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Abstract 
 

There might be substances that can be harmful to the environment and 

unhealthy to humans in different materials that are used in constructions. They 

might be in concrete, floorings, insulation, glue, plastics, paint and lacquers. 

Swedish chemicals agency has a PRIO- guide where phase-out substances, 

substances that has such severe properties that they should not be used and 

priority risk-reduction substances, substances that should be given special 

attention is stored. These types of substances are selected in SundaHus 

database where the materials get assessed depending on contents and 

properties and presented with the letters A-D. Region Jämtland Härjedalen 

wants to use less of these substances in their buildings. Through a case study 

the materials at the reconstruction Zefyren has been checked and if they have 

been given fewer grades than A in SundaHus database alternatives have been 

brought forward. This rapport has been looking at the financial difference 

when using the present materials and the alternatives. The result is that it will 

be 80 779 kr more expensive to change to the alternatives. The result also 

shows that a reduction of phase-out- and priority risk-reduction substances in 

the finished product is 21 percent. The conclusion is that it can be worth 

changing the materials to alternatives that have better grade in SundaHus even 

though the cost is higher.  

SundaHus database is a tool that today is used by eight county councils and a 

study has been made if it could be suitable for Region Jämtland Härjedalen. 

Those who have answered are all pleased with SundaHus and think it is worth 

the cost. The recommendation is that Region Jämtland Härjedalen should use 

SundaHus at future projects.  



 
 

Sammanfattning 
Det kan finnas miljö- och hälsofarliga ämnen i olika material och produkter 

som används vid om- och nybyggnationer. De kan finnas i till exempel betong, 

golvmaterial, isolering, lim och fog, plast, spackel, färg och lack. 

Kemikalieinspektionen har en PRIO- guide där utfasningsämnen, ämnen som 

har så allvarliga egenskaper att de inte bör användas och riskminskningsämnen, 

ämnen som ska ges särskild uppmärksamhet finns inlagda. Dessa typer av 

ämnen finns markerade i SundaHus databas där materialen får bedömningen 

A-D beroende på innehåll och egenskaper. Region Jämtland Härjedalen vill 

minska på dessa ämnen i sina lokaler. Genom en fallstudie har materialen till 

ombyggnationen Zefyren kontrollerats och om de fått lägre bedömning än A i 

SundaHus databas har alternativ tagits fram. Denna rapport har granskat den 

ekonomiska skillnaden mellan materialen som används i nuläget och 

alternativen som tagits fram. Resultatet visar att det blir 80 779 kr dyrare att 

byta till alternativen. Resultatet visar också att en minskning av utfasnings- 

och riskminskningsämnen i slutprodukten blev 21 procent. Slutsatsen är att det 

kan vara värt att byta material till alternativ som fått bättre bedömning i 

SundaHus även om kostnaden blir högre.  

SundaHus databas är ett verktyg som idag används av åtta landsting och en 

undersökning har gjorts om det är ett verktyg som skulle passa för Region 

Jämtland Härjedalen. Studien har baserats på litteraturstudier och 

intervjufrågor har skickats till dessa landsting. De som svarat är alla nöjda med 

SundaHus och tycker att det är värt kostnaden. Rekommendationen är att 

Region Jämtland Härjedalen ska använda sig av SundaHus vid framtida 

projekt. 
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Terminologi  
Persistens (långlivad) Beständig, motstår nedbrytning [1]. 

Bioackumulerande Lagras i organismen [1]. 

Mutagen  Skadar arvsmassan [1]. 

Reproduktionstoxisk Fortplantningsstörande [1] 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Två av riksdagens miljömål är ”giftfri miljö” och ”god bebyggd miljö” 

där det bland annat står ”byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 

utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 

mark, vatten och andra resurser främjas." [2]. 

Idag står byggsektorn för omkring 40 procent av material och 

energianvändningen i Sverige och det används ungefär 50 000 olika 

material och kemiska produkter. Det är produkter och material som byggs 

in och därmed finns länge i våra byggnader och ökar riskerna för att skada 

människors hälsa och miljön [3].  

 

När det gäller de kemiska hälso- och miljögifter som finns i byggvaror så 

är behovet av information stort. Beställare och byggherrar har ett stort 

ansvar och kan även påverka mycket genom sina krav på hur byggnader 

ska utformas för att riskerna ska minimeras. När byggherren även är 

förvaltare så finns det ett intresse av att veta vad som byggs in i 

byggnaden. Det kan vara svårt att veta vad material och byggvaror 

innehåller, även om byggvarudeklarationer finns så kan de vara 

tidskrävande och svåra att tolka. 

Som offentligt organ så genomförs flera byggupphandlingar och det är 

viktigt att ställa krav på hur de ska vara utformade ur miljö- och 

hälsosynpunkt när det gäller materialen. 

Enligt Jämtlands läns landstings långsiktiga utvecklingsplan område miljö 2.2.1 

så är målet att minska negativ miljö- och hälsopåverkan från material och 

produkter i byggnaden. Det ska även finnas information om innehåll i de 

material och produkter som används och byggs in i landstingets 

fastigheter. Målet är även att öka andelen förnybart och återvunnet 

material.  I avsnitt 3.2 Material och produkter, är målet att det ska göras 

en kartläggning över vilka material och produkter som köps in. Att vid 

inköp och avtal ställa krav på information om innehåll i material och 

produkter som används och byggs in [4]. Något som inte följs fullt ut 

idag men det går att bli bättre och tanken med detta examensarbete är att 

visa fastighetsavdelningen på Region Jämtland Härjedalen vad den 

ekonomiska skillnaden blir vid val av material som är mer 

miljömedvetna.  
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1.2. Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen 

se vad de ekonomiska konsekvenserna blir genom att välja material som har 

bedömning A i SundaHus databas för ombyggnationen Zefyren.  

De material som används i projektet men inte uppfyller kraven ska där det är 

möjligt jämföras med material som uppfyller kraven.  

SundaHus är ett verktyg som inte används av Region Jämtland Härjedalen och 

en undersökning ska göras om det kan vara passande för projektledarna att 

använda.  

 

1.3. Forskningsfråga: 

 Vad blir de ekonomiska konsekvenserna vid byte till alternativa 

material som fått bedömning A i SundaHus mot material som inte har 

bedömning A vid ombyggnationen Zefyren? 

 

 Är SundaHus ett passande verktyg för Region Jämtland Härjedalen att 

använda? 

 

 

1.4. Avgränsningar 

Undersökningen utgår från de material som finns i hus- och 

rumsbeskrivningen i förfrågningsmaterialet och därför ingår inte till exempel 

elmaterial. Spackel, lim och fog som inte är uppräknade i beskrivningen är inte 

heller medräknade. Det material som är befintligt i lokalen är inte medtagna i 

rapporten. 
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2. Teori 
 

2.1. Miljö- och hälsofarliga ämnen 

Miljö och hälsofarliga ämnen finns i många byggvaror som till exempel 

betong, golvmaterial, isolering, lim och fog, plast, spackel, färg och lack. En 

kemikalieutredning har gjorts där det framgick att användningen av 

långlivade och bioackumulerbara ämnen (PB-ämnen), cancerframkallande, 

mutagena, reproduktionsstörande ämnen (CMR-ämnen) och hormonstörande 

ämnen ska minska. Metaller som bly, kadmium och kvicksilver ska avvecklas.  

Många av byggmaterialen som används och eventuellt innehåller dessa ämnen 

kan ge emissioner som ger dålig luftkvalitet och ohälsa, det gäller även de 

material som byggs in [5]. 

