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Sammanfattning. 
 
I dagens Sverige är ett hållbart byggande, med tanke på klimatförändringarna, en viktig 
aspekt. Detta har gjort att riksdag, regering, myndigheter och ideella organisationer, såsom 
SGBC, har utformat lagar, riktlinjer och certifieringar. SGBC är Sveriges största ideella 
organisation för certifiering av byggnader. De utformar i dagsläget en uppdatering av sitt 
miljöcertifieringssystem Miljöbyggnad. I denna uppdatering, vid namn Miljöbyggnad 3.0, 
planerar man att införa ett nytt bedömningsområde, nämligen byggskedet. Byggskedet 
innefattar fyra olika bedömningsområden: Byggavfall, Energi och Energislag, Förnyelsebart 
bränsle samt Kontroller och Hantering.  
 
Utgångspunkten för studien var att jämföra NCC:s checklista för Grönt Byggande med de 
kommande kraven i Miljöbyggnads bedömningsområde, byggskedet. Detta har gjorts genom 
litteraturstudie av SGBC:s hearingversion av Miljöbyggnad 3.0 och dess 
byggskedesindikatorer samt av Grönt Byggandes checklista. Denna inledande del av 
examensarbetet resulterade i arbetets första resultat och slutsats. Dessa var att checklistan för 
Grönt Byggande är i stort behov av en uppdatering och att dess punkter kring bodar är i 
särskilt behov av granskning. Arbetet noterade även att checklistan saknar kvantifierbara 
gränsvärden för kontroller.  
 
En annan del, som arbetet behandlade, var NCC:s projekt i praktiken och speciellt hur dessa 
skulle stå sig i en certifiering i de kommande byggskedeskraven. Detta skedde dels genom 
litteratur- och intervjustudie av ett avslutat projekt som NCC har genomfört, samt dels en 
enkät- och intervjustudie vid platsbesök på ett pågående projekt, som NCC jobbar med. Den 
andra delen av arbetet var att genom en litteraturstudie för byggskedet granska hur NCC:s 
projekt i praktiken klarar sig igenom en certifiering. Detta för att ge en bild av hur NCC:s 
projekt klarar kommande krav i Miljöbyggnads bedömning i ”byggskedet”. 
 
Den utförda certifieringen visade att NCC:s projekt i dagsläget inte uppnår något betyg alls. 
Det hamnar på” klassad” vilket är då lägsta betyget Brons ej kunnat uppnås. Slutsatsen som 
drogs var att NCC med små medel, genom bland annat införande av mottagningskontroller 
och noggrannare dokumentation, ändå kan klara sig upp till lägsta nivån Brons. De kan, med 
en något mer krävande insats, även nå det högre betyget Silver. 
  



Abstract. 
Sustainable development intending to climate change is an important aspect in Sweden today. 
Laws, guidelines, and certifications have been created by the parliament, government, 
agencies such as Boverket, and nonprofit organizations like Sweden Green Building Council 
(SGBC). SGBC is Sweden's largest non-profit organization for building certifications and is 
currently updating its environmental certification system for environmental building. This 
certification is, called environmental building 3.0 and is planned to introduce a new 
assessment criteria named the building phase. The building phase is comprised of four 
different assessment criteria’s: building waste, energy value and energy type, renewable fuel 
as well as control and handling. 

The starting point for this study was to compare the NCC's checklist for green building with 
the future requirements of the environmental building assessment criteria from SGBC. The 
thesis is based on a literature study of the SGBC development plan for environmental building 
3.0, its construction indicators, and the environmental building checklist. Results and 
conclusions of the first part of the work showed that the checklist for environmental building 
is in urgent need for an update and review, especially its points about temporary housing. This 
part of the result also revealed that the checklist needs measureable control limits. 

The second part of the study was to examine how NCC's projects would perform in a 
certification process with the new standards regarding building codes. This was done through 
a literature study, interviews with project members of both a completed project and an 
ongoing project at NCC, and a survey. This part of the study was also to assess trough a 
literature study of the construction site how NCC projects were to perform during a 
certification of the building phase.  

The current certification that NCC's projects have is classified, which are the grade obtained 
by a company when the lowest grade cannot be obtained. The next level on the scale is 
Bronze, which could currently not be reached. The conclusion of the thesis is that NCC can, 
with small funds, through the introduction of reception controls and more detailed 
documentation attains the next level on the scale, Bronze. It is also believed that the 
classification level Silver is obtainable with further efforts.  
  



Förord. 
Detta examensarbete omfattar 22,5 HP. Det är det avslutande arbetet på 
högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Examensarbetet är utfört under våren 2017 inom 
fakulteten för hälso-, natur-, och teknikvetenskap.  

Upprinnelsen till vår idé för examensarbetet grundar sig i att vi under vår utbildning har hört 
och lärt oss mycket om energiprestanda på hus under brukarfasen. Däremot har det inte 
diskuterats lika mycket om prestandan under produktionsprocessen. Det finns 
miljöcertifieringar på hus, vilket är jättebra. I dessa certifieringar vägs bara prestandan under 
brukarfasen in, men inte energiprestandan under produktionsprocessen. Detta ger en lite skev 
bild då husen idag har en väldigt hög prestanda oavsett vilket av de stora byggföretagen som 
uppför dem. Detta i sin tur gör att den totala energiförbrukningen en fastighet har under en 
livstid förskjuts mer mot att bara vara energi förbrukad under produktionsfasen. En 
bedömning kring produktionsskedet visade sig vara på väg i en kommande uppdatering av 
miljöcertifieringen Miljöbyggnad 3.0. Den nya uppdateringen innehåller en ny 
bedömningskategori vid namn ”byggskedet”. Vi började undersöka vad denna nya 
uppdatering av Miljöbyggnad innebar och kom fram till att vi ville utföra ett examensarbete 
utifrån dennas hearingversion, men även mot en företagskontakt. Idén utvecklades gemensamt 
med NCC och handledare på Karlstads Universitet. Detta resulterade i att vi studerade 
Miljöbyggnad 3.0 och dess nya bedömningsområde ”byggskedet” mot NCC:s checklista för 
Grönt Byggande och projekt i praktiken. 

Detta arbete har gett oss insikt i hur SGBC:s uppdateringar av Miljöbyggnad och införandet 
av en bedömning för byggskedet skulle se ut och även hur NCC:s miljöarbete ser ut.  
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1. Inledning. 
I detta kapitel följer en inledning som förklarar bakgrund till arbetet, syfte och mål samt en 
beskrivning av studiens upplägg. 

1.1 Bakgrund. 
Ett hållbart byggande med tanke på klimatförändringarna är en viktig aspekt i dagens och 
kommande generationers samhälle, för att kunna leva och bo i trivsamma bostadsområden 
med goda byggnader. Det handlar om att uppfylla behov utan att påverka omkringliggande 
natur och övrig miljö negativt (Ekström, C-M & Åslund, W. 2012). 

Denna tankegång har funnits med ända sedan 80-talet då klimatförändringarna konstaterades 
av forskare. Missnöjet växte sig starkt hos allmänheten ute i världen, vilket gjorde att 
dåvarande politiker utformade FN:s ramkonvention, för att driva miljöfrågan på en global 
nivå. Genom ramkonventionen inleddes de globala miljöförhandlingarna, för att driva 
klimatfrågorna vidare. Av dessa förhandlingar uppkom ett tilläggsprotokoll, i Kyoto, som står 
till grund för alla länders individuella åtaganden gällande klimatförändringarna. Protokollet 
anger specifika utsläppsmål, tillvägagångssätt för att uppnå dessa mål samt individuella 
länders åtagandeperioder (fn.se 2016). 

Inom byggsektorn i Sverige blev konsekvenserna av 80-talets klimatmissnöje och FN:s 
klimatkonvention allt fler. Det resulterade i att svenska regeringens plan- och bygglag PBL 
upprättades och den statliga myndigheten Boverket grundades. Boverket upprättade något 
senare sin förklaring av regeringens PBL, den så kallade BBR, Boverkets Bygg Regler. 
(Boverket 2016). 

Sveriges byggbransch ansåg att regeringens arbete kring hållbart byggande tog för lång tid 
vilket ledde till att branschen själv startade en ideell förening 2009. Föreningen heter Sweden 
Green Building Concil SGBC och har till uppgift att driva arbetet kring hållbart 
samhällsbyggande hårdare än vad regeringen gör (sgbc.se 2016a). Detta arbete är tänkt att 
kopplas till Sveriges miljökvalitetsmål del 15 ”God bebyggd miljö”. Miljökvalitetsmålen är 
en del av nationens uppsatta miljömål och har stark koppling till FN:s globala miljömål 
(miljomal.se 2017). SGBC är idag den snabbast växande ideella hållbarhetsorganisationen i 
Sverige med ett 20-tal anställda och har cirka 300 medlemmar (sgbc.se 2016a). 

Arbetet mot hållbart samhällsbyggande är en process som omfattar de tre aspekterna social-, 
ekonomisk- och ekologisk hänsyn. SGBC lägger stor vikt vid att helheten ska vara så bra som 
möjligt och betonar att eftertänksamhet är av största vikt då detta kan minimera kostsamma 
misstag i samband med hållbar samhällsbyggnad. Certifieringssystem har utvecklats för att 
tillhandahållas som verktyg vid miljöcertifiering av byggnader, anläggningsprojekt och hela 
stadsdelar (sgbc.se 2016a). SGBC tillhandahåller och uppdaterar miljöcertifieringarna 
BREEAM SE, LEED, GreenBuilding, CEEQUAL, Citylab & Miljöbyggnad. Citylabs 
certifiering inriktar sig inte mot byggnader och byggprocessen utan mer mot stadsplanering i 
stort. Detta medför att vår studie inte kommer att behandla denna certifiering. Fokus kommer 
att ligga mer på de andra certifieringarna (sgbc.se 2016b). När det byggs enligt ett 
miljöcertifieringssystem får den uppförda byggnaden ett certifikat som visar hur den påverkar 
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miljön.  Det påvisar också hur väl entreprenören kan bygga och att beställaren tänker på ett 
hållbart samhälle (Ekström, C-M & Åslund, W. 2012). 

I dagsläget är miljöcertifieringarnas lägstanivå baserad på lagar såsom PBL och riktlinjer ifrån 
myndigheter som t.ex. BBR. Högre nivåer i miljöcertifieringssystemen blir svårare att uppnå 
och är beroende på vilket betyg man strävar efter. När en byggnad certifieras visar det att 
byggföretaget arbetar mot en hållbar utveckling. Kostnaden för att certifiera varierar beroende 
på vilken av certifieringarna som ska följas eftersom omfattningen är olika stor (sgbc.se 
2016c-g & SGBC 2014a-c). 

SGBC:s arbete kring hållbart samhällsbyggande har till stor del haft fokus på huset och dess 
prestanda under brukarskedet, vilket medfört att byggprocessens prestanda inte hängt med. 
Detta har resulterat i att en större procentuell andel av den totala påverkan ur ett 
livscykelperspektiv fallit över till byggskedet. Denna procentuella andel kan variera beroende 
på det enskilda projektets materialutförande, där en betongstomme har större miljöpåverkan 
än en som är utfört i trä (Liljeström, C et al. 2015 & Larsson, M et al. 2016). 
 

