viss tjänstemannatid kommer att behöva läggas på nya produkter som tillkommer och som kräver 

godkännande av Svanen. Exempel på detta är vid byte av fönster- och köksleverantör i kommande 

projekt. Rutiner för detta måste utarbetas för att underlätta denna hantering. Det är väsentligt att 

bygga upp en miljövarudatabas (listor) där alla Svanenkrav på varor och produkter kommer att läggas 

in för att underlätta produktval. Utbildning av entreprenadingenjörer är också väsentlig för hur man 

arbetar med Svanen. 

Kostnad för ökad energieffektivitet med FTX-ventilation i stället för värmepumpar, ökad täthet, bra 

fönster, något utökad isolering kan inte betraktas som en merkostnad utan är snarare snart en 

standard.  Kostnader för certifierad virke där 50 procent är ett Svanekrav har framförallt medfört 

höga administrationskostnader. 

 
 

Bild 4: Certifierat virke ett Svanenkrav 
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Energi    

- En välisolerad klimatskärm 
- Snålspolande toaletter     
- Lågt värmebehov 62 kWh/m2 A temp  
- Energisnåla vattenkranar   
- Energimärkta vitvaror   
- Induktionsspis (ej Svanenkrav) 

Hälsa 

- Material- och kvalitetskontroll för att undvika  inbyggda fuktskador 

- Bra ventilation med effektiv värmeåtervinning 

- Extra god ljudmiljö 

- Superisolerade fönster 

Fakta om Svanenmärkta hus 

De viktigaste egenskaperna för ett Svanenmärkt hus är att de: 

 är energisnåla och har låg klimatpåverkan 

 är byggda med material som innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt 

 har en bra innemiljö 

 håller rätt kvalitet 

 har en genomtänkt drifts- och underhållsplan som gör det enkelt att se till att huset förblir 
energisnålt och behåller sin goda innemiljö under lång tid 

Tätheten en allt väsentligare faktor för lågenergihus 

Byggherrens samarbetspartner, Veidekke Entreprenad har via ett FoU-anslag från Svenska 

Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) genomfört luftläckningsundersökningar i Svanenprojektet i 

kvarteret Dorabella. 

Läckflödena får proportionellt allt större betydelse för energisnåla byggnader med framförallt 

balanserad ventilation typ FTX. För att uppnå en god lufttäthet är det viktigt att kunna utvärdera den. 

Energieffektiviteten hos en otät byggnad minskar dels för att man får ökad ofrivillig ventilation, dels 

för att isoleringsförmågan hos konstruktionen kan minska när byggnaden är utsatt för vindbelastning. 

FTX-system kan inte fungera tillfredsställande när luftläckaget genom klimatskalet är stort. Det går 

heller inte att filtrera tilluften om den tas genom klimatskalet istället för via filter i 

ventilationssystemet. För en god termisk komfort utan drag och nedkylda ytor krävs en lufttät 

byggnad.  

För att säkerställa att de uppsatta målen för lufttäthet skulle uppnås i Dorabella var det viktigt att 

göra rätt från början. Det är angeläget med täthetsprovning i ett tidigt skede av byggprocessen då 

det ger förutsättningar att i tid åtgärda problem med eventuella otätheter.  
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Tabell 1: Kv Dorabella. Skillnader i resultat vid omslutningsarea/s m
2
 och  

omsättningar per timme 

 

För att verifiera att kraven på lufttäthet uppfyllts när huset är färdigställt kan ett helt trapphus eller 

hela huset testas. Om kraven på lufttäthet inte uppfylls blir det både komplicerat och dyrt att i 

efterhand åtgärda otätheter. I kv Dorabella består ytterväggarna av prefabricerade betongelement 

vilket gör det enklare att få en god täthet j m f med lätta utfackningsväggar. Vid lätta 

utfackningsväggar av trä är det avgörande att ångspärren hanteras omsorgsfullt, att skarvar kläms 

ihop och tejpas och inte perforeras.   

Vid FTX-ventilation är det avgörande för energianvändningen att luftväxlingen i huset sker via 

aggregatet och inte genom okontrollerade otätheter.  