 

Om man tittar i Svenska byggregler BBR är det funktionsreglerna som är 

viktiga och inte detaljerna. När det gäller material står det ”material och 

byggprodukter som används i en byggnad ska inte i sig eller genom sin 

behandling påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt då 

funktionskraven i dessa regler uppfylls” Allmänt råd ” Regler för 

kemikalier i varor och produkter ges ut av Kemikalieinspektionen. 

Vägledning vid val av byggnadsmaterial finns i Boverkets rapport Bygg för 

hälsa och miljö- Kriterier för sunda byggnader och material samt Svenska 

Inneklimatinstitutets handbok H3, Föroreningar och emissionsförhållanden.” 

[6]. 

I Boverkets Bygg för hälsa och miljö- kriterier för sunda byggnader och material så 

rekommenderar de försiktighetsprincipen och minska förekomsten av 

kemiska ämnen i rumsluften. De tycker att en jämförelse av produkter i 

samma kategori ska jämföras och den med minst emissioner ska väljas [7].  

 

2.2. Emissioner 

Från alla material utsöndras flyktiga ämnen som är emissioner, det kan 

komma från materialet, från tillverkningsprocessen eller från efterföljande 

behandling. Dessa emissioner hamnar i inomhusluften och kan orsaka 

allergier. Det är mer eller mindre emissioner som släpper beroende på vad det 

är för material. PVC är ett material som släpper emissioner eftersom 

tillsatsämnena inte är bundna till plasten och är därför flyktiga. Flera av dessa 

tillsatsämnen är klassificerade som farliga enligt Europeiska klassificerings- 

och märkningsförordningen (CLP). De kan till exempel vara mutagena, 

cancerogena, reproduktionstoxiska, giftiga för vattenlevande organismer samt 

med skadliga långtidseffekter i miljön [8]. 

Tillsatser är ämnen som måste tillsättas för att göra materialet mjukt, stabilt 

mot värme, ge färg, bli slagtåligt och som förstärker plasten. Det kan vara olika 

tillsatser beroende på vilket användningsområde plasten har [9]. 
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2.3. PVC 

PVC (Polyvinylklorid) är en problematisk plast där det finns risker i alla led av 

livscykeln.  

Vid tillverkningen kan processkemikalierna vara ett arbetsmiljöproblem. 

Vinylklorid i PVC är officiellt klassificerad som cancerframkallande.  

PVC är den typ av plast som kräver flest tillsatsämnen. 2004 var det 

stabilisatorer som var den största tillsatsen om man tittade volymmässigt, 

stabilisatoren var ofta blybaserad. Bly är bland annat klassificerat som 

cancerframkallande och skadligt för reproduktionen. Även om det nu för tiden 

används ersättare till bly så står det fortfarande för nästan 50 procent av den 

totala mängden stabilisator.   

Flera miljö- och hälsofarliga organiska tillsatser kan också användas när man 

tillverkar PVC. Till exempel mjukgörare, bromerande flamskyddsmedel och 

klorerade paraffiner. Flera av dessa är officiellt klassificerade som, eller 

misstänks vara, cancerframkallande och hormonstörande se Figur 1 - 

Genomsnittligt ämnesinnehåll av ämnestyper i PVC [9]. [9]. 

 

Vid användningen av PVC i lokaler har det visat sig att tillsatserna är flyktiga, 

det vill säga att de inte är bundna till plasten utan övergår till gasform och 

sprids till inomhusmiljön med tiden. Det har gjorts tester i rum som har PVC- 

golv, PVC- tapeter och elektronik med PVC-komponenter där man har 

uppmätt mjukgörare, lösningsmedel och flamskyddsmedel. När kemikalierna 

lämnar materialet så hamnar de i luften och i dammet. Exponeringen för dessa 

tillsatsämnen kan ske genom inandning, ofrivillig förtäring av damm och 

upptag genom huden [8]. 

 

I avfallsledet kan plastkemikalier nå miljön som plasttillsatser i lakvatten från 

avfallsdeponier samt tungmetaller och cancerogena ofullständiga och 

försurande förbränningsprodukter från PVC. Det har gjorts flera studier som 

visar ökande halter av flamskyddsmedel och mjukgörare i miljön och i 

organismer. Dessa kemikalier är tillsatser i PVC och kan i varierande grad 

härledas till PVC [8]. 

 
Figur 1 - Genomsnittligt ämnesinnehåll av ämnestyper i PVC [9]. 
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Om det skulle uppstå en brand i en byggnad med PVC så bildas en tjock och 

ogenomtränglig rök och sikten blir dålig. Det kan vara svårt att hitta ut, något 

som kan vara förödande på ett sjukhus där det kan svårt orientera sig. Röken 

är också giftig då det bildas dioxiner, något som är extremt giftigt.  

När PVC brinner så utvecklas även saltsyra i gasform, den hamnar på 

omgivningen och metaller korroderar. Saltsyran tränger in i apparatur, datorer 

och apparatskåp och kan totalförstöra tekniken [10]. Detta är något som kan bli 

väldigt dyrt om en brand skulle uppstå. Förutom att saltsyran kan förstöra 

tekniken så kan den tränga in i betongens inre och orsaka rostskador på 

betongens armering. Detta kan ske i en långsam process och skulle 

rostangreppen bli svåra kan konstruktionens hållfasthet äventyras. Detta är 

något som kan ske flera år efter en storbrand [11]. 

 

2.4. Mjukgörare 

PVC är en hård plast och för att den ska bli mjuk så tillsätter man mjukgörare 

och den vanligast förekommande är ftalater. Mjukgjord PVC står för mellan 

80-90 procent av den totala användningen av mjukgörare i världen [8].  

Ftalater kan även finnas i tapeter, kabel, vävplast och även som mjukgörare i 

bindemedel för färg och lim [12]. Det finns olika ftalater på marknaden och 

den mest farliga, DEHP finns nu på EU:s kandidatlista över ämnen med 

särskilt farliga egenskaper. Från och med 2015 så behövs ett speciellt tillstånd 

för att få använda DEHP vid tillverkning av varor och kemiska produkter 

inom EU. Denna regel gäller inte varor från resten av världen där DEHP 

fortfarande används ofta, så produkter importerade från länder utanför EU 

kan innehålla DEHP.    

 

Det finns andra ftalater som används istället till exempel DIDP, DPHP eller 

DiNP [13 ]. 

Ftalater misstänks vara hormonstörare och studier visar att det finns 

kopplingar mellan ftalater och kroniska sjukdomar som astma och allergier.  

Mjukgörare är inte fast bundna till PVC-polymeren och därför så släpper 

ftalater från produkten under hela deras livslängd. Ftalaterna hamnar då i 

luften och dammet och vi får i oss den genom huden och maten. Ftalater hittas 

nästan överallt i vår miljö till exempel i sjöar, i marken, i blodet och i 

bröstmjölken.  

 

DiNP är den vanligaste ersättaren till DEHP men studier har visat att den har 

ett samband med svenska pojkars könsutveckling, de föds med kortare 

anogenitalt avstånd AGD. Det är måttet mellan anus och könsorganet. Det är 

kopplat till skador på könsorganen, försämrad reproduktionsförmåga och 

lägre testosteronhalt hos vuxna män [12, 14-15].  

 

Det finns mjukgörare som inte är en ftalat, den heter DINCH och från 2011 har 

Tarkett ersatt ftalaten DiNP med DINCH i samtliga homogena plastgolv för 
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offentlig miljö som tillverkas i deras fabrik. År 2014 har de successivt bytt till 

ftalatfria mjukgörare vid tillverkningen av plastgolv för både hem och offentlig 

miljö vid produktionen i hela Europa [16]. 