1.2 Syfte. 
Syftet är att ta reda på hur NCC:s Grönt Byggande står sig mot byggskedesindikatorerna i 
Miljöbyggnad 3.0 samt även hur NCC:s projekt står sig mot byggskedesindikatorerna i 
Miljöbyggnad 3.0. Syftet är också att ta reda på hur NCC kan förbättra sitt 
miljöcertifieringsarbete i produktionsskedet. 
 

1.3 Mål. 
Målet är att besvara hur NCC:s projekt och Grönt Byggande står sig mot Miljöbyggnad 3.0 
och dess indikatorer kring byggskedet. Målet är även att besvara inom vilka områden NCC 
bör förbättra sig. 
 

1.4 Studiens upplägg. 
Studien inleds på global nivå där en allmän förklaring till hur den globala diskussionen kring 
klimatförändringarna växte fram på 80-talet. Från den globala nivån går studien gradvis mot 
svensk nationell nivå, för att sedan ta sig ner till lokal nivå. Förklaringar ges kring varje 
certifiering, som Sweden Green Building Council förvaltar. Här påbörjas studiens 
huvudsakliga inriktning där Miljöbyggnad 3.0 förklaras. Vidare kommer arbetet att bedrivas 
på tre olika områden som senare kommer att sammanställas i ett gemensamt resultat för de 
områden där eventuella problem identifierats.  De tre olika huvudområden studien innefattar 
är Miljöbyggnad 3.0 för byggskedet, NCC:s checklista Grönt Byggande för projekt som 
överstiger 50 miljoner och prestationer för projekt i praktiken. 

Begränsningar på examensarbetet har varit nödvändiga för att få fram ett relevant resultat, då 
många nya områden introduceras och utvecklas. En begränsning som gjorts är att den 
jämförelse studien förhåller sig till och baserar resultatet på är hearingverisonen av 
Miljöbyggnad 3.0 och dess bedömningsområde byggskedet. Inom byggskedesindikatorerna 
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kommer studien inte gå in djupt på varje indikator då dessa är under utredning samtidigt som 
studien görs. En annan anledning är att varje enskild indikator skulle kunna utredas i samma 
utsträckning som denna studie. Studien är också begränsad till att vara mer inriktad på 
projektnivå och jämföras mot indikatorerna i Miljöbyggnad 3.0 för byggskedet. 

 

2. Metod. 
I detta kapitel beskrivs hur arbetet är utfört, vilka vetenskapliga metoder som använts och 
anledningen till varför dessa har valts.  
 

2.1 Analysmetoder. 
Arbetets metod innehåller kvalitativa analyser i form av litteraturstudier, fallstudier genom en 
enkät och intervjuer samt en kvantitativ metod i form av analysering av mätdata. Anledningen 
till att den kvalitativa analysmetoden valdes var att kunna svara på frågan hur NCC:s Grönt 
Byggande mäter sig mot de kommande byggskedeskraven i Miljöbyggnad 3.0. Samt att även 
kunna svara på frågan hur NCC:s projekt står sig mot byggskedeskraven i Miljöbyggnad 3.0. 
Den kvantitativa delen av studien valdes för att kunna svara på frågan hur NCC:s projekt står 
sig mot byggskedeskraven i Miljöbyggnad 3.0. 
 

2.1.1 Empiriska studier. 
De empiriska studier som utförts för att analysera data är kvalitativa analyser i form av 
litteraturstudier och fallstudier genom intervjuer och enkät. Ytterligare en empirisk studie som 
utförts är kvantitativ analys (Lu.se, 2016). 
 

2.1.1.1 Kvalitativ analys. 
Här beskrivs vad de olika kvalitativa metoderna innebär och hur de har använts i studien. 

2.1.1.1.1 Litteraturstudie. 
En litteraturstudies material utgörs av vetenskapliga artiklar och avhandlingar som analyseras. 
Denna vetenskapliga metod härstammar ifrån de manuella litteratursökningarna av 
vetenskapliga rapporter i slutet av 1900-talet som blivit alltmer systematiserade. Detta har 
medfört att den alltmer kan betraktas som vetenskapliga studier med avseende på dess 
noggrannhet. Valet av artiklar för datainsamlingen från de vetenskapliga artiklarna och 
avhandlingarna skall ske på ett sådant sätt att de besvarar litteraturstudiens frågeställning. En 
litteraturstudie innebär systematisk sökning i form av datainsamling och systematisk 
analys/granskning samt databearbetning i form av kvalitetsbedömning av data. Allt i relation 
till aktuell studies syfte (Lu.se, 2016). 

Fördelar med en litteraturstudie är att hela arbetet är väl förankrat i litteratur och tidigare 
forskning. Har en bra litteraturstudie gjorts så kommer det övriga utförandet av 
undersökningen bli bättre och vara mer fokuserat på mål och syfte utan att sväva iväg på icke 
relevanta vägar (Lu.se, 2016). 
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En nackdel är att en bra litteraturstudie är tidskrävande och kräver genomsökning av mycket 
material och i ett litet projekt med en snäv tidsplanering kan det vara svårt att hinna med allt 
(Lu.se, 2016). 

 

Examensarbetet inleds med en litteraturstudie kring miljöarbete & SGBC:s 
miljöcertifieringar. Den allmänna litteraturstudien kring miljöcertifieringarna baserades på 
kvalitativa data från webbsidan sgbc.se. Data hämtas i form av manualer, informationsblad 
och fakta på denna webbsida. Orsaken till att informationen hämtades här är att 
organisationen tillhandahåller och certifierar dessa miljöbedömningssystem och är med 
anledning av detta den enda relevanta källan. 

Vid framtagning av data till en djupare litteraturstudie för Miljöbyggnad 3.0 och dess 
byggskede inleddes insamlingen på webbsidan sgbc.se. Fakta i form av text hämtades ifrån 
webbsidan, en hearingversion för Miljöbyggnad 3.0 och även ifrån samtal med 
Miljöbyggnads chef. Utifrån hearing- versionen granskades varje indikator kvalitativt. 
Information hämtades ifrån berörda myndigheter och organisationer kring kraven inom varje 
område. 

Till byggskedesindikator för drivmedel hämtades information ifrån webbsidan 
energifabriken.se och även från deras tryckta informationsblad. Skälet till att informationen 
hämtades ifrån energifabriken.se är att de själva tillverkar drivmedlen och är mycket insatta i 
deras egenskaper och konsekvenser. När det gäller byggskedesindikator för avfall hämtades, 
information kring basnivå för källsortering vid nyproduktion av byggnader, ifrån Sveriges 
byggindustriers hemsida. Denna information hämtades i form av en handbok som publicerats 
på hemsidan. Orsaken till att informationen hämtades ifrån Sveriges Byggindustriers hemsida 
är att miljöbyggnads hearingversion hänvisade sina gränsvärden till BI:s riktlinjer i ämnet.  
Data kring energiprestanda för manskapsbodar hämtades ifrån webbsidan moelven.com. 
Deras tillverkning av ”Kilsboden” står för majoriteten av marknaden för bodar i Sverige. Data 
för byggbodar erhölls genom besök hos tre av de större uthyrarna för byggutrustning, där alla 
hänvisade till Moelven AB och deras ”Kilsbod”.  Med anledning av detta är Moelven en bra 
källa att ta information från. 

För den mer omfattande litteraturstudien av NCC:s Grönt Byggande skedde insamlingen av 
relevant information genom kontakt med projektchef på NCC och deras vidare tilldelning till 
oss av dokumentation via mail. Vi tilldelades checklista över punkter för bedömning, internt 
presentationsunderlag och internt underlag för vad Grönt Byggande är i form av frågor med 
svar. Anledningen till att denna information hämtas via projektchef på NCC och tilldelats via 
mail är att materialet kommer från interna sidor med information som inte kunnat nås på annat 
sätt. Detta gör informationen relevant och pålitlig. 
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2.1.1.1.2 Fallstudie. 
Fallstudier utgörs oftast av observationer och intervjuer men i detta arbete kommer den 
utgöras av intervjuer och en enkät. Fallstudie är en undersökning som görs på en liten del av 
ett projekt och under en kortare tidsrymd. Ett ”fall” i projektet blir då den del där resultat 
hämtas ifrån och analyseras till ett resultat (Bell, J & Waters, S 2016). 

En fördel är att denna metod tillåter att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem 
inom en begränsad tid. Studiemetoden tillåter även forskare att arbeta på egen hand och om 
det finns specifika påståenden att följa blir det enklare att bibehålla studien inom rimliga 
gränser (Bell, J & Waters, S 2016). 

En nackdel som vissa forskare hävdar är att fallstudiers resultat kan bli felaktiga och skeva då 
bara en liten del av eller enstaka situationer undersöks. Av samma anledning hävdar vissa 
personer att en fallstudies resultat är svåra att kontrollera (Bell, J & Waters, S 2016). 

Datainsamling kring NCC:s projekt i praktiken, avslutat och pågående, sker via platschef på 
NCC. Informationen kommer ifrån två individuella projekt men som i stort sett är identiska 
med varandra. Information som kommer från de pågående projekten är ett resultat av den 
kvalitativa metoden fallstudie, i form av intervjuer och en enkät. Även information kring det 
avslutade projektet fås delvis genom intervjuer. 

2.1.1.1.3 Enkäter. 
Enkäter är en vetenskaplig metodik och ingår under fallstudier där olika typer av frågor ställs 
till en bred grupp, för att få fram information. Typer av frågor som kan vara med i en enkät är: 
verbala eller öppna frågor, alternativfrågor, kategorifrågor, rangordningsfrågor, 
kvantitetsfrågor, rasterfrågor och skalfrågor. Alla dessa typer av frågor ger olika typer av svar 
och resultat, beroende på vad man vill få ut av enkäten (Bell, J & Waters, S 2016). 

Fördelar med enkäter är att det med lätthet kan nå ut till en stor grupp med svarande. Med en 
bra och väl utarbetad enkät kan ett gott underlag för vidare analyser upprättas och sedan 
bearbetas vidare med exempelvis intervjuer (Bell, J & Waters, S 2016). 

Nackdelar med enkäter kan vara att frågorna är svåra att formulera rätt för syftet. Det kan 
innebära att frågorna feltolkas och ger svar som blir svåra eller omöjliga att analysera och 
tolka. En annan nackdel är att det är mycket tidskrävande och svårt att formulera bra och 
tydliga frågor som svarar på enkätens frågeställningar (Bell, J & Waters, S 2016). 