Låg energianvändning med minskade utsläpp av koldioxid under 
produktionstiden 

Byggherren har tillsammans med Cramo och Fortum utvecklat fjärrvärmeanslutna byggbodar i stället 

för de traditionellt eluppvärmda. Huvudskälet är att minska utsläppen av koldioxid (CO2) genom att 

inte använda kvalificerad el för lågvärdig uppvärmning och tappvarmvatten i bodarna. Inom kv 

Ytterskär i brf Snökristallen, i Västertorp i södra Stockholm (Byggherrens första Svanenmärkta 

flerbostadshus), hade vi en etablering med 10 byggbodar. Varje byggbod har en värme- och 

tappvarmvattenförbrukning motsvarande cirka 8000 kWh per år inklusive el för belysning och 

apparater. Den totala driftbesparing som vi gör via konvertering är cirka 40000 kr under ett normalår 

enbart på konverteringen till miljövänlig fjärrvärme. Under ett och ett halvt års etablering blev 

besparingen bli cirka 60000 kr beroende av energiprissättningen. Priset på el är baserat på 135 öre 

per kWh inklusive kraft, nät och skatter. Priset på fjärrvärme är baserat på totalt 81 öre per kWh. 
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Ur klimatsynpunkt baserat på produktval mellan el-uppvärmning och miljövänlig fjärrvärme blir CO2 

utsläppen cirka 50 ton per år för eluppvärmning. Med miljövänlig fjärrvärme blir CO2- utsläppen cirka 

4 ton per år. Satsningar på rätt sorts energi för rätt ändamål har förutom en god miljöinsats även 

genererat ekonomiska driftfördelar. Med nya energisnåla byggbodar blir naturligtvis utsläppen av 

CO2 något lägre. Beräkning av marginaleffekten av CO2 baseras på en rapport från en arbetsgrupp 

inom Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. 

Det är väsentligt att understryka att det trots låga utsläpp av koldioxid (CO2) för fjärrvärme är viktigt 

att fortsätta att utveckla energieffektiva och välisolerade täta byggbodar med värmeåtervinning som 

bland annat Cramo utvecklar. Värmebehovet kan nästan halveras med bättre isolerade byggbodar 

oberoende av energislag. Även förnyelsebara bränslen är en bristvara som vi måste hushålla med. 

Samtidigt är det viktigt att inreda byggbodarna med eleffektiva apparater och belysning. I dag har vi 

35 000-45 000 byggbodar på Sveriges byggarbetsplatser som är eluppvärmda. Detta motsvarar cirka 

10 000- 15 000 dåligt isolerade eluppvärmda småhus. 

Inom en nära framtid borde standardiserande fjärrvärmeuppvärmda byggbodar förhoppningsvis 

medföra att byggbolagen kommer att kunna ha lägre totalkostnad i sin etablering och samtidigt göra 

en god miljösatsning. Satsningen på miljöbodar är en del i ett större samhällsansvar med CSR 

(Corporate Social Responsibility) som riktmärke.  

Hoppas vi blir fler 

Vi är förstås stolta över att vara lite unika att vara det första byggföretaget i Norden som byggde ett 

Svanenmärkt flerbostadshus. För miljöns skull hoppas vi därför att fler bolag följer efter. Att vi blir 

fler som inte bara bygger hus utan också bidrar till att bygga ett mer hållbart samhälle.   

Hur arbetar vi i övrigt 

Utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid och metan, är det största miljöhotet ur global 

synvinkel. Klimatfrågan ligger högt upp på samhällsagendan och är även en väsentlig profilfråga. 

Utsläppen är även en global fråga där till exempel koldioxidutsläppen inte tar hänsyn till 

nationsgränserna. Miljöarbetet ska sätta sin prägel på alla projekt så att miljöbelastningen minskar 

och att det samtidigt ger en god inomhusmiljö. Dessa krav gäller såväl egenregiprojekt som externa 

partners. Ett bra miljötänkande innebär även ekonomiska fördelar för konsumenter genom lägre 

driftkostnader. 

Försiktighetsprincipen 

Försiktighetsprincipen innebär att man väljer bort produkter redan vid misstanke om negativ 

miljöpåverkan. Ett annat exempel på praktisk åtgärd är att elektromagnetiska fält skall undvikas i 

lägenheterna. Vi undviker detta genom att ett femledarsystem installeras i hela fastigheten samtidigt 

som vi undviker att placera elcentraler i anslutning till sovrum. 