 

2.5. Prioriteringsguiden 

Kemikalieinspektionen har tagit fram en guide för att påverka användning och 

hantering av kemikalier. Denna guide heter Prioriteringsguiden (PRIO) och 

kriterierna är framtagna mot bakgrund av miljömålet för en Giftfri miljö och 

EU:s kemikalielagstiftning REACH (Registration, Evaluation och 

Authorisation of Chemicals) [17]. 

I Giftfri miljö så står det angivet att användingen av särskilt farliga ämnen ska 

så långt som det är möjligt upphöra. Dessa omfattar CMR- ämnen 

(Cancerogena, Mutagena och Reproduktionstoxisk), långlivade och 

bioackumulerande ämnen (PB), mycket långlivade och mycket 

bioackumulerande (vPvB) kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) och bly (Pb). 

Hormonstörande och kraftigt allergiframkallande ämnen omfattas också men 

det finns inga fastsällda kriterier för dem ännu. Dessa ämnen går under 

gruppen utfasningsämnen och de har så allvarliga egenskaper att de inte bör 

användas. Det finns även prioriterade riskminskninsgämnen som har egenskaper 

som bör ges särskild uppmärksamhet. Det är ämnen som har mycket hög akut 

giftighet, allergiframkallande, mutagen, hög kronisk giftighet, potentiellt 

PBT/vPvB och miljöfarligt långtidseffekter. Dessa måste alltid bedömas i den 

aktuella användningen och utifrån den risk som då kan uppkomma [1, 17]. 

 

CMR betyder cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen 

och de har så allvarliga egenskaper att människor inte bör exponeras för dem. 

Det behövs bara en liten dos för att orsaka bestående skador. Till exempel 

ärftliga mutationer, skador på reproduktionen eller skador som kan utvecklas 

till cancer [18].  

 

PBT/vPvB- ämnen är persistenta (långlivade), bioackumulerande och toxiska 

(giftiga) alternativt mycket persistenta och bioackumulerande. Långlivade 

betyder att de är stabila i miljön, de motstår nedbrytning. Organiska ämnen 

som är långlivade och bioackumulerande utgör alltid en potentiell risk för 

människors hälsa och för miljön. Ett långlivat ämne som även är 

bioackumulerande kan vara tillgängligt för upptag i organismer under en lång 

tid något som kan ge negativa effekter och det kan ta tid innan insatta åtgärder 

eller begränsningar ger resultat [19]. 

 

2.6. SundaHus 

SundaHus är ett verktyg som kan användas av fastighetsägaren för att veta att 

de materialval som görs är miljömedvetna. Det är en databas som är sökbar för 

varor och material, det finns nästan 90 000 varor i databasen just nu och täcker 

ett brett produktområde från målarfärg till elektronik. 
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En produkt bedöms på leverantörens dokumentation med utgångspunkt på 

SundaHus bedömningskriterier som är baserade på reglerna i 

Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 om klassificering och märkning, EG nr 

1272/2008 och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO [20]. 

 

I databasen går det söka efter produkter via produktnamn, varumärke, 

leverantör, BSAB-kod, artikelnummer, E-nummer (EL), RSK-nummer (VVS) 

eller ingående ämnen [21]. 

Exempel på dokumentation som finns i systemet är produktblad, 

säkerhetsdatablad, byggvarudeklarationer, samt innehåll i produkterna, ibland 

finns även drift- och skötselinstruktioner i systemet.  

Byggvarudeklarationer som är en del av bedömningen är framtagna av 

byggsektorn. De är frivilliga för leverantören att använda och är ett bra sätt för 

att få information om byggvarors miljöegenskaper eftersom det är en allt 

viktigare del för att klara byggnadens miljöprestanda [22]. 

 

En helhetsbedömning görs utifrån dokumentationen som leverantören lämnat 

och byggvaran får bedömningen A, B, C+, C- eller D. Det som tittas på är[23]:  

 Ingående material och ämnen samt ingående råvaror 

 Byggvarans hälso- och miljöfarlighet under: 

o Produktion/tillverkning 

o Byggskede 

o Bruksskede 

 Rivning samt restmaterial 

 Dokumentation 

Varje bokstav står för [24]: 

A: Produkter som:  

1.  Ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-

egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (dvs. 

cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-, 

allergiframkallande ämnen m fl.)  

2.  Inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet  

3.  Inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av 

flyktiga organiska ämnen  

4. Ger minimalt bidrag till smogbildning  

5.  Inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden) 

6.  Ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till 

deponibergen  
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7.  Har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper)  

8.  Inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk 

9.  Inte har för låg transparens kring innehållet i produkten 

B: Produkter som inte kvalificerar sig för A men som inte heller matchar 

kriterierna för C + respektive C -.  

C+: Produkter för vilka arbetare, närliggande samhällen och miljö riskerar att 

utsättas för särskilt farliga ämnen vid tillverkningen av polymerer.  

C-: Produkter som:  

1. Riskerar att leda till exponeringen för ämnen med PRIO-

egenskaper (t ex cancerframkallande, reproduktionsstörande, 

hormonstörande, allergiframkallande)  

2.  Riskerar att leda till exponeringen för ämnen med andra giftiga 

egenskaper  

3.  Riskerar att påverka inomhusmiljön negativt genom höga 

emissioner av flyktiga organiska ämnen  

4.  Ger högt bidrag till smogbildningen genom emissioner av 

flyktiga organiska ämnen  

5.  Innehåller ämnen eller har tillverkats av ämnen som vid väldigt 

små utsläpp kan ha en stor påverkan på klimatet 

 6.  Riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk 

 D: produkter som har för bristfällig dokumentation för en bedömning. 

 

2.6.1. Licenser 

Finns intresse att använda SundaHus databas så finns det olika typer av 

licenser. Nedan visas vilka som kan användas. 

Användarlicens – att använda databasen som ett uppslagsverk [25]. 

Projektlicens – används för ett specifikt projekt av alla inblandade, beställare, 

brukare, arkitekter, konsulter och entreprenörer. En projektanpassad 

kollektionsstruktur upprättas där information om använda produkter 

registreras [26].  
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Förvaltarlicens – Vid ny och ombyggnationer registreras de byggvaror som 

använts och med denna licens så finns en underhållningsfunktion där de kan 

uppdatera vad som har byggts in vid en renovering. Det finns en 

bevakningsfunktion där ägaren till byggnaden får månatliga rapporter över 

förändringar av bedömningar på de byggvaror som använts i byggnaden och 

arkiveringsfunktion där registrerade projekt finns kvar i SundaHus 

miljödatabas efter projektets slut [27]. 

Verksamhetslicens – För företag eller organisationer som vill ha obegränsat antal 

projektlicenser, alla övriga funktioner ingår också [28]. 

Utbildningslicens – För studenter [29]. 

Begränsad användarlicens – För de som bara behöver tillgång till de produkter 

som ingår i ett sortiment [30]. 

Demolicens – Testa databasen i 14 dagar [31]. 

 

2.6.2. Projekt 

Det finns olika funktioner för att nå ett bra miljöarbete vid om- eller 

nybyggnation. 

När ett projekt ska inledas så går de inblandade, till exempel byggherre, 

projektledning, arkitekter, konsulter och entreprenörer en utbildning som är ½ 

dag för att lära sig mer om hur systemet fungerar för att få ut mesta möjliga av 

miljödatabasen. Vid ett särskilt projekt skapas kollektioner där alla produkter 

som används i ett projekt registreras, det är även möjligt att tala om mängd 

och plats där byggvaran används. Alla aktörer i projektet får tillgång till 

databasen men det är SundaHus som administrerar tjänsten. 