Enkäten för den kvantitativa metodens fallstudie genomfördes genom ett upprättat dokument 
med åtta frågeställningar. Dessa frågor var formulerade med svarsalternativen JA, Nej och ett 
tredje alternativ som kräver motivering. Frågorna som besvarades i enkäten behandlade hur 
avfallssortering på bygget sköttes, hur mottagning av gods till arbetsplatsen skedde och hur de 
anställdas beteenden kring energiförbrukning var. Dokumentet utformades med ett fåtal 
frågeställningar för att inte de svarande individerna skulle tycka insatsen blev för stor. Genom 
detta förfarande fås ett större antal personer som besvarar enkäten och underlaget för analys 
och resultat blir bättre. Det förväntade resultatet av enkäten var att få fram en bred grund med 
åsikter kring arbetsplatsens olika personers dagliga beteenden och rutiner.  
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På det pågående projektet delades enkäten ut till 13 personer ur olika yrkeskategorier för att 
spegla det verkliga projektets åsikt. Varje enkät besvarades anonymt och samlades in efter 
vilket en sammanställning gjordes enligt bilaga 5. 

 

2.1.1.1.4 Intervjuer. 
Intervju är en vetenskaplig metodik för insamling av data genom en muntlig kontakt med en 
eller flera personer (Bell, J & Waters, S 2016). 

Fördelar med intervjuer är att en undersökning på kort tid kan få många personers 
erfarenheter och synpunkter (Ahrne, G & Svensson, P 2016). En annan fördel är flexibiliteten 
som en intervju erbjuder. Innebörden av flexibilitet är att under en intervju kan personen som 
ställer frågorna läsa av, följa upp idéer, sondera svar och ställa viktiga följdfrågor. Detta på ett 
sätt som inte hade varit möjligt med exempelvis en enkät där svaren får tas för vad de är (Bell, 
J & Waters, S 2016). 

Nackdelar med intervjuer är att de kan ta tid att genomföra vilket gör att under en kort 
projekttid kan bara ett fåtal intervjustudier utföras. All data och fakta som fås utav en intervju 
kan vara missvisande om intervjun inte är tillräckligt genomtänkt (Ahrne, G & Svensson, P 
2016). En annan nackdel med en intervjustudie är att det kan vara svårt att analysera svaren 
studien resulterat i samt att de frågor som berör intervjun tar stor tid att formulera. Detta på 
samma sätt som när frågorna till en enkät ska utformas. Svar kan vara opålitliga då man inte 
vet om personen i fråga ger ärliga svar d.v.s. gör som han/hon säger att de gör. Forskaren 
måste se fakta med kritiska ögon och verifiera med hjälp av observationer eller liknande, för 
att resultatet ska ses som trovärdigt (Bell, J & Waters, S 2016). 

I detta examensarbetet skedde samtal med frågor till en projektchef på NCC och en platschef 
på det pågående projektet för att samla in data till certifieringen i miljöbyggnad 3.0 och dess 
byggskede. Data som arbetet ville få fram genom samtal med dessa två personer var 
exempelvis Avfallsmängder, areor och om NCC har system för återköp av överblivet 
material. Samtalen var uppbyggda på ett sådant sätt att den kompletterar data från det 
avslutade projektet Kv. Timmermannen på Våxnäs i Karlstad och även de ställda frågorna i 
enkäten. Samtalet belyste hur platschefen upplevde hantering och beteenden kring arbetarnas 
vanor med avseende på avfallshantering och energiförbrukning i manskapsbodarna och 
byggarbetsplatsen. Dessa samtal kunde liknas med intervjuer med skillnaden att arbetet inte 
följde någon strikt mall eller samma frågor. Samtalen med dessa två personer var korta så de 
mer liknade samtalspunkter i en konversation. Det för att frångå den formella mötestypen med 
intervjuunderlag och strikta frågeställningar, men även för att få tid att prata och sväva iväg i 
olika diskussioner. Mailkorrenspondens och telefonkontakt kompletterade även med data som 
missats under samtalen. Det förväntade resultat av samtalen var att arbetet skulle få ett så stort 
underlag som möjligt. Arbetet behövde ha så mycket information kring de praktiska projekten 
som möjligt. All information som samlades in för projekten sammanställdes och bedöms mot 
Miljöbyggnad 3.0 och dess byggskedeskrav. 
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2.1.1.2 Kvantitativ analys. 
Kvantitativ analys är en vetenskaplig metod där utgångspunkten för undersökningen är att alla 
delar man undersöker ska göras mätbara och resultatet ska presenteras numeriskt. Precisionen 
av resultatet beror på hur noga studien utfördes. Alltså är kvantifieringen en fråga om 
observationens grad av precision. För att undersökningen ska kunna kallas kvantitativ krävs 
det att minst ett rangordningsmått föreligger. Vid utnyttjandet av en kvantitativ metod sker en 
envägskommunikation, detta innebär att undersökningen sker på forskarens villkor (Andersen, 
H. 1994). 

En fördel med kvantitativa data är att de kan redovisas på ett överskådligt vis. Detta eftersom 
resultatet presenteras numeriskt i form av hårddata. Resultat i form av tabeller och diagram 
ger mycket information på en liten yta som lätt kan tolkas och analyseras av läsaren 
(Ejvegård, R 2009). 

En nackdel med kvantitativ data är att hur mycket information man än presenterar, i form av 
exempelvis tabeller och diagram, så måste läsaren ändå förstå, tolka och analysera innehållet.  
Dessa tolkningar av läsaren behöver inte nödvändigtvis vara densamma som författarens. 
Detta gör att en viss analysering och tolkning av författaren är nödvändig för att få fram det 
önskade budskapet (Ejvegård, R 2009). 

 

Informationen för det avslutade projektet fås till största del genom projektchef på NCC och 
via NCC:s databas där alla projekt de har genomfört finns. Anledning till att data hämtats via 
projektchef var för att all information är intern och inte kan nås på annat vis. De kvantitativa 
data som erhållits var avfallsmängder för de olika fraktionerna, areor på plan i projektet samt 
dokumentation av genomförda tester och kontroller. 

Samtliga data som samlats in angående Miljöbyggnad 3.0 och dess byggskede jämfördes, 
genom en kvantitativ analys, med NCC och deras Grönt Byggande samt deras projekt i 
praktiken. Allt för att uppnå målet med examensarbetet och kunna besvara, hur NCC:s projekt 
och Grönt Byggande står sig mot Miljöbyggnad 3.0 och dess indikatorer kring byggskedet. 

 

 

2.1.2 Reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet är tillförlitligheten hos det mätinstrument som används för att mäta i en aktuell 
studie. Ett målande exempel när det gäller låg reliabilitet är om mätinstrumentet måttband 
skulle vara gjort av materialet gummi. Då skulle varje mätning av en meter resultera i olika 
resultat för varje mätning.  Gummit har som vi vet en viss töjning i materialet. Skulle 
måttbandet varit tillverkat i stål, skulle den uppmätta metern inte variera för varje 
mätningstillfälle. Måttbandet av stål har inte någon nämnvärd töjning och dess reliabilitet blir 
hög i motsvarighet till mätinstrumentet av gummi som däremot får en låg reliabilitet 
(Ejvegård, R 2009). 
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Validitet är tillförlitligheten hos mätmetoden som används för att mäta upp aktuell studie. 
Används en metod som kan tolkas på olika sätt beroende på den person som läser av resultatet 
av mätningen, gör det att validiteten blir låg. Kan däremot den metod som används bara tolkas 
på ett enda sätt så har resultatet hög validitet. Exempel på detta kan vara om ett antal individer 
av olika nationalitet skall delas upp efter medellängd i två olika grupper. Den ena gruppen 
kortare än medel den andra längre, kommer metodens resultat variera beroende på att olika 
länders människor har olika medellängd. Således kommer metoden ha en låg validitet 
(Ejvegård, R 2009). 

 

Reliabiliteten och validiteten för arbetet är hög då examensarbetet inhämtar data och baserar 
resultatet från Grönt Byggande och NCC:s två specifika projekts jämförelse mot 
Miljöbyggnad 3.0 och dess mätinstrument för byggskedesindikatorernas bedömningsstruktur. 
Detta innebär att resultatet kommer vara densamma oavsett antalet försök, då inhämtade data 
inte kommer förändras. En brist i arbetets metodik och som får låg validitet är insamlad data 
genom fallstudie där personliga åsikter och erfarenheter kan variera. 
 

 

2.1.3 Alternativa metodval. 
Andra metoder som finns är exempelvis hypotesprövning där forskaren bildar en hypotes, 
med andra ord ett antagande, innan undersökningen börjar. Genom hypotesprövning ska 
forskaren alltså försöka förklara ett observerat fenomen och möjliga orsaker till varför detta 
fenomen uppstår (Ejvegård, R 2009). 

En annan alternativ studie är teoribildning där forskaren upprättar en teori kring hur ett 
föremål för undersökning kan fungera i ett större perspektiv. Detta innebär alltså att teorin 
som ges inte är fakta utan mer ett försök till att förklara funktionen av det (Ejvegård, R 2009). 

Modellbildning är en annan alternativ metod som innebär att forskaren gör en modell som 
antingen är detaljrik och i det stora hela återspeglar verkligheten eller mindre detaljrik och 
därför inte speglar verkligheten. Ett exempel på när en modell speglar verkligheten är kartor 
till en orienteringstävling där kartan är mycket detaljrik och återspeglar hur verkligheten ser ut 
för att de tävlande faktiskt ska kunna hitta i skogen (Ejvegård, R 2009). 

Prediktion är en annan metod som används i vetenskapen och innebär att de som utför en 
undersökning gör en form av prognos för hur personen ifråga tror att framtidens resultat 
kommer att se ut (Ejvegård, R 2009). 

Klassificering är när forskaren klassar data i ett system eller i någon form av kategorier. Ett 
exempel på en klassificering är när man sorterar musik i genrer för att klassa vilken typ av 
musik varje musikstycke tillhör (Ejvegård, R 2009). 
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2.1.3.1 Motivering till bortval av metoder. 
Anledningen till att vår undersökning inte valt att ta med någon av de alternativa metoderna i 
arbetet, följer i motiverande text nedan: 

Hypotesbildning har inte använts då examensarbetet utgår från en färdig mall vilket gör att en 
hypotes inte behöver upprättas. Anledningen till att metoden teoribildning valts bort var för 
att examensarbetet avgränsats till två specifika projekt, vilket gör att en teori blir överflödig. 
Modellbildning blir likaså överflödig då detta examensarbete gör en jämförelse mellan 
kommande krav och verkliga resultat. Detta är inget en modell kan förklara vilket resulterat i 
att metoden inte var användbar här. Prediktion är den sista alternativa metoden som arbetet 
inte använt sig av. Anledningen till detta är att en prognos över en miljöcertifiering inte ger 
någon relevant information för frågeställningen. 
 