Kvalitets- och miljöledningssystem 

Kvalitets- och miljöledningssystem måste anpassas efter verksamhetens egna processer och behov. 

Systemet är anpassat så att det är certifieringsbart. Det är väsentligt att medarbetare genomgår 
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kvalitets- och miljöutbildningar och vidareutbildas ständigt i frågorna, miljö är en kvalitetsfråga.  Det 

är väsentligt att kvalitets- och miljöarbetet alltid följs upp med mätbara och detaljerade mål som följs 

upp av internrevisioner. I uppföljningen ingår även konsulter och underentreprenörer. 

 En god ljudmiljö 

Störande ljud och buller uppfattas som det största problemet i boendemiljön. Bostäder bör vara 

tystare än vad de svenska byggreglerna kräver. Extra tjocka väggar och bjälklag ger en mycket god 

isolering mellan lägenheterna.  Även ytterdörrarna ska ha god ljudklass.   

Fuktsäkring 

Fuktskyddsåtgärder för att minimera fuktrelaterade problem är väsentlig. Fuktskyddsansvarig på 

arbetsplatsen är nödvändig. Fuktsäkring anordnas alltid i diskbänkskåp samt under diskmaskin, 

kylskåp och frysskåp. I badrumsväggar ställs höga fuktskyddskrav. Veidekke har sedan flera år förbud 

på att använda den så omtalade enstegsväggen för fasader. 

Energi 
Diskussion  

I enlighet med lågenergikonceptet Svanen är alla ytterväggar välisolerade och har superisolerade 

fönster. Individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning är standard. Bostäderna underskrider 

väsentligt myndigheternas gällande krav för energibehov under driftsskedet. Bostaden är dessutom 

byggd för att underlätta en grönare vardag – med bland annat energisnåla vitvaror, vattensnåla 

installationer och utrymmen för källsortering. Dessutom kan konsumenten följa sin 

energianvändning antingen på den egna TV-skärmen eller direkt via webben. På detta sätt kan man 

jämföra den egna energianvändningen med genomsnittet för huset och få en uppfattning om man 

ligger högt eller lågt. Dessa sammanlagda åtgärder medvetandegör konsumenten om sin egen 

energianvändning och möjliggör därigenom minskade uppvärmningskostnader och minskade 

koldioxidutsläpp. 

Någon utvärdering av beteendeförändringar har ännu inte genomförts. Erfarenhetsmässigt från 

andra projekt bl a Svenska Bostäder visar ingen mätbar statiskt förändrad minskad tappvarmvatten 

förändring. Orsaken kan vara att människor inte är beredda att ändra sitt beteende för några 

hundralappar per år.  
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Bild 5: Konsumenten kan följa sin och husets energianvändning 

Projektfakta 

Projekttyp:  Flerbostadshus upplåtet som bostadsrätt 
Inflyttning:  2012 - 2013  
Byggherre:  Veidekke Bostad AB  
Arkitekt/konsult:  Joliark arkitekter,  
Totalentreprenör:  Veidekke Entreprenad 
Miljökoncept:  Miljömärkning Sverige AB (Svanen)    
Kontraktsumma:  Cirka 184 miljoner SEK.  
Areal:  7. 200 m2 BTA  
Adress:  Annedalsvägen 22, Mariehäll, Stockholm 

Nyckeldata:  

Tre 4-våningars lamellhus med 70 lägenheter upplåtna som bostadsrätt  

Betongstomme med prefabricerade väggar av betong, putsad fasad  

Effektiv värmeåtervinning (FTX) och god värmeisolering  

Fönster med ett U-värde på 0,9 W/m2 K.   

Energitillförsel är fjärrvärme.   

Fakta om Veidekke 

Veidekke Bostad och Entreprenadär Skandinaviens fjärde största bygg- anläggning och 

bostadsutvecklingsföretag med 6500 anställda och en omsättning på cirka 21 miljarder SKR (2011). 

Våra mål för hälsa, miljö och säkerhet, HMS, är likställt med de ekonomiska målen. Veidekke 

kännetecknas av en decentraliserad organisationsmodell med en stark företagsskultur och stor grad 

av medarbetarinvolvering. Över halvparten av de anställda är delägare och har tillsammans 

20procent av aktierna i Veidekke. Företaget är noterat på Oslo Börs, och har sedan starten 1936 

aldrig gått med förlust. 