För att slippa hantering av pärmar så skapas automatiskt digitala 

sammanställningar och de digitala dokumenten kan laddas ner i ett 

förvaltningssystem [32-33]. 
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2.6.3. Genomförande 

I Tabell 1 - Arbetsgången vid projekt i SundaHus [33]. visas hur 

arbetsgången för de delaktiga i ett projekt är när SundaHus används.  

 
Tabell 1 - Arbetsgången vid projekt i SundaHus [33]. 

 

Pos Beskrivning Detaljbeskrivning 

Projekteringsskede 

1 Utbildning Genomförande av en halv dags grundläggande 

miljöutbildning samt användning av SundaHus 

Miljödata för byggherreombud, projektledning, valda 

arkitekter och konsulter innan projekteringsarbetet 

börjar. 

2 SundaHus 

Miljödata 

För val av material används databasen SundaHus 

Miljödata. Byggherreombud, projektledning, valda 

arkitekter och konsulter och senare även entreprenörer 

kan anslutas till SundaHus Miljödata under projektets 

gång. 

3 Detaljprojektering Arkitekter och konsulter föreslår val av byggvaror. 

Byggvaror som ev saknas i SundaHus Miljödata läggs 

in och bedöms. Vi bistår arkitekter och konsulter vid val 

av byggvaror. 

4 Granskning Granskning och avstämning av projekterade byggvaror 

mot miljöprogram. Återkoppling och genomgång med 

konsulter. 

5 Handlingar Register och dokumentation över valda produkter i 

projektet finns tillgängligt via lösenordsskyddad 

inloggning i SundaHus Miljödata. 
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2.6.4. Strukturer 

Det finns olika strukturer på kollektionen av de registrerade produkterna i ett 

projekt [34]. 

 

Funktionell struktur se figur 2 

En trädstruktur som visar de olika skedena och vilka aktörer som är 

engagerade. 

 

 
Figur 2 - Funktionell struktur [34]. 
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Geografisk struktur: 

Byggnadens geografi eller plats beskrivs med en trädstruktur. Platsstrukturer 

läggs upp som man sedan kopplar till varje projekt. Det gör att man kan följa 

och uppdatera ”loggboken” i en byggnad över tid. Detta kan även användas 

för att föra in produkter vid löpande underhåll av byggnaden, se figur 3 [34]. 

 

 
Figur 3- Geografisk struktur[34]. 
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Byggdelsstruktur: 

En byggnad som indelas i byggdelsstruktur kan se ut som nedan. 

 

 
Figur 4 – Byggdelsstruktur[34]. 

 

 

Används vissa produkter ofta i en organisation så kan man märka de 

produkterna till exempel med sin egen logga [35]: 

 Akademiska Hus 

 Gotlandshem 

 Landstinget i Östergötland 

 Stångåstaden 
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3. Metod 
 

3.1. Fallstudie 

En diskussion med projektledarna på Region Jämtland Härjedalen 

inleddes där det framgick att bättre materialval ur miljösynpunkt 

är möjlig. Ett urval gjordes [36 sid 16-18] där beslutet att 

ombyggnationen Zefyren skulle användas i rapporten. Det är en 

om- och utbyggnation av landstingets träningslokal Zefyren där 

även apotek och expeditioner ingår. Byggnationen är på ungefär 

1000 m2 (se bilaga 1). En studie av ritningar och bygghandlingar 

gjordes och enligt beskrivning HUS och rumsbeskrivningen 

framgick vilka materialval som önskades. Dessa material 

granskades i SundaHus databas och lades in i en tabell. För de 

material som inte uppnått bedömning A ersattes likvärdiga 

alternativ där det var möjligt. En mängdberäkning gjordes genom 

granskning av ritningarna. Priser togs fram från internetbutiker 

och kontakt med leverantörer. Priserna på materialen 

multiplicerades med mängden och skillnaden mellan summorna 

från de olika alternativen togs fram. När alla material jämförts 

slogs dessa ihop och en totalsumma över prisskillnaden 

framfördes.  

Om materialen innehöll ämnen från Kemi:s PRIO- guide skrevs de 

in i tabellen för att se vilka effekter de kan ha. En kontroll gjordes 

även för att se om ämnena från PRIO- guiden minskar vid 

materialval som fått bättre bedömning i SundaHus databas. 

Denna typ av studie har varit passande för ändamålet.  

En kontakt har tagits med SundaHus som har förklarat hur 

databasen fungerat och gett tillgång till alla funktioner för 

användning inför denna rapport.  

 

3.2. Intervjuer 

Öppna intervjufrågor har ställts till landsting som använder sig av 

SundaHus databas i sin verksamhet för att veta vad de anser om 

verktyget. Dessa intervjustudier har analyserats som kvalitativ 

data då ett litet urval har studerats [36, sid 114-116]. Frågor har 

skickats med returnerande e-postmeddelanden till åtta landsting 

och tre har svarat. Vissa har svarat med ingående exempel medan 

andra har svarat med ja eller nej. Dessa svar kan stärka insikten om 

det är passande för Region Jämtland Härjedalen att använda sig av 

SundaHus i framtida projekt. Användningen av öppna 

intervjufrågor gör att de som tillfrågas inte blir styrda av svaren 
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utan kan själva utveckla sina svar men det blir svårare att 

sammanställa resultatet.  

 

 

3.3. Litteraturstudier 

Olika källor har används till denna rapport. För att ta del av vilka 

kemikalier som finns i materialen har byggvarudeklarationer 

använts som primärkällor till databasen SundaHus. Det är 

databasen SundaHus som har använts i denna studie [36, sid 94]. 

Kontroller av de ämnen som i databasen uppger vara utfasnings- 

eller riskminskningsämnen har gjorts i Kemi:s PRIO-guide för att 

verifiera att ämnet finns i listan och vad de ger för effekter. 

För att få mer bakgrundsinformation om ämnet som främst har 

skrivits under rubriken teori har sökning på Internet används 

genom sökmotorn Google. Olika nyckelord har använts och de 

sidor som är pålitliga har prioriterats, till exempel myndigheter och 

stora organisationer.  

 

3.4. Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att det som mäts är relevant i sammanhanget och 

reliabilitet innebär att mätningen görs på ett pålitligt sätt.  

Validitet anger vad vi mäter och reliabiliteten hur vi mäter, 

tillsammans ger dessa pålitlighet [36, sid 41-42]. 

 

De granskningar som gjordes av ritningarna och beskrivningarna 

är valida då de är relevanta och specifika för denna fallstudie. 

Reliabiliteten är inte så stark då uppskattningen av mängden för 

materialen är gjorda genom granskning av ritningarna. Hade 

ombyggnationen varit genomförd redan hade mängden av 

materialen varit fastställd och reabiliteten pålitlig.  

 

Intervjufrågorna anses valida då de har innehållit relevanta frågor 

som är kopplade till syftet. De är också reliabla då den person på 

landstingen som jobbar med SundaHus och har erfarenhet av det 

är tillfrågade.   

 

Informationen på SundaHus databas är valid och reliabel då det är kemister 

som gör bedömningarna men recept och innehåll i material kan ändras med 

tiden och om samma sökning görs vid senare tillfälle kan produkten fått ett 

annat resultat.  
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3.5. Representativitet 

Representativitet innebär vem eller vilka resultatet är riktat till. Om 

studien går att anpassa till en stor mängd personer eller grupper 

eller ett urval [36, sid 42]. 