 

2.2 Hantering av insamlade data. 
Alla data som har samlats in under examensarbetet lagrades på studieplattformen It’s 
Learning inom en för ändamålet upprättad projektgrupp. I gruppen har data som samlats in 
strukturerats och kategoriserats kring var informationen hämtats, vilken del informationen 
tillhör samt hur det kommer att användas i examensarbetet. Informationen har exempelvis 
kategoriserats under rubrikerna: Litteratur, Uppstart, Om kursen, Arbete & Kontaktuppgifter. 
I varje kategori har det upprättats olika underrubriker för att på ett enkelt sätt kunna orientera 
sig till var all information lagrats. Ett exempel på detta är kategorin Litteratur där 
underrubrikerna var: Miljöbyggnad, BREEAM, NCC, LEED, CEEQUAl, Gamla 
examensarbeten & Miljöcertifiering. På detta sätt kunde man hitta den informationen man 
sökte på ett enkelt sätt. All information fanns också lätt att hämta oavsett var man befann sig. 
Detta var en stor anledning till varför It’s Learning valdes som projektplattform. 
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2.3 Schematisk figur över metod. 
 

 
Figur 1. Schematisk illustration över upplägget av examensarbetets metod.  
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3. Teori.  
I detta kapitel följer en redogörelse för vilka miljöcertifieringar SGBC tillhandahåller samt 
dess olikheter. Kapitlet tar även upp teorin för de olika delområdena, Miljöbyggnad 3.0 med 
dess byggskede samt NCC:s Grönt Byggande och deras projekt. 
 

3.1 Miljöcertifieringssystem. 
I dagsläget är SGBC Sveriges största certifieringsorganisation för byggnader med dess 
omgivning och tillhandahåller miljöcertifieringarna BREEAM SE, LEED, GreenBuilding och 
CEEQUAL. Dessa olika certifieringar inkluderar, i olika omfattningar, områden för kontroller 
och bedömning av byggnader. De skiljer sig en del från varandra. Detta framgår av 
beskrivningen som följer: 
 

3.1.1 BREEAM SE. 
BREEAM, BRE Environmental Assessment Method, är en av de äldsta miljöcertifieringarna 
och har funnits i olika versioner ända sedan miljöcertifieringssystemet grundades i 
Storbritannien år1990. Miljöcertifieringssystemet har använts för att certifiera över 500 000 
byggnader världen över. En svensk utgåva av BREEAM lanserades 2013 och anpassades då 
för svenska förhållanden. Utgåvan heter BREEAM SE och följer svenska regler och 
standarder, samtidigt som certifieringens internationella spridning kvarstår. BREEAM SE kan 
användas som certifiering för nyproducerade byggnader samt vid ombyggnationer. Systemet 
baseras på ett poängsystem och har 11 kontrollområden, så kallade indikatorer där den 
maximala poängsumman kan uppgå till 100 poäng. Bedömningen resulterar i de olika 
betygsnivåerna: Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding, med olika tilläggskrav. 
Poängsystemets lägsta betyg kräver att ett projekt uppnår 30% av den maximala 
poängsumman. För att kunna uppnå systemets högsta betyg krävs 85% och en god innovativ 
lösning (sgbc.se 2016c & SGBC, 2014a). 
 

3.1.2 LEED. 
LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, är en miljöcertifiering som 
grundandes av den icke vinstdrivande föreningen U.S Green Building Council. Den första 
utgåvan av LEED kom år 1999 och är ett av de mest kända miljöcertifieringssystemen. LEED 
kan användas som certifiering för nyproduktion, befintliga byggnader och även för 
ombyggnationer. Systemet baseras på ett poängsystem och har 7 kontrollområden, så kallade 
indikatorer. Miljöbedömningssystemets olika betygsnivåer är: Certifierad, Silver, Guld och 
Platinum. Poängsystemets lägsta betyg kräver att ett projekt uppnår 40 poäng och systemets 
högsta betyg kräver 80 poäng av dess maximala poängsumma på 100 poäng (sgbc.se 2016d & 
SGBC, 2014b). 
 

3.1.3 GreenBuilding. 
GreenBuilding är en miljöcertifiering som grundades genom ett EU- initiativ mellan åren 
2004–2014 för att snabba på energieffektiviseringen av bygg- och fastighetssektorn. SGBC 
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övertog certifieringen år 2010 och har sedan dess hanterat och förvaltat den. GreenBuilding 
riktar sig till förvaltare och fastighetsägare som vill effektivisera sina bostäder och lokaler. 
Kravet som miljöcertifieringen ställer är att byggnaden som certifieras ska ha 25% mindre 
energianvändning än vad den hade innan certifiering eller att byggnaden efter certifiering 
följer BBR:s nybyggnadskrav (sgbc.se 2016e). 

3.1.4 CEEQUAL. 
CEEQUAL är ett miljöcertifieringssystem som inriktar sig till anläggningssidan och 
lanserades år 2003 för att användas i Irland och England. Idag drivs och ägs certifieringen av 
CEEQUAL Ltd. Med anledning av omvärldens stora intresse utvecklades en internationell 
version år 2011. Den nya internationella versionen av certifieringen gjorde det möjligt att 
certifiera svenska anläggningsprojekt. CEEQUAL, som miljöcertifieringssystem, bygger på 
att en person i projektet utbildat sig i certifieringssystemet för att göra en egenbedömning 
under arbetets gång. Efter egenbedömningen och avslutat projekt följer en slutkontroll av en 
oberoende tredjepart. Denna certifierar projektet och utfärdar ett certifikat med någon av 
betygsnivåerna Pass, Good, Very Good eller Excellent utifrån 9 kontrollområden, så kallade 
indikatorer. Dessa har ungefär 180 olika frågeställningar. Detta sker alltså mestadels under 
projektets gång. Det lägsta betyget, Pass, kräver att ett projekt uppnår 25% av den maximala 
poängsumman och betyget Excellent kräver 75% av den totala poängsumman. Maximal 
poängsumma för det individuella projektet kan variera eftersom olika projekt har olika 
frågeställningar. Detta innebär att frågor som inte på något sätt rör det gällande projektet 
utesluts ur certifieringsprocessen och räknas då inte med i den totala poängsumman (sgbc.se 
2016f). 
 

3.1.5 Miljöbyggnad. 
Miljöbyggnad är utvecklad och framtagen för svenska förhållanden. Miljöbyggnad är i 
Sverige den miljöcertifiering som används mest. När certifieringen grundades år 2005 
kallades den för ”miljöklassad byggnad” och som senare, år 2011, övergick till att förvaltas av 
SGBC. Certifieringssystemet kan användas för nyproduktion, befintliga byggnader och 
omfattande ombyggnader. Den baseras på ett aggregationssystem med tredjepartscertifiering 
till betygsnivåerna: Brons, Silver eller Guld och innefattar 15 kontrollområden, så kallade 
indikatorer. Tredjepartscertifiering innebär att uppgifter i ansökan behandlas av oberoende 
specialister, som i detta fall är Miljöbyggnads granskare. Tack vare certifieringens 
uppbyggnad med en oberoende tredjepart vill många fastighetsägare, vid ombyggnad och 
nyproduktion, välja just detta system. Att Miljöbyggnad har ett aggregationssystem innebär 
att alla indikatorer vägs in i betygsättningen för byggnaden. Detta ger en bättre helhetsbild av 
byggnadens prestanda, då en eller flera specifika indikatorer inte kan väljas bort. Högre betyg 
blir på grund av detta svårare att uppnå när indikatorer inte kan prioriterats bort. I dagsläget 
har Miljöbyggnad ca 1 390 certifierade byggnader varav majoriteten av dessa har fått betyget 
Silver. Detta miljöcertifieringssystem kommer att analyseras vidare i senare delar av arbetet 
(sgbc.se 2016g & SGBC, 2014c). 
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3.1.6 Skillnader mellan miljöbedömningssystem. 
De skillnader man kan se mellan de olika certifieringssystemen ovan är framför allt en tydlig 
gruppering med Miljöbyggnad på ena sidan och med LEED och BREEAM på den andra. 
Grupperingen grundar sig i att de baseras på olika typer av bedömningssystem och har olika 
omfattning. Miljöbyggnad baserar sig på ett aggregationssystem.  LEED och BREEAM 
däremot på två typer av poängsystem. Både LEED och BREEAM ser till mer än bara 
byggnaden och har ett något generösare system, där indikatorer kan prioriteras lägre utan att 
påverka betyget. Detta fungerar inte i Miljöbyggnad. Om man i Miljöbyggnad skulle 
prioritera någon del lägre, skulle detta påverka slutbetyget för byggnaden. Miljöbyggnad 
bedömer enbart byggnaden inom områdena materialval, energi och inomhusmiljö. Vi ser 
också att CEEQUAL, som miljöcertifieringssystem, sticker ut då denna certifiering enbart 
bedömer anläggningsprojekt och baseras mer eller mindre på en egenkontroll, som verifieras 
av en tredjepartsperson. 

 

 

3.2 Miljöbyggnad. 
I detta delkapitel följer en redogörelse av Miljöbyggnads uppbyggnad och en fördjupning 
inom Miljöbyggnad 3.0 med dess byggskede samt indikatorernas innebörd och krav. 
 

3.2.1 Certifieringsprocessen. 
Miljöbyggnad är Sveriges vanligaste miljöbedömningssystem och kan certifiera befintliga 
byggnader, omfattande ombyggnationer och nyproduktion. Detta innefattar 
handelsbyggnader, bostäder såväl som andra lokaler. Allt görs genom en 
tredjepartscertifiering inom områdena inomhusmiljö, byggmaterial och energi. Bedömningen 
utgår från 14 indikatorer för befintliga byggnader, 16 indikatorer för ombyggnationer samt 15 
indikatorer för nyproduktion. Allt sammanställs genom ett aggregationssystem för att få något 
av betygen: Brons, Silver eller Guld. Det finns även en bedömningsnivå vid namn ”klassad” 
vilket är när lägsta betyget Brons inte kunnat uppnås. (sgbc.se 2016g & SGBC, 2014c-f). 
 
När en byggnad ska certifieras genom Miljöbyggnad skall den först registreras hos SGBC. 
Här fastställs vilken manual och version med dess olika kriterier som byggnaden kommer 
jämföras mot vid granskningen. Endast en byggnad kan certifieras för varje registrering 
såvida inte byggnaderna hänger samman. Det via exempelvis en invändig kommunikation, 
delar energideklaration eller har en och samma ägare. I dessa fall kan byggnaden bedömas 
som en och samma byggnad, vilket gör att den då får ingå i en och samma registrering, samt 
senare få ett och samma certifikat. När flera olika byggnader har samma förutsättningar som 
t.ex. hos en entreprenör som har ett typhus klart, kan den sökande få en granskningsrabatt. 
Detta innebär att det räcker med att ett av typhusen genomgår en fullständig granskning, för 
att alla likvärdiga hus också ska kunna släppas igenom granskningen. Då granskas ”kopiorna” 
till ett rabatterat pris och de behöver inte granskas lika grundligt. För att byggnaderna ska 
anses ha samma förutsättningar kan de exempelvis ha samma Atemp, samma 
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uppvärmningssystem eller samma orientering mot väderstreck m.m. När certifieringen för det 
”första” huset är klar kopierar SGBC kommentarer och dokumentation till de byggnader som 
inte granskats lika grundligt, ”kopiorna”. Varje byggnad verifieras separat och får individuella 
plaketter vid godkänd kontroll. Den mindre omfattande genomgångens riktighet säkerställs 
genom att sökande skickar in ett förhandsbesked, som garanterar att de kommer att få 
granskningsrabatten för ”kopiorna”, vi uppförande av typhus (sgbc.se 2016h). 
 