 

Denna studie kan vara representativ för landsting som vill bli 

bättre i sitt miljöarbete då det gäller materialval. Men denna typ av 

fallstudie kan vara svår att generalisera då den är specifik för detta 

projekt och kanske inte är anpassningsbar för alla typer av 

ombyggnationer [37, sid 17]. 
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4. Resultat 
 

4.1. Materialens bedömning i SundaHus 

Vid en kontroll av de material som finns i rumsbeskrivningen och 

beskrivningen Hus vid förfrågningsunderlaget så visade det sig att 

fyra av materialen har fått bedömningen A, sexton stycken hade B 

och fyra stycken C i SundaHus databas. För skillnad i 

bedömningen efter att alternativen har valts se figur 5.  

Eftersom ombyggnationen inte har satt igång innan analysen 

gjordes har det inte funnits specifika tillverkare för alla material. 

Där tillverkare inte har varit tydligt har det lägst klassade 

alternativet tagits med i resultatet.  

 

Den totala skillnaden när de alternativ som finns till de material 

som inte fått A i SundaHus har ersatts blev 80 779 kr, se tabell 2  

Det är en ökning på 10,8 procent.  

Alla material har inget likvärdigt alternativ som har fått A i 

SundaHus. Det kan bero på att produkten inte går att tillverka utan 

vissa ämnen som inte kan ge bedömning A eller att de material 

som skulle kunna få A inte har lämnat in sina uppgifter för 

bedömning i SundaHus.   

Då leverantören lämnar in produkdokumentation om materialet 

går kemisterna på SundaHus igenom dessa för att ge en 

bedömning enligt kriterierna. Det förekommer att 

dokumentationen är ofullständig men en detaljbedömning är ändå 

möjlig. Vid dessa tillfällen kan inte ett högre betyg än B delas ut 

[38]. 

Hos 12 av de 16 materialen som har fått bedömningen B har 

dokumentationen varit ofullständig.  
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Figur 5 - Skillnaden på hur många material som fått A, B eller C i 

bedömningen i ursprungliga materialvalen och i alternativen. 

 

 

4.2. Ej A-klassade material och alternativen 

Golvmaterial 

Plastgolvet IQ Optima från Tarkett fick ett C+ i bedömningen. Det 

är ett PVC- golv och innehåller vinylklorid som bildas i 

tillverkningen. Det är ett utfasningsämne och enligt miljömålet 

Giftfri miljö ska användningen av särskilt farliga ämnen upphöra 

så långt det är möjligt. Det är ett CMR- ämne (cancerframkallande, 

mutagent, reproduktionstoxiskt) och människor bör inte exponeras 

för det [18]. PVC- golvet innehåller även polyuretan som bildar 

isocyanater vid tillverkningen, det är ett riskminskningsämne som 

kan ge allergier vid hudkontakt eller inandning, skador i 

andningsorganen vid inandning och eventuellt orsaka cancer 

[39,40]. 

PVC- golvet kan ersättas med plastgolvet Lifeline CS från Upfloor som är 

tillverkad av plasten polyeten. Huvudingredienserna är Kalciumkarbonat (60 

procent) och polyeten (37 procent). Det innehåller även zink (0,0259 procent) i 

tillverkningen. Zink är ett riskminskningsämne som är miljöfarligt och kan ge 

långtidseffekter [41].  

 

Eftersom det inte är en PVC- plast så behövs inga mjukgörare. Det 

betyder att den inte släpper ifrån sig mjukgörande kemikalier. 
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Polyetengolvet är även bättre ur brandsynpunkt då den giftiga gas 

som PVC bildar vid förbränning undviks. 

Vid byte från Tarkett IQ Optima till Lifeline CS blir kostnaden 

65 922 kr billigare. 

 

Spånskiva 

Spånskivan från Byggelit som fått B innehåller formaldehyd både i 

tillverkningen och i slutprodukten vilket avger hälsofarliga ämnen 

i byggskedet. Det är ett riskminskningsämne som är 

allergiframkallande, misstänks ge cancer och är giftigt vid 

inandning, hudkontakt och förtäring [42]. 

Alternativet är en spånskiva från Moelven som fått ett A i 

bedömningen. Den innehåller också forlmaldehyd men bara i 

tillverkningen och blir därför inte hälsofarlig i byggskedet [43].  

Vid byte av spånskiva från Byggelit till Moelven blir kostnaden 

56 997 kr dyrare. 

 

Glasfiberremsa 

Glasfiberremsan från Flügger är hemlig när det gäller vad den 

innehåller men minst ett ämne vid tillverkningen är ett 

utfasningsämne [44]. Den kan bytas till märket Konkret som 

varken innehåller utfasnings eller riskminskningsämnen [45]. 

Det finns ingen glasfiberremsa som har fått bedömningen A men 

den från Konkret har fått ett B i jämförelse med Flügger som fick 

ett C+.  

Vid byte av glasfiberremsan från Flügger till Konkret blir 

kostnaden 79 kr billigare. 

 

Målarfärg  

Målarfärgen Nordsjö Professional Grund+ och Professional 7 har 

fått B i SundaHus och innehåller 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on och 5-

klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on som 

är riskminskningsämnen. Dessa är irriterande för huden, det finns 

risk för allvarliga ögonskador, kan ge allergi vid hudkontakt och 

mycket giftigt för vattenlevande organismer[46-47]. 

De går att byta mot ECO Proffs grund och ECO Proffs Vägg från 

Färgbygge som är en vattenbaserad färg för invändigt bruk. De 

innehåller inga utfasnings- eller riskminskningsämnen[48-49].  

Vid beräkningen av kostnaden har det tittats på hur många 

kvadratmeter en liter färg räcker till. ECO Proffs färgen räcker 

längre än Nordsjö och därför behövs mindre färg. Nordsjö räcker 

5-8 m2/l medan ECO Proffs grund räcker till 6-12 m2/l  och ECO 

Proffs vägg räcker till 8-15 m2/l. Vid uträkningen har ett snitt tagits 

och 7 m2/l för Nordsjö använts, 10 m2/l för ECO Proffs grund och 12 

m2/l för ECO Proffs Vägg. Det är också räknat på att täckfärgen har 
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två strykningar. Vid byte till alternativen blir kostnaden 1629 kr 

dyrare. 

 

Avjämningsmassa 

Floor 4320 Fine Flow Rapid från Weber har fått ett B bland annat 

på grund av att det är hälsofarligt i byggskedet. Produkten 

innehåller portlandcement som är ett riskminskningsämne och det 

finns risk för allvarliga ögonskador, kan ge allergi vid hudkontakt, 

irriterar andningsorgan och huden. Slutprodukten har en riskfras 

som anger att den är irriterande för ögonen och 

säkerhetsangivelser finns, till exempel undvik kontakt med hud 

och ögon och inandning av damm [50]. 

Samma tillverkare har en avjämningsmassa som heter Floor Nova 

som har fått A i bedömningen och innehåller inte några utfasnings 

eller riskminskningsämnen [51]. 

Vid beräkning av mängd har mängdberäkningsverktyget på 

Webers webbplast använts. Den beräknar att det behövs 9299 kg 

Floor 4320 (372 förpackningar) och 1860 kg (93 förpackningar) 

Floor Nova. Vid ett byte till Floor Nova istället för Floor 4320 blir 

kostnaden 94 003 kr billigare. 

 

Duschskärm 

Duschskärm System 10H, typ A från Produktma AB har fått B i 

bedömningen och innehåller formaldehyd både i tillverkningen 

och i slutprodukten. Det riskminskningsämnet är bland annat 

giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring och misstänks ge 

cancer [52]. 

Den kan bytas mot en duschskärm från ASCC som har fått A i 

bedömningen. Vid tillverkningen av det rostfira stålet används 0,14 

procent nickel. Det är ett riskminskningsämne som är 

allergiframkallande och har hög kronisk giftighet [53]. Vid ett byte 

från duschskärmen fån Produktma till den från ASCC så blir 

kostnaden 6510 kr dyrare.  

 

Klädskåp 

Klädskåpet från Sonesson har fått B i och innehåller både 

utfasningsämnen och riskminskningsämnen i tillverkningen. 

Pulverfärgen innehåller epiklorhydrin som är ett utfasningsämne 

som är allergiframkallande och ett CMR- ämne. Även 

riskminskningsämnet Bisfenol A finns i pulverfärgen. Det är 

hormonstörande och allergiframkallande [54]. 

Ett alternativ är Dalforms klädskåp som har fått A och har inte 

några utfasnings- eller riskminskningsämnen i slutprodukten. I 

tillverkningen finns även där pulverfärg med epiklorhydrin, 

bisfenol A och även 2-ethyl-N-bis(2-ethylhexyl)hexylamine som är 

ett riskminskningämne som är mycket giftigt för vattenlevande 
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organismer och kan ge långtidseffekter. Även 

riskminskningsämnena formaldehyd och fenol finns i produkten, 

dessa kan bland annat orsaka möjlig risk för bestående 

hälsoskador, de kan även orsaka allergi [55]. 

Vid ett byte av klädskåpet från Sonesson till Dalform blir 

kostnaden 169 100 kr dyrare.  

 

Sittbänk 

Sittbänk från Byggbeslag fick B i bedömningen. I slutprodukten 

finns riskminskningsämnena koppar, krom och nickel. Dessa anses 

mycket giftiga vid hudkontakt och förtäring, farligt vid inandning 

och misstänks ge cancer. Nickel är även skadligt för vattenlevande 

organismer och kan ge skadliga långtidseffekter i miljön. 

Sittbänken är målad med en ospecificerad pulverlack och det antas 

vara ett riskminskningsämne [56]. 

Sittbänken från Byggbeslag kan bytas ut mot en sittbänk från 

Hyllteknik som fick A och inte innehåller något utfasnings- eller 

riskminskninsämne i slutprodukten. I tillverkningen finns 

formaldehyd från spånskivan och epiklorhydrin, bisfenol A och 

maleinsyreanhydrid i pulverlacken. Dessa kan bland annat ge 

allergi vid hudkontakt och cancer [57]. 

Vid byte av sittbänken från Byggbeslag till Hyllteknik blir 

kostnaden 2074 kr billigare.  

 

Städset 

Städset från Byggbeslag fick B i bedömningen och innehåller 

riskminskningsämnena koppar, krom och nickel i slutprodukten. 

Nickel kan ge allergi vid hudkontakt och misstänks ge cancer. 

Krom är mycket farligt vid hudkontakt och förtäring och farligt vid 

inandning och alla är farlig för vattenlevande organismer [58].   

Alternativet är ett städset från Furhoffs rostfria som fick A och inte 

innehåller något utfasnings- eller riskminskninsämne i 

slutprodukten. I tillverkningen av rostfritt stål till produkten 

används nickel som är ett riskminskningsämne [59]. 

Vid byte av städsetet från Byggbeslag till Furhoffs rostfria blir 

kostnaden 8620 kr dyrare. 

 

 

4.3. Ej A-klassade material utan alternativ 

Plastgolv 

Plastgolvet Omnisport Reference från Tarkett som är till 

träningsrummet där det behövs svikt i golvet har fått bedömningen 

C- i SundaHus [60]. Eftersom det kräver en viss prestanda har det 

inte gått att hitta något likvärdigt golv med bättre 

bedömningsresultat.  
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Dry-Top 

Fuktskyddsskiktet Dry-Top Spärrskiktslaminat där fabrikörens 

tillhörande primer fick bedömning C- och skarvmaterialet fick B 

har inte något alternativ hittats [61-62]. Primer och skarvmaterial 

följer med spärrskiktlaminatet från fabrikören och för att 

funktionen ska fungera bäst så är det passande att använda den.  

 

Dalapro Dalatex 

Armeringsduken från Dalapro Dalatex fick B i bedömningen och 

inga likvärdiga alternativ med högre bedömningsbetyg har hittats 

[63]. 

 

Våtrumsspackel 

Professional våtrumspackel från Nordsjö har fått ett B i bedömningen. Det 

innehåller riskminskningsämnen i både tillverkningen och slutprodukten.  

Inget likvärdigt alternativ med högre bedömning har hittats [64]. 
 

Våtrumsfärg 

Våtrumsfärgen från Alcro, grundfärgen och täckfärgen fick B i 

bedömningen och inga likvärdiga alternativ med högre 

bedömningsbetyg har hittats [65-66]. 

 

Tätskiktsduk 

Tätskiktsduk från CC Höganäs fick B i bedömningen och inga 

likvärdiga alternativ med högre bedömningsbetyg har hittats [67].  

 

Floor 4716 

Floor 4716 Primer spärrskikt fick B i bedömningen och inga 

likvärdiga alternativ med högre bedömningsbetyg har hittats [68].  
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Tabell 2 - Resultat från studie av materialval i ombyggnation Zefyren och vilka 

alternativ de kan ersättas med. 
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4.4. Kemikalier i materialen 

Vid undersökning av materialen i SundaHus databas så upptäcktes 

att många innehåller utfasnings- och riskminskningsämnen. 

Utfasningsämnen vid tillverkningen och riskminskninsgämnen vid 

tillverkningen och i den färdiga produkten finns i många av 

materialen.  

En översikt har gjorts över hur många utfasnings- och 

riskminskningsämnen som används vid de ordinarie materialen 

och om de alternativa materialen väljs. I Tabell 3 - Materialens 

innehåll av utfasnings- och riskminskningsämnen. 

visas vilka material som innehåller utfasnings- eller 

riskminskningsämnen och om de finns i tillverkningen eller 

slutprodukten.  

I figur 6-9 visas skillnaden på utfasnings- och 

riskminskningsämnen vid tillverkning och slutprodukt.  

 

Figurena visar att genom att byta ut elva av tjugofyra material till 

alternativ som har fått bedömningen A i SundaHus så minskar 

man riskminskningsämnen i tillverkningen med 12 procentenheter 

och ökar materialen utan utfasning- eller riskminskningsämnen 

med 17 procentenheter.  

I slutprodukten blir skillnaden större, då ökar materialen utan 

utfasning- eller riskminskningsämnen med 21 procentenheter.  

 

 
Figur 6- Antal ordinarie material som innehåller ämnen som finns i Kemi:s PRIO-

guide vid tillverkningen. 
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Figur 7 - Antal material som innehåller ämnen som finns i Kemi:s PRIO-guide i 

tillverkningen då de ordinarie materialen har bytts till alternativen. 

 

 
Figur 8 - Antal ordinarie material som innehåller ämnen från Kemi:s PRIO-guide i 

slutprodukten. 
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Figur 9 - Antal material som innehåller ämnen som finns i Kemi:s PRIO-lista i 

slutprodukten då de ordinarie materialen har bytts till alternativen. 

Tabell 3 - Materialens innehåll av utfasnings- och riskminskningsämnen. 
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4.5. Ämnens miljö- och hälsoeffekter 

De ämnen som finns i materialen i tillverkningen kan ge olika 

effekter på miljön eller hälsan för de som tillverkar den. När 

ämnena finns i slutprodukten kan de släppa ut emissioner och ge 

problem för brukarna eller hamna i miljön vid till exempel 

avfallshanteringen.  

 

I tabell 3 visades vilka utfasnings- eller riskminskningsämnen de 

olika materialen innehåller. Nedan visas vad dessa ämnen kan 

orsaka. 