En ansökan för certifiering i Miljöbyggnad måste skickas in senast tre år efter det att 
byggnaden registrerats hos SGBC. En ansökan fylls i och skickas till SGBC online, där olika 
dokument redovisar hur byggnadens utförande och egenskaper uppfyller kraven i 
Miljöbyggnads certifiering. När SGBC tagit emot alla dokument, granskar en oberoende part 
ansökan och bedömer huruvida den klarar betygskriterierna i certifieringen eller inte. Om en 
bedömning inte kan genomföras pga. bristande information, kan komplettering krävas in. I en 
ansökan ingår två revideringar av dokumentationen. Om fler revideringar krävs kostar detta 
extra. Tiderna i certifieringsprocessen är också en kritisk del, speciellt i revideringarna där 
extra tid kanske måste köpas efter den första granskningen. Om den sökande väljer att köpa 
extra tid fördubblas längden på alla hålltider i certifieringsprocessen. Om den sökande inte 
väljer att köpa extra tid utöver certifieringens ursprungliga tidsram, kommer sökanden endast 
att ha en vecka på sig att komplettera reviderande dokumentation. Följer inte den ansökande 
tidsplaneringen för certifieringsprocessen, har de max en arbetsvecka, efter ordinarie tid, på 
sig att lämna in komplettering. Vederbörande riskerar annars att behöva starta om processen 
på nytt (sgbc.se 2016h). 
 
När den aktuella byggnaden blivit godkänd av den oberoende granskaren, utfärdas och 
skickas ett certifikat till fastighetsägaren. Befintliga byggnader, som blivit godkända, får ett 
slutgiltigt certifikat omgående, till skillnad ifrån nyproducerade eller ombyggda byggnader 
där certifikatet endast är preliminärt. Med preliminärt certifikat så måste en verifiering ske 
mellan ett och två år från det att byggnaden invigts. Verifieringsprocessen startar efter att 
fastighetsägaren skickat in en verifieringsansökan online, där SGBC jämför den preliminära 
certifieringen mot verifieringsansökans dokumentation. Denna certifiering är giltig i upp till 
tio år eller tills det att byggnaden genomgår en omfattande ombyggnation, som ändrar 
ursprunglig verksamhets egenskaper eller utförande (sgbc.se 2016h). Se figur 2. 
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Figur 2. Schematisk beskrivning över Miljöbyggnads certifieringsprocess 
från registrering till certifierad och verifierad i Miljbyggnad. Källa: sgbc.se/certifiering 

 

3.2.2 Miljöbyggnad 3.0, byggskedet. 
Under år 2016 och början av 2017 har SGBC utvecklat nästa utgåva av 
miljöbedömningssystemet, Miljöbyggnad 3.0. Där har samtliga delar av certifieringssystemet 
granskats och uppdaterats. Hearing versionen kompletteras, utöver befintliga, med två nya 
områden. Ett avsnitt för byggskedet och ett för drift & förvaltning. Det nya 
certifieringsområdet inom byggskedet kommer här att granskas djupare. Detta nya område är 
en kompletterande fristående bedömning till nyproduktion och har fyra indikatorer med 
betygsnivåerna: Brons, Silver och Guld, exakt som den ursprungliga certifieringen (SGBC, 
2016). Warfvinge1 förtydligar att bronsnivån är krav ifrån myndigheter eller lägsta nivån i 
branschens praxis och Guld är rimlig funktion eller spetsteknik. Se figur 3. 
 

 
Figur 3. Illustration över Miljöbyggnad 3.0 och dess byggskede med de fyra indikatorerna presenterade med betygsnivåer. Källa: 
sgbc.se/nyheter 

 
 
De fyra indikatorerna för det nya området, byggskedet, i Miljöbyggnads hearingversion är: 
Byggavfall, Energi och Energislag, Förnybart bränsle samt Kontroller och Hantering. SGBC:s 
ursprungstanke med denna del av certifieringen är att ”premiera god verifierad miljöhantering 
under byggskedet och på byggarbetsplatsen” med avseende på dessa indikatorer (SGBC, 
2016). Se figur 4. 

                                                           
1 Catarina Warfvinge chef Miljöbyggnad SGBC, intervju den 11 apr 2017 
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Figur 4. Illustration över Miljöbyggnad 3.0 och dess byggskede. 
De fyra indikatorerna presenterade med betygsnivåer och förklarande motivering för att uppnå dem. Källa: sgbc.se/nyheter 
 
 
3.2.2.1 Indikator 1: Byggavfall. 
Denna indikator tar upp på vilket sätt avfallet hanterats under projektets produktion (SGBC, 
2016). 
 
Indikatorns bronskriterium ställer kravet att maximalt 10 procent av byggets avfall får gå till 
deponering och att avfallslagens krav skall uppfyllas. När det gäller elektriskt avfall, 
brännbart avfall, farligt avfall och producentansvarsförpackningar skall dessa omhändertas 
och sorteras enligt gällande lag (SGBC, 2016). 
 
För att klara nästa betygsnivå, Silver, krävs även ett retursystem för alla lastpallar som ett 
projekt hanterar. Projektet skall även klara basnivån för källsortering enligt Svensk 
Byggindustri, samt säkerställa att byggprojektet har max 5 procent av sitt avfall som går till 
deponering (SGBC, 2016). 
 
Basnivån hos Sveriges Byggindustrier för källsortering är att material skall sorteras i ”största 
möjliga mån”. Material sorteras i 9 olika kategorier. Dessa är: Trä, Elektriskt avfall, Gips, 
Skrot & metall, Farligt avfall, Brännbart avfall, Plast som ska återvinnas samt Fyllnadsmassor 
& deponi. Alla dessa kategorier ska i största möjliga mån sorteras separat med avseende på 
avfallskategori. Sveriges Byggindustrier uppmärksammar även att ”deponi & blandat avfall” 
ska ha en så liten andel som möjligt. Pallar som är utformade för att användas fler än en gång 
ska returneras enligt ”Byggpall” och material som använts som förpackningar ex. wellpapp 
sorteras i största möjliga mån där det rent praktiskt fungerar. Materialspill orsakat av 
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underentreprenörer tas om hand först och främst av berörd part, i andra hand sorteras detta i 
projektets angivna sorteringsfraktioner (BI, 2015). Allt enligt basnivå för källsortering vid 
byggproduktion (Bilaga 1). 
För betyget Guld, i indikator 1, krävs det att projektet har avtalat ett system för återköp eller 
liknande av varor som av någon anledning inte byggts in i byggnaden eller inte används, även 
så kallat ”spill”. Detta gäller även förpackningsmaterial. När det gäller installationsspill från 
projektet, skall även här ett system för retur upprättas. För betyget Guld krävs att 
avfallsmängden inte överstiga 30 kg/m2, BTA (SGBC, 2016). Detta enligt BI:s riktlinjer för 
byggavfall (BI, 2015). 
 
BTA är en byggnads totala area, där arean för alla våningsplan är summerade. Med 
areabegränsning för varje plan menas att arean även inkluderar ytterväggarna. I denna area 
ingår inte urtag ur bjälklag och arean på balkonger (ByggTerm, 2017). 
 
3.2.2.2 Indikator 2: Energi och energislag. 
Denna indikator tar upp och redovisar hur energi används under projektets produktionsskede 
och fokuserar på en ansvarsfull energianvändning (SGBC, 2016). 
 
Indikatorns lägsta nivå Brons kräver att projektets energiförbrukning mäts regelbundet med 
energimätare och att detta följs upp under produktionens gång. Den energianvändning som 
skall mätas och följas upp är värme, kyla och elförbrukning (SGBC, 2016). 
 
För att ta sig till nästa betygskriterium, Silver, måste man även klara gränsvärdet 150 
kWh/m2, bod och år för förvaringsbodar och personalbodar. Här skall även indikator 4, 
silvernivån, uppnås (SGBC, 2016). 
 
För nivå Guld krävs, utöver redan uppnådda kriterier, att man redovisar uttorkning av 
byggfukt och dess energiförbrukning. Gränsvärdet för energiförbrukning för förvaringsbodar 
och personalbodar har skärpts till gränsvärdet 120 kWh/m2, bod och år. Här måste även 
indikator 4, guldnivån, uppnås (SGBC, 2016). 
 
En av Sveriges mest framstående leverantörer av byggbodar är Moelven Byggmodul AB och 
dess bodkoncept ”Kilsboden”. Företaget har producerat manskapsbodar i över 50 år. Deras 
byggmodulskoncept har med tiden skapat en standard inom byggsektorn och räknas som en 
flexibel och snabb tillfällig personalbodslösning. Byggbodarna gör det mycket enkelt att få 
upp lokaler tillfälligt och få en snabb lösning på bostäder att bruka. Kilsboden tillhandahåller 
bodar för att täcka behoven för arbete, sanitet, matlagning och vila i form av manskapsbodar 
och toalettbodar. Beroende på vad beställarens behov är på byggarbetsplatsen kan olika 
bodlösningar upprättas. Detta löses så att olika bodmoduler sammankopplas. Kilsboden har i 
dagsläget grovt två bodtyper för vilka de tagit fram energiprestanda (moelven.com 2017). 
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Dessa två bodtyper heter enligt Olsson2 på Ramirent ”Pir” och ”Standardbod” där ”Pir” är den 
energisnålaste. Energiprestanda för Pirbod (Bilaga 2) och energiprestanda Standardbod 
(Bilaga 3). Enligt Asp3 tar även Stavdal sina bodar bland annat från Moelven. Enligt Storm4 
tar Cramo sina bodar genom Moelven och Flexator, vilka har energiprestanda för bodarna PK 
2000 (3 310 kWh/år och bod eller 138 kWh/m2, bod och år) och P 6000 (5 495 kWh/år och 
bod eller 229 kWh/m2, bod och år). 
 

3.2.2.3 Indikator 3: Förnyelsebart bränsle. 
Denna indikator tar upp projektens andel av förnyelsebara bränslen i produktionsskedet, samt 
olika alternativa drivmedel (SGBC, 2016). 
 
För lägsta betyget, Brons, skall ett projekt ha introducerat förnyelsebara bränslen i 
produktionen för alla maskiner och fordon. Gränsen som sätts är att minst 5 procent av alla 
maskiner och fordon ska drivas av förnyelsebara drivmedel, såsom RME & HVO (SGBC, 
2016).  
 
För att uppnå nästa betygsnivå, Silver, ska projektet utöver kraven i betygsnivån Brons även 
ha introducerat eldrivna fordon i projektets produktionsskede. Gränsen som sätts för Silver är 
att minst 10 procent av alla fordon är eldrivna (SGBC, 2016). 
 
För att uppnå betyget Guld ska de tidigare kraven förbättrats kraftigt. Då skall andelen 
förnyelsebara bränslen, såsom RME & HVO, för projektet uppnå 20 procent av den totala 
bränsleförbrukningen. För denna betygsnivå har även kraven för andelen eldrivna fordon på 
byggarbetsplatsen höjts till 20 procent (SGBC, 2016). 
 
De alternativa bränslen som nämnts ovan, HVO & RME, är två olika typer av diesel som har 
en betydligt mindre negativ effekt på klimatet (Energifabriken, 2017a-b). 
 
RME är ett svensktillverkat, helt förnyelsebart och giftfritt, dieselbränsle som är framtaget av 
rapsolja. Bränslet kan ersätta det fossila bränslet diesel i maskiner och fordon utan att någon 
omfattande anpassning behövs. Anpassningen till drivmedlet görs enkelt och genom 
energifabrikantens tillhandahållna rutiner för byte till detta drivmedelalternativ. Genom att 
byta, minskas utsläppet av växthusgaser med ungefär 60 procent. Detta bränslealternativ bryts 
ner vid spill på ca 21 dagar och kan ställas mot den klassiska dieseln, som bryts ner på 
omkring 1000 dagar. Drivmedlet kan lagras upp till 12 månader utan problem 
(Energifabriken, 2017a). 
 
Förkortningen HVO står för ”Hydrotreated Vegetable Oil” och är ett helt förnyelsebart 
dieselbränsle som inte kräver någon anpassning av fordon eller maskiner innan användning. 
Det framställs ifrån rapsolja och animala fetter genom vätgasbehandling för att bli en 
syntetisk diesel. Bränslealternativet har samma egenskaper som det fossila alternativet och har 
                                                           
2 Mikael Olsson projektspecialist på Ramirent 
3 Richard Asp på Stavdal 
4 Mathias Storm på Cramo 
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hög klimatnytta och låga emissioner. HVO ger en minskning av växthusgasutsläppen med 90 
procent av det fossila alternativet och är inte farlig eller giftig för organismer som lever i 
vattenmiljö. Drivmedlet är fritt ifrån aromatiska kolväten och svavel samt kan lagras i flera år 
utan problem (Energifabriken, 2017b). 
 

3.2.2.4 Indikator 4: Kontroller och Hantering. 
Denna indikator tar upp projektets hantering av dokumentation och rutiner (SGBC, 2016). 
 
För det lägsta betyget, Brons, krävs att ett projekts produktionsskede har en 
mottagningskontroll för varor som är radioaktiva samt att verifierad dokumentation av 
fuktmätningar i betong finns tillgängliga (SGBC, 2016). Med radioaktiva varor säger 
Warfvinge5 att SGBC syftar till de varor som vanligtvis har stora mängder radon i materialet. 
Gränsvärdena för andelen radon specificeras i BBR 22 6:12 ”Gammastrålningsnivån får inte 
överstiga 0,3 µSv/h i rum där människor vistas mer än tillfälligt” (BBR22, 2015). 
 
För att nå indikatorns nästa betyg, Silver, krävs det även att en lufttäthetsprovning är utförd 
samt att allt material har förvarats i en torr miljö. Betyget kräver även att alla rutiner som har 
med driften att göra har gåtts igenom med berörd personal. För högsta betyget Guld krävs att, 
utöver lägre betygsnivåer, en samordnad kontroll av installationssystem uppfyller avtalade 
krav för vinter- och sommarfall samt att energiprestanda och funktion är tillfredsställande 
(SGBC, 2016). 
 
 

3.3 Grönt Byggande, NCC. 
I detta delkapitel följer en redogörelse av NCC:s Grönt Byggande med en allmän förklaring 
och fördjupning av dess indikatorers innebörd och krav. 

3.3.1 Allmänt. 
Ett initiativ från NCC:s sida för att minska miljöpåverkan i produktionen gjordes 2010 då de 
införde Grönt Byggande som en ny standard för alla nya projekt över 50 miljoner kr. Kraven i 
Grönt Byggande för de nya projekten gäller oavsett om projektet i fråga klassas som ett grönt 
anbud eller inte. (ncc.se, 2017a). Från beställarens sida ges en möjlighet att komplettera 
aktuellt projekt med tilläggsalternativet ”Grönt Anbud”. Detta gröna anbud innebär att NCC 
har klimatdeklaration, klimatkompensation som erbjudande och en grön etablering av 
byggarbetsplatsen (ncc.se, 2017b). NCC:s Grönt Byggande innebär en miljöanpassad 
byggproduktion där företaget tar hänsyn till både miljö och klimat i själva produktionen men 
också på byggarbetsplatsen (ncc.se, 2017a). 

Anledningen till att satsa på denna standard, säger Alvkäll6, är att Grönt Byggande har visat 
sig kunna hjälpa platschefer att minimera miljöpåverkan, bättra på arbetsmiljön i byggprojekt 
och att få ner driftkostnaderna. I Grönt Byggande är det viktigt att företaget tar sitt 

                                                           
5 Catarina Warfvinge chef Miljöbyggnad SGBC, intervju den 11 apr 2017 
6 Magnus Alvkäll projektchef NCC, mail den 22 feb 2017 



27 
 

miljöansvar och inte överlåter det, enbart som en möjlighet, till beställaren. Grönt Byggande 
kan anses vara ett verktyg för att alla klimatsmarta åtgärder kommer med i projektets 
byggproduktion, etablering och planering. 

Grönt Byggande är utformat som en på företaget webbaserad checklista (Bilaga 4), vilket 
innehåller åtta delområden med olika många poäng. Områdena har, varför sig, ett varierande 
antal frågor som är endera obligatoriska eller valbara, det med anledning av att alla projekt 
inte kan uppfylla samtliga punkter. För att projektet ska klara företagets Grönt Byggande 
krav, krävs det att alla obligatoriska frågor uppfylls och att projektet uppnått 15 poäng totalt 
(Bilaga 4). 

Eftersom checklistan är webbaserad säger Alvkäll att uppföljning och kontroll blir mycket lätt 
att genomföra samt att platschefen under byggtiden kan hålla koll på poängsumman under 
projektets gång. För att säkerställa att målet uppnås görs kontroller mellan interna datasystem 
och uppföljning i form av stickprovskontroller, som sker löpande. Stickprovskontrollerna 
utförs för att säkerställa kraven och dess rimlighet. 

Områdena i checklistan (Bilaga 4) som kontrolleras är bodar, uppvärmda containrar/förråd, 
utvändig belysningsutrustning, övrig arbetsplatsutrustning, åtgärder på byggnaden vid 
uppförande, maskiner/fordon, resurshållning och övriga åtgärder. Varje område har mellan två 
till femton frågeställningar. Det område som innehåller flest frågor är bodar, området har 8 
obligatoriska samt 7 valbara.  NCC har tidigt märkt att bodarna står för ungefär 70 procent av 
byggarbetsplatsens totala energiförbrukning. Detta medför att mer effektiva bodar kan göra 
stor skillnad, ungefär en halvering av uppvärmningskostnaderna (ncc.se, 2017a). 

 

3.3.2 Checklista. 
I detta delkapitlet presenteras de olika områdena i checklistan (Bilaga 4) och vad dess olika 
delar och frågor innehåller. 

3.3.2.1 Allmänna uppgifter om projektet. 
Vid granskning av området ”Allmänt om projektet”, genomgås de obligatoriska 
frågeställningarna. Dessa är: Avdelning inom organisationen NCC som projektet berör, namn 
på aktuellt projekt och dess typ samt vem som kollar av checklistan. De valfria frågorna i 
checklistan är: utnämnande av ansvarig person för bedömningen Grönt Byggande samt om 
etableringen på arbetsplatsen sker i befintliga lokaler i anslutning till arbetsplatsen eller i 
byggbodar på bygget (Bilaga 4). 

En annan del som är med i checklistan som en obligatorisk punkt är miljömärkt el. Detta med 
motiveringen att miljömärkt el bidrar till att minska användandet av fossila energikällor. NCC 
har ett ”Prio-1 avtal” med Vattenfall som i första hand ska användas för projekt med Grönt 
Byggande. Detta avtal ger NCC miljömärkt el med bra miljöval till ett fördelaktigt pris. För 
att ett projekt inom NCC ska kunna ta del av ”Prio-1 avtalet” med Vattenfall, måste en 
speciell anmälan göras för att kunna köpa miljömärkt el (Bilaga 4). 
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3.3.2.2 Del 1, Bodar. 
När kontakt med boduthyrare upprättas, bör begäran om redovisning av ”förväntad 
energibelastning” göras. Detta utifrån valda åtgärder och geografisk placering av 
byggarbetsplatsen samt dess omfattning av bodmoduler och den tid de skall vara etablerade 
(Bilaga 4). 

3.3.2.2.1 Obligatoriska frågeställningar. 
Vid bedömning av området bodar genomgås de obligatoriska frågeställningarna som 
innehåller att arbetsplatsens bodar ska vara utrustade med ventilation som har värmeväxling. 
Detta för att få bättre inomhusklimat och sänka driftkostnaderna på arbetsplatsen. 
Ventilationen skall även vara styrd av närvaro i boden eller av tider för att det inte ska stå och 
gå i onödan och kosta pengar. Bodarna skall även vara utrustade med lågenergibelysning som 
är närvarostyrd för att sänka driftkostnaderna ytterligare, men också för att inte riskera en 
övertemperatur. Dörrstängare till ytterdörren på boden skall även finnas för att dörren till 
boden inte ska stå öppen och bidra till värmeförluster. Torkutrustningen i bodarna ska vara 
energieffektiva för att inte slösa med energi (Bilaga 4). 

Checklistan utreder även möjligheten att kunna använda en luft- luftvärmepump i bodarna, då 
många av dagens uthyrare kan erbjuda denna lösning. En luft- luftvärmepump i bodarna kan 
ge en stor energibesparing samtidigt som inomhusmiljön blir bättre. De ska även vara 
utrustade för nattsänkning av värmen för att sänka driftkostnaderna och ge energibesparingar 
då ingen är i boden. Av samma anledning bör bodarna vara isolerade under och mellan 
bodmoduler (Bilaga 4). 

3.3.2.2.2 Icke obligatoriska frågeställningar. 
Det finns också valbara frågor som tar upp vilket företag som maskiner och utrustning hyrs 
från, samt om energieffektiva bodar används. Energieffektiva bodar innebär att bodar med 
avsevärt högre energiprestanda kan väljas. Checklistan föreslår att exempelvis Stavdals 
lågenergibodar, Ramirents A-bodar eller Cramos PK2000/P6000 används, detta för att sänka 
driftkostnaderna. Andra frågor kan vara om bodarna är utrustade med solavskärmning för 
bättre inomhusmiljö men också för att minska vädring där värmesystemen drar igång i onödan 
(Bilaga 4). 

En annan icke obligatorisk fråga är om bodarna har solceller/solfångare i nära anslutning, för 
att kunna förse bodarna med tappvatten samt med el under större delen av året. Checklistan 
betonar även att utöver miljönyttan fås en god profilering av arbetsplatsen med hjälp av 
solfångare/solceller. Luftsluss till bodens ingång är också med som en av de valbara 
punkterna. Detta för att minimera värmeförluster då dörrar ska öppnas eller stängas (Bilaga 
4). 

Mätning och visualisering av byggarbetsplatsens energianvändning är en annan fråga som är 
valbar. Denna punkt är för att kartlägga vid vilka poster det är möjligt att göra 
energibesparingar. För att kunna få relevant data till kartläggningen kan separata energimätare 
installeras för varje relevant mätområde. Ett exempel på enskilda mätområden är 
underentreprenörernas separata lokaler (Bilaga 4). 
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Den sista frivilliga frågeställningen inom området är att svara på frågan om boden är utrustad 
med ett värmesystem som är vattenburet för anslutning mot fjärrvärme eller pelletseldad 
panna. Checklistan understryker dock att detta bör undersökas vid en stor eller långvarig 
etablering. Uthyrarna har då färdiga containrar med pelletsförråd och pelletsbrännare för att 
kunna driva system som golvvärme och vattenburna radiatorer. Om boden har vattenburet 
system finns även möjligheter att ansluta sig till stadsnät, såsom fjärrvärme. Allt detta för att 
undvika de traditionella och oekonomiska elradiatorerna (Bilaga 4). 
 

3.3.2.3 Del 2, Uppvärmda containrar/förråd. 
Marknaden erbjuder kompletta energieffektiva förrådslösningar att hyra som inkluderar 
samtliga av de lösningar som tas upp inom detta område (Bilaga 4). 

3.3.2.3.1 Obligatoriska frågeställningar. 
Vid bedömning av området uppvärmda containrar/förråd finns två obligatoriska 
frågeställningar. Dessa frågor tar upp om containrar/förråd, som är uppvärmda, har isolering, 
vilket redan ett tunt lager ger stora besparingar, samt utrustade med termostatstyrning. Detta 
gör att temperaturerna inte blir onödigt höga. Checklistan nämner att värmeeffekten inte ska 
vara högre än 2-3 kW (Bilaga 4). 

3.3.2.3.2 Icke obligatoriska frågeställningar. 
Det finns även en fråga som är valbar och som tar upp om containrar/förråd är utrustade med 
automatisk värmeavstängning för att minska driftkostnaderna för förrådscontainern. Det finns 
även möjlighet att installera larm som börjar tjuta efter att dörren varit öppen för länge, detta 
för att minska värmeförlusterna. Dörrstängare kan, som för bodarna, installeras även här för 
att minska värmeförlusterna vid öppning av förrådet. All denna teknik finns att tillgå hos 
uthyrare idag (Bilaga 4). 
 

 

3.3.2.4 Del 3, Utvändig belysningsutrustning. 

3.3.2.4.1 Obligatoriska frågeställningar. 
Vid bedömning av området ”Utvändig belysningsutrustning”, finns två obligatoriska 
frågeställningar att besvara. Dessa frågor tar upp om belysningen är försedd med 
energieffektiva ljuskällor såsom lysdioder. Detta eftersom belysning ofta har långa drifttider 
och ger en stor möjlighet till energibesparingar. En annan fråga är om arbetsplatsen försetts 
med styrning i form av skymningsrelä eller drifttimer för att minska onödigt långa drifttider 
(Bilaga 4). 

3.3.2.4.2 Icke obligatoriska frågeställningar. 
Den valbara frågan som området tar upp är om belysningen ute på arbetsplatsen styrs med 
närvarostyrning. Detta för att minska den onödiga tid som ljus står tänt utan att någon är 
närvarande men också för att avskräcka obehöriga på området (Bilaga 4). 
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3.3.2.5 Del 4, övrig utrustning. 

3.3.2.5.1 Obligatoriska frågeställningar. 
Vid bedömning av området ”Övrig utrustning”, finns det en obligatorisk fråga. Denna är om 
det finns energieffektiv styrning för provisorisk uppvärmning och ventilation. Denna fråga 
ställs då det finns stora möjligheter till energieffektivisering genom t.ex. varvtalsstyrd 
utrustning. Checklistan betonar dock att det inte får påverka upptorkningen av exempelvis en 
byggnad (Bilaga 4). 

3.3.2.5.2 Icke obligatoriska frågeställningar. 
Området innefattar även en valbar fråga angående motorvärmaruttag och om dessa är tid- och 
temperaturstyrda. Detta för att göra motorvärmaruttagen energisnåla och bättre för miljön 
(Bilaga 4). 
 

3.3.2.6 Del 5, Åtgärder på byggnaden vid uppförande. 

3.3.2.6.1 Obligatoriska frågeställningar. 
Vid bedömning av området ”Åtgärder på byggnaden vid uppförandet”, finns det fyra 
obligatoriska frågor. Dessa handlar om att värmen inte ska slås på innan byggnaden är tät och 
har permanenta fönster monterade. Anledning är att delar som ska värmas upp inte blir det då 
majoriteten av den värme som tillförs läcker ut från icke täta delar. Enligt checklistan skall en 
utredning och projektering över byggnadens uttorkning och uppvärmning ske (Bilaga 4). 

Andra obligatoriska frågeställningar är att tillfälliga dörrar ska utrustas med dörrstängare för 
att slippa värmeförluster vid öppning och stängning av ytterdörrar. Stor vikt läggs vid vilket 
uppvärmningssystem byggnaden får under produktionen. Byggnadens planerade permanenta 
värmekälla bör installeras så fort som möjligt. Byggnaden får då ett billigare och för miljön 
bättre uppvärmningssystem än till exempel de tillfälliga värmefläktarna (Bilaga 4). 

Checklistan tar även upp att möjligheten finns att installera ett tillfälligt system, såsom pellets, 
där uthyrarna har kompletta lösningar att tillgå. Den sista obligatoriska frågan i detta område 
är att uttorkningen ska ske effektivt. Vid uttorkningen tar checklistan upp några tumregler för 
att uttorkningsprocessen skall ske så energieffektivt som möjligt. Dessa är att luften skall vara 
torrare än virket/betongen och att en god luftcirkulation i bygget upprätthålls. Temperaturen i 
bygget ska vara några grader högre än utomhustemperaturen. Minimalt med vatten skall 
tillföras konstruktionen genom att använda t.ex. väderskydd (Bilaga 4). 

3.3.2.6.2 Icke obligatoriska frågeställningar. 
De sista valbara delarna är att byggnaden under uppförandet om möjligt värms upp 
sektionsvis för att spara energi. Den sista valbara frågan under denna del är att entrén utrustas 
med en tillfällig luftsluss för att säkerställa att uppvärmd del av byggnaden inte skall förlora 
värmeenergi genom entrédörrar (Bilaga 4). 
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3.3.2.7 Del 6: Fordon och maskiner. 

3.3.2.7.1 Obligatoriska frågeställningar. 
Vid bedömning av området ”Fordon och maskiner”, finns det enbart obligatoriska 
frågeställningar. Checklistan börjar denna del med att informera och lägga tyngd på att 
kontroller ska göras på arbetsplatsen kring tomgångskörning och att vågar på lastbilar för 
kross och jordmassor skall finnas. Detta då övervikt på lastbilar ger en stor miljöbelastning. 
De tar upp frågor som att transporter ska uppfylla minst Euro-klass 3 eller för nya lastbilar 
Euro-klass 5 och att anläggningsmaskiner minst ska uppfylla EU-steg 2. Denna del av 
checklistan kräver också att fordon med hydraulik använder miljöanpassad hydraulvätska 
(Bilaga 4). 

Området tar även upp att maskiner och fordon ska kolla över utnyttjande av bränsle som är 
miljöanpassat då det finns diesel som kraftigt minskar utsläpp vid körning. Tjänstecyklar skall 
finnas tillgängliga på arbetsplatsen då mindre fossila bränslen används om arbetare cyklar 
istället för att ta en bil mellan exempelvis bodar och bygget. Området tar även upp frågor 
kring att personal ska vara utbildad i sparsam körning (Eco-drive) och att deras personbilar 
definieras som miljöbilar, detta för att totalt sett minska åtgången av fossila drivmedel (Bilaga 
4). 
 

Euro-klassning är en miljöklassning för transportfordon som är både bensin- och dieseldrivna. 
Denna finns, tack vare lagstiftning som EU drivit fram, för att reglera utsläppen av olika 
partiklar. Idag måste alla fordon klassas för att kunna säljas och vilken miljöklass fordonet har 
framgår av registreringsbeviset. Kraven uppdateras hela tiden och blir strängare för varje 
uppdatering (upphandlingsmyndigheten, 2017). Se figur 5. 

 

  

Figur 5. Illustration över Euro-klasser, 
när de infördes och vilka gränsvärden som måste uppnås för att klara gränserna för de olika nivåerna. Källa: upphandlingsmyndigheten.se 
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För bensindrivna transportfordon mäts och kontrolleras utsläppen som standard för 
kolmonoxid (CO), kväveoxider (Nox) och kolväten (HC). För dieseldrivna transportfordon 
kontrolleras och regleras utsläppen, lika som standard för bensindrivna, men här kontrolleras 
också partiklar (PM). Euro-klasser reglerar inte utsläppen av koldioxid (CO2) 
(upphandlingsmyndigheten, 2017). 
 

3.3.2.8 Del 7 Resurshushållning. 
En god arbetsberedning, planering och information till personal på byggarbetsplatsen krävs 
för att skapa en bra resurshushållning. Checklistan nämner fyra steg för att skapa en bra 
sådan. Dessa är att minimera material som går till deponi, återvinna/återanvända material och 
minimera materialanvändningen (Bilaga 4). 

3.3.2.8.1 Obligatoriska frågeställningar. 
Vid bedömning av området ”Resurshushållning”, finns det sex obligatoriska frågeställningar. 
Dessa handlar om att en arbetsplats ska minimera materialanvändningen som ger en mindre 
miljöbelastning. Detta inte bara genom en minskad mängd tillverkat material utan även 
genom ett minskat antal transporter till byggarbetsplatsen och transporter ifrån, med avfall. 
Checklistan nämner att möjligheterna att måttbeställa ett större antal varor till 
byggarbetsplatsen skall utredas (Bilaga 4). 

Den andra obligatoriska frågeställningen som denna del behandlar är att material skall 
återanvändas och återvinnas. Material slängs i dagsläget istället för att återanvända det i 
nästkommande projekt eller senare i pågående projekt. Checklistan nämner några material 
som skulle kunna återanvändas i större utsträckning. Dessa är formvirke samt övriga tillfälliga 
konstruktioner. Listan påpekar dock att vilket material som kan återanvändas, skall bedömas 
från fall till fall. Detta för att inte på något sätt påverka kvalitén på den produkt som 
överlämnas till kund eller att personalens säkerhet på byggarbetsplatsen äventyras. Det 
viktigaste är att planera byggarbetsplatsen utifrån optimering av använt material, så att spillet 
minimeras. Materialåtervinningen tas även upp och checklistan nämner två sätt det kan 
återvinnas på. Ett sätt är att nytt material såsom plastförpackningar återvinns för att bli 
plaströr. Energi genom förbränning ger fjärrvärme och el. Uttaget av naturresurser minskar 
genom att återvinna och många material kan återvinnas ett flertal gånger. Av den anledningen 
är det i första hand bäst att källsortera för materialåtervinning och i andra hand förbränna 
avfallet. Man skall undvika att använda material som går till deponi så lång det går (Bilaga 4). 

Ytterligare en obligatorisk frågeställning inom området är att källsortera hushållssoporna från 
byggarbetsplatsens bodar. Avfallsslag som checklistan nämner är plastförpackningar, 
kontorspapper, glasförpackningar, batterier och metallförpackningar. Området rör även att allt 
byggavfall skall källsorteras. Här har kretsloppsrådet tagit fram byggavfallsriktlinjer. Dessa 
tar upp utsortering av elavfall, farligt avfall, trä, plast för återvinning, brännbart, gips, skrot 
och metall, fyllnadsmassor, utsorterat deponi alternativt blandat avfall för eftersortering. 
Källsorteringen skall dras så långt som möjligt. Checklistan nämner att en avfallsplan ska 
upprättas enligt mall i verksamhetssystemet (Bilaga 4). 
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Den näst sista frågeställningen i detta område gäller minimering av blandat avfall vilket är när 
avfall sorteras i efterhand hos avfallsentreprenören. Detta gör att avfallet inte blir lika rent 
som det kan vara om det sorteras på arbetsplatsen, vid källan. Den sista obligatoriska frågan 
rör komprimering av byggavfall. Det är när vissa avfallsfraktioner komprimeras på 
byggarbetsplatsen. Detta gör att mer avfall får plats i aktuellt kärl och färre transporter krävs. 
Checklistan nämner att avfallsentreprenörerna kan erbjuda komprimeringsmaskiner av olika 
slag och att vissa maskinuthyrningsföretag även kan bistå med gipstugg för uthyrning (Bilaga 
4). 
 

3.3.2.9 Del 8, Övriga åtgärder. 

3.3.2.9.1 Obligatoriska frågeställningar. 
Vid bedömning av området övriga åtgärder finns det två obligatoriska frågeställningar. Den 
första gäller alternativa bränslen för småmotoriga maskiner där allt bensindrivet på NCC:s 
byggarbetsplatser skall tankas med alkylatbensin. Denna bensin är renare än den vanliga och 
avger inte lika många skadliga ämnen. Den andra obligatoriska frågeställningen är skyltning 
för grönt byggande, vilket skall visa att NCC satsar på klimatfrågor (Bilaga 4). 

 

 

3.4 Projekt i praktiken. 
I detta delkapitel kommer data som är relevant för den kommande certifieringen av 
byggskedet i Miljöbyggnad 3.0 redovisas. 
 

3.4.1 Avslutat projekt. 
I detta avsnitt kommer data att samlas in kring NCC:s avslutade projekt som uppfördes i 
Karlstad. Projektet byggdes på Våxnäs och gick under namnet ”Pannan”. Det är ett 
flerbostadshus med en BTA på 3 476 kvm som omfattar nybyggnation av 44 lägenheter, 
genom en concepthus- standard NCC tagit fram (byggtjanst.se, 2017). 

Flerbostadshuset färdigställdes i augusti 2016 efter en byggtid på 17 månader och med en 
byggnadskostnad som uppgick till omkring 61 miljoner kronor. Lägenhetshuset, som 
uppfördes i 8 våningar för byggherren Karlstad Bostads AB, utfördes i form av en 
totalentreprenad av NCC Construction Sverige Region Väst (byggfaktadocu.se, 2017a). 

Under NCC:s totalentreprenad av byggnaden upphandlades allt avfall genom ett avtal med 
företaget Suez. Projektets avfall delades upp och sorterades i fraktionerna: Järn & metallskrot, 
Brännbart avfall, Deponi, Mineraliska massor och Trä. Den totala mängden hanterat avfall 
från projektet uppgick till 
72 420 Kg, där alla fraktioner ovan ingick. Fraktionen Järn & Metallskrot uppgick till 4 860 
kg, Brännbart avfall 12 720 kg, Deponi 23 100 kg, Mineraliska massor 11 640 kg och 
slutligen fraktionen Trä som uppgick till 20 100 kg (NCC, 2017a). 
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På NCC:s avslutade projekt, enligt Alvkäll7, returnerades inte överblivna varor där stor risk 
fanns för skador vid transport. Ett exempel på detta kan vara gipsskivor. Det har visat sig att 
vid varje hantering av en pall med gips är risken mycket stor att den skadas. Med denna 
erfarenhet finns inte rimligt skäl att lämna tillbaka gipsskivor för återköp. Vissa varor kan 
omfördelas till andra projekt genom kontakt med andra platschefer. Om en omfördelning av 
en specifik produkt inte är möjlig, kan det bli aktuellt med återköp. Omständigheterna kring 
hanteringen får inte bli för komplicerade och kostsamma. Alvkäll poängterade även att 
lastpallar hanterats enligt retursystemet ByggPall vilket gör att pallar används mer än en gång 
innan de slutligen återvinns. 

Vid byggnationen av huset dokumenterades inte energianvändningen i någon specifik grad, 
säger Eriksson8. Detta innebar att kategorisering av energiflödet inte är möjligt. Projektets 
tillfälliga lokaler, i form av bodar, varierade i omfattning och de bodar som användes, i 
projektet kv. Pannan, var hyrda ifrån Cramo. Bodarna som användes under projektets 
byggskede var C60 Kontor K0/1 H+V och Personalbod P16 där antalet enheter varierade 
beroende på projektets bemanning. Energiprestanda för de båda bodarna är enligt Cramo9: 5 
495 kWh/enhet, år vilket motsvarar ca 229 kWh/m2, bod och år. 

Projektets utnyttjande av förnyelsebart bränsle sker i dagsläget, enligt Alvkäll10, på samma 
sätt för samtliga projekt. Typ av drivmedel som utnyttjas regleras nämligen av projektets 
leverantörer och inte av NCC själva. 

Kontroller och mätningar under projektets gång har skett. Fuktmätning av betongens 
uttorkning har genomförts på flera strategiska punkter (NCC, 2017b). Dokumentation för 
tryckmätning av lägenheter är upprättade och utförda (NCC, 2017c). Alvkäll11 säger att 
mottagningskontroller gjordes på projektet för att stämma av så att allt material var med i 
leveranserna. Han nämner också att genomgång av driftrutiner alltid genomförs vid avslutat 
projekt. Vidare säger han att avrapportering till aktuell personal för varje område driftrutiner 
sker och att dokumentation lämnas över. Materialförvaringen för projektet Pannan skedde, 
enligt Eriksson12, antingen genom plastförpackade pallar utomhus med distanser från marken 
eller inomhus, som lägenhetsförpackningar av gips. Eriksson tog även upp att stadsnätets 
fjärrvärme kopplats till huset som värme under byggtiden. 
 

3.4.2 Pågående projekt. 
I detta avsnitt kommer data att samlas in kring ett av NCC:s pågående projekt, som uppförs i 
Kil, vid namn ”Timmermannen”. Projektet uppförs genom en totalentreprenad av NCC 
Construction Sverige Region Väst och har en byggkostnad som projekterats att uppgå till 
cirka 30 miljoner kronor. Flerbostadshuset uppförs för byggherren Kilsbostäder AB i 5 

                                                           
7 Magnus Alvkäll projektchef NCC, mail den 22 feb 2017. 
8 Sara Eriksson platschef NCC, mail den 27 mars 2017. 
9 Cramo support den 28 mars 2017. 
10 Magnus Alvkäll projektchef NCC, mail den 22 feb 2017. 
11 Magnus Alvkäll projektchef NCC, mail den 22 feb 2017. 
12 Sara Eriksson platschef NCC, mail den 20 apr 2017. 
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våningar, varav en är under marken (byggfaktadocu.se, 2017 b). Edvinsson13 uppger att 
Timmermannen är ett flerbostadshus med en BTA på 2 554 kvm och som då omfattar 
nybyggnation av 29 lägenheter. Projektet skall enligt planen färdigställas i oktober 2017 och 
då med en byggtid på omkring 14 månader. 

NCC:s totalentreprenad av byggnaden upphandlar allt avfall genom ett avtal med företaget 
Ragnsells. Projektets avfall delas upp och sorteras i fraktionerna: Obehandlat träavfall, Skrot 
& metall, Brännbart avfall och Deponi. Samtligt avfall som hanterats inom projektet hittills 
uppgår till 23 900 kg, inom vilket samtliga fraktioner ovan ingår. Fraktionen Obehandlat 
Träavfall har hittills uppgått till 12 960 kg, Brännbart avfall 3 120 kg, Deponi 5 460 kg och 
Skrot & Metall till 2 360 kg (NCC, 2017d). 

På NCC:s projekt Timmermannen i Kil returneras lastpallar för återanvändning, enligt 
Edvinsson14, med retursystemet ByggPall. Materialförvaringen på projektet, enligt Edvinsson, 
var delvis inne i byggnaden genom t.ex lägenhetsförpackade gipsbuntar eller ute på 
arbetsplatsens gård med plastskydd. Han uppgav även att projektets energianvändning mättes 
upp med hjälp av mätare i hyrda el-centraler. Edvinsson poängterar att mätarna i dagsläget 
sitter så, att de inte mäter separata delar av energiförbrukningen, men han nämnde även att 
detta är möjligt att tillgodose, om så önskas. De tillfälliga etableringsbodarna för projektet är 
hyrda ifrån Ramirent. Dessa bodar är enligt Olsson15 de så kallade A-bodarna, som i nuläget 
är Ramirents Standardbod sett till energiförbrukning, vilket innebär 202 kWh/m2, bod och år.  

Krav kring förnyelsebart bränsle ställs inte på projektet Timmermannen i Kil i nuläget, enligt 
Edvinsson16, vilket gör att det inte tas upp och läggs tyngd på. Kontroller och hantering av 
dokumentation sker enligt Edvinsson genom fuktmätning i betongen på varje våning. Övrig 
dokumentation som kommer att ske, enligt Edvinsson, är genomgång av driftrutiner till 
berörda parter vid avslutat projekt, för de som ska driva uppförandet av byggnaden. Vidare 
uppger han att lufttäthetsprovning av byggnaden kan ske om beställaren så kräver. Detta var 
inte ett krav på NCC i detta projekt. Uppvärmningen av Timmermannen sker, enligt 
Edvinsson, genom det för byggnaden kommande uppvärmningssystemet. Det är anslutet till 
det kommunala fjärrvärmesystemet som nu kopplats till hyrda värmefläktar. Dessa står på 
varje våningsplan. När gods anländer till arbetsplatsen görs, enligt Edvinsson, 
mottagningskontroller för att checka av så att allt material är med i leveransen.  

På projektet timmermannen utfördes en enkätstudie som visar hur medarbetarna på projektet 
ställer sig i frågor angående områdena avfallshantering, användarbeteenden och generella 
åsikter (Bilaga 5). 

  

                                                           
13 Jonas Edvinsson platschef NCC, intervju den 20 apr