 

Tabell 4 - Ämnen från PRIO-guiden som finns i materialen vid 

tillverkningen och deras hälso- och miljöeffekter.visar vilka hälso- 

och miljöeffekter utfasnings- och riskminskningsämnena kan ha 

när de finns i tillverkningen. Det är ämnen som finns i alla 

material, både de förvalda och alternativen. I  

Tabell 5 - Ämnen från PRIO-guiden som finns kvar i slutprodukten 

och vad de kan orsaka för miljö och hälso- effekter. visas de miljö- 

och hälsoeffekter ämnena i slutprodukten kan innehålla. Alla 

ämnena i slutprodukten finns i de förvalda materialen. 

Alternativmaterialen har inga utfasnings- eller 

riskminskningsämnen i slutprodukten. 

 

 

Tabell 4 - Ämnen från PRIO-guiden som finns i materialen vid tillverkningen och 

deras hälso- och miljöeffekter. 

 

 
 

Tabell 5 - Ämnen från PRIO-guiden som finns kvar i slutprodukten och vad de kan 

orsaka för miljö och hälso- effekter. 
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4.6. SundaHus för Landsting 

SundaHus är ett verktyg som är passande att använda i olika byggprojekt i 

landsting. Vad de som använder tjänsten verkligen tycker beskrivs under 

kapitel 4.6.1. 

4.6.1. SundaHus och andra landsting 

Efter ett utskick med öppna intervjufrågor som skickades till de 

åtta landsting i Sverige som använder SundaHus har tre stycken 

svarat. Frågorna och svaren finns i bilagorna 1-3.  

När man läser svaren så framgår det att SundaHus är ett passande 

verktyg att jobba med och värt kostnaden.  

Det används till alla projekt, små, stora, nybyggnation, 

ombyggnation och löpande underhåll. Något som kan anses som 

besvärligt är när en produkt inte är bedömd sedan tidigare och 

tillverkaren måste skicka in papper för att få den bedömd av 

SundaHus experter, det är något som kan ta tid.  

Alla som svarade tycker att de får bra stöd från SundaHus och 

uppskattar rapporter som skickas regelbundet.  

Det ger ett mervärde då de får aktuella datablad och relevant data. 

Även information till drift och skötselsystem följer med vilket 

anses vara bra. De som svarat tycker att verktyget SundaHus är lätt 

att jobba med även om det kan finnas en tröskel hos äldre.  

På frågan ”Vad tycker konsulter, projektörer, entreprenörer och andra som 

använder systemet i projekten?” Så svarar ett landsting att det kan vara en 

inlärningsprocess för berörda. Ett annat landsting som har använt verktyget i 

många år säger att de är vana. 

Ett landsting svarade på hur de tycker att användningen av SundaHus 

fungerar och om det är värt kostnaden ”Mycket mervärde då vi får aktuella 

datablad och då vi får relevant data. Vi kan också ta hem mer information till vårt drift 

och skötselsystem.”  
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5.   Diskussion 
Att det i BBR står att det är funktionen som är viktig och inte så 

mycket om kemikalier i material eller byggnader kan göra det svårt 

för byggherrar att veta hur de ska förhålla sig till detta. 

Försiktighetsprincipen är något som kan vara svår att tillämpa. 

Kemikalieinspektionens PRIO- guide är ett sätt att kontrollera 

kemikalierna som finns i materialen så att de inte innehåller något 

utfasningsämne, eller eventuellt riskminskningsämne. Det är något 

som är tidskrävande då alla materials byggvarudeklarationer 

måste granskas och ämnena ska sökas i PRIO- guidens databas. 

 

Därför anses SundaHus ett passande verktyg för de byggherrar 

som vill veta vilka material som används i sina byggnader och 

eventuellt även placeringen av dessa. Att de inblandade i ett 

projekt till exempel arkitekt, entreprenör och projektör får en kort 

utbildning om verktyget och har sen tillgång till databasen inför ett 

projekt gör att det blir lätthanterligt. Projektledaren har kontroll 

hela tiden på vilka material som väljs. 

Som visas i intervjusvaren från andra landsting så blir de hjälpta av 

SundaHus och tycker det är smidigt att använda. De känner sig 

trygga med vad som byggs in i deras lokaler. Det är även flexibelt 

då de kan ge undantag på sina krav när det gäller vissa material, 

detta ska då verifieras av ansvarig byggherre eller dennes 

representant för kontroll.  

 

Vid undersökningen av materialen som användes så hade flera av 

dessa fått B i SundaHus databas. Att 12 av 16 som fått B i 

bedömningen inte hade fullständig dokumentation innebär att 

flera av dessa kanske skulle kunna få A om leverantören skickar in 

all dokumentation. Resultatet visade att det kan vara svårt att hitta 

ett passande alternativ till vissa av dessa. Vid ombyggnationen 

Zefyren var det möjligt att byta ut 11 av 24 material. Det är bland 

annat fuktskyddskikt och produkter för målning i våtrum som har 

varit svåra att hitta alternativ till som fått bedömningen A. Det 

visar att ambitionsnivån att alla material skulle ha bedömningen A 

var för hög. Vid jämförelse av kostnaden vid utbyte till alternativen 

så visade det sig att det i vissa fall blev det billigare att välja 

alternativen med bedömning A. Något som är intressant och visar 

att det inte alltid är dyrare att välja det mer miljövänligare 

alternativet. Undersökningen visade att det skulle bli 80 779 kr 

dyrare att använda alternativmaterialen. Det är en ökning på 10,8 

procent. Görs en jämförelse med den totala summan av projektet 

fås en tydlig bild av hur stor ökning av kostnaden de material som 

fått bedömning A ger.  
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Eftersom material där tillverkare inte har varit tydligt och det lägst 

klassade alternativet tagits med i resultatet kan det vara 

missvisande. Hade byggnationen redan varit klar hade det varit 

lättare att veta exakt vilken typ av material och tillverkare som 

används. Då hade det blivit en mer rättvis bedömning. 

 

Mängden av materialen har uppskattats genom att granska 

ritningar och dokument. Hade kontakt tagits med aktuell 

entreprenör så kanske de kunde ha gett en mer exakt mängd och 

det kan ha gett ett tydligare resultat.  

Priserna i resultatet är tagna från butiker och återförsäljare, de 

exakta priserna som landstinget skulle kunna få kan ha gett ett mer 

exakt resultat. Att alla priser är återförsäljarpriser gör ändå att 

resultatet blir rimligt och kan ge en inblick i vad det skulle kunna 

innebära att byta vissa material till de med bedömning A i 

SundaHus. 

 

Det visade sig tydligt att genom att ställa krav när det gäller 

material vid upphandling så kan utfasnings- och 

riskminskningsämnen i byggnationen minska. I detta fall minskade 

dessa ämnen i slutprodukten med 21 procentenheter. Något som är 

positivt för miljön och hälsan för de som ska vistas i lokalen. Att till 

exempel byta ut PVC- golvet till ett plastgolv utan PVC så minskar 

man på ämnen som ger emissioner och det blir mindre kemikalier i 

lokalen. Det är även bättre ur brandsynpunkt.  

 

Inför granskningen om SundaHus är passande för Region Jämtland 

Härjedalen har de intervjufrågor som skickats varit öppna och 

formulerade lite olika beroende på vilket sätt de jobbar med 

miljöfrågor. Eftersom någon svarade med ja eller nej svar medan 

andra hade mer utförliga svar så hade det varit bättre med 

följdfrågor för att få mer omfattande svar av alla. Det hade gjort 

svaren mer liknande och lättare att sammanställa. Intervjusvaren 

gav en tydlig bild av vad andra landsting tycker om verktyget 

SundaHus och kan hjälpa i beslutet om det är passande för Region 

Jämtland Härjedalen. Litteraturstudien om SundaHus har visat 

tydligt hur verktyget och databasen fungerar och det har också 

stärkt insikten om hurvida det är passande för projektledarna på 

Region Jämtland Härjedalen att använda sig av.   
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6.     Slutsats 
 

Syftet med rapporten var att se vilken ekonomisk skillnad det 

skulle bli att välja material som fått bedömning A i SundaHus och 

därför anses vara mer miljövänliga. Undersökningen har visat att 

det skulle bli 80 779 kr dyrare att välja de alternativa materialen 

jämfört med de som används idag. Eftersom alla material som inte 

fick A i SundaHus inte kunde bytas ut så kan slutsatsen dras att det 

är ett för hårt krav att ställa i en ombyggnation.   

Om de alternativ som togs fram används så skulle utfasnings- och 

riskminskningsämnena minska med 21 procentenheter i 

slutprodukten och 16 procentenheter i tillverkningen. 

 

Den litteraturstudie som gjorts för att se om SundaHus kan vara 

passande för Region Jämtland Härjedalen har visat att det är ett 

verktyg som kan fungera i alla typer av projekt. Enligt svaren på 

intervjufrågorna från andra landsting så är de positiva till 

användandet av SundaHus databas. Verktyget kan skapa ett 

mervärde för landstinget genom att det är lätt att använda och ger 

projektledarna kontroll över vilka material som byggs in och var i 

byggnaden de finns. De får även hem aktuella datablad och 

information till drift och skötselsystemet, något som uppskattas. 

De kan lättare ställa krav vid upphandling genom att till exempel 

kräva att materialen har bedömning A eller B i databasen.  
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7.  Praktiska 
rekommendationer 

 

Det är tydligt att det är svårt att hitta material som fått A i 

SundaHus inom alla produktgrupper. En rekommendation är att 

begränsa sig till bedömning A eller B i SundaHus databas. Det är 

lättare att uppnå och är även det som är vanligast hos landsting 

som använder sig av databasen.  

Användandet av SundaHus databas är enkel och är enligt 

författaren ett passande verktyg för Region Jämtland Härjedalen 

för att få kontroll över vilka material som byggs in i lokalerna och 

vilken placering de har.  

 



 

 

35 
 

8.  Förslag till fortsatta studier 
 

Denna studie är begränsad till de material som står i beskrivning 

Hus och ett förslag till fortsatta studier är att kontrollera en större 

mängd material och produkter. De produkter som 

byggentreprenören använder som inte står med till exempel lim 

och fogmassa skulle vara intressant att se om det kan bytas ut mot 

bättre alternativ.  

 

Det finns fler databaser för kontroll av miljögifter i material till 

exempel Basta och Byggvarubedömningen. Ett förslag är att 

studera dessa närmare för att ta reda på vilka organisationer de 

kan passa för. 
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10. Bilagor 
 

Bilaga 1.  Översiktsplan Zefyren, apotek, expeditioner 
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Intervjusvar SundaHus 

 
Bilaga 2.  Region Östergötland 
 
 
Angelie Appel, Miljösamordnare 

 

 Använder ni Sunda Hus för varje projekt? 

Ja alla projekt stora som små, nybyggnation, ombyggnation, löpande 

underhåll använder SundaHus 

 

 Hur tycker ni användningen av Sunda Hus fungerar, är det värt kostnaden? 

Region Östergötland har använd SundaHus i många år, så ja jag tycker 

det fungerar bra 

 

 Tycker ni att systemet Sunda Hus är lättsamt att arbeta med? 

Ja det är lätt att registrera i SundaHus, det som kan vara problem och 

upplevs som jobbigt är om produkten inte finns i SundaHus eller inte 

är bedömd (D-produkt) Skapar då mer jobb för proj/entrep att försöka 

få leverantören att skicka in mtrl till SundaHus för bedömning av 

produkten. 

 

 Har ni särskilda krav som ni ställer när det gäller produkter och material i 

Sunda Hus? 

Vårt krav idag är att samtliga produkter ska registreras i SundaHus C 

och D- produkter ska inte användas, Om D-produkter ska man se till 

att få dem bedömda. Vissa C-produkter är ok att använda dessa är då 

märkta med en blåklint. Om man trots allt måste använda en C-

produkt kan man göra ett avsteg från kravet. Avsteget ska godkännas 

av mig. 

 

 Vad tycker konsulter, projektörer, entreprenörer och andra som använder 

systemet i projekten? 

Eftersom vi nu har använt SundaHus i många år så börjar de bli vana. 

Det man hör är att det är svårt med D-produkterna och att det tar tid 

om det överhuvudtaget går att få leverantören att skicka in mtrl till 

SundaHus för bedömning. 
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Bilaga 3. Landstinget Uppsala Län 
 

Soraja Nadimpour, miljösamordnare 

 

 Varför använder ni Sunda Hus?   

SundaHus har en databas som vi kan använda för registrering av 

inbyggt byggmaterial. 

 

 Använder ni Sunda Hus till alla projekt?          

JA 

 

 Hänvisar ni till dem även vid löpande arbeten?  

JA 

 

 Tycker ni att systemet Sunda Hus är lättsamt att arbeta med?   

Vi har inte fått klagomål om det är svårt att jobba i. 

 

 Har ni särskilda krav som ni ställer när det gäller produkter och material i 

Sunda Hus? JA 

 

 Vad tycker konsulter, projektörer, entreprenörer och andra som använder 

systemet i projekten?           

Vi har inte fått klagomål om det är svårt att jobba i. 

 

 Är det värt kostnaden för licensen?                   

JA.  De har dessutom bra service. 

 

 Tycker ni att ni får mer miljövänliga byggnader när ni använder Sunda 

Hus?       

           JA          

 

 Hur fungerar uppföljningen?   

SundaHus skickar ut Q rapport till oss. 

  

 Har ni några andra miljökrav vid om-/nybyggnationer?   

JA klassificering 
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Bilaga 4. Landstinget Värmland 

 

Henric Ernstson, miljökonsult 

 

 Använder ni Sunda Hus för varje projekt? 

JA,  

 

 Hur tycker ni användningen av Sunda Hus fungerar, är det värt kostnaden? 

Mycket mervärde då vi aktuella datablad och då vi får relevant data. Vi 

kan ockås ta hem mer information till vårt drift och skötselsystem.  

 

 Tycker ni att systemet Sunda Hus är lättsamt att arbeta med? 

Ja, finns en tröskel hos äldre men det blir mindre och mindre 

 

 Har ni särskilda krav som ni ställer när det gäller produkter och material i 

Sunda Hus? 

Egna miljökrav, vilka kemikalier som får användas.  

 

 Vad tycker konsulter, projektörer, entreprenörer och andra som använder 

systemet i projekten? 

Inlärningsprocess, när jag kom in detta  

 

 Hur håller ni miljöstandarden då det gäller löpande arbeten? 

Kontinuerlig uppdatering av miljöprogram och genom att alla projekt 

dokumenteras i SundaHus fortlöpande med de krav vi har. Jag som 

miljökonsult finns med som coach i alla projekt som ett bollplank. Jag 

kontrollerar också handlingar och granskar vid slutbesiktningar.  

 

 Har ni någon metod för uppföljning? 

Vi följer och dokumenterar materialet i systemhandling, bygghandling, 

och kontinuerligt under byggtiden. Alla handlingar och stegen 

dokumenteras i en egen kollektion i SundaHus och granskar innan 

processen går vidare. Jag som konsult gör också stickprov och är ute på 

golvet. Vi som beställare (jag är ju deras förlängda arm) utbildar även 

projektorer samt yrkesarbetarna i miljöfrågan. 
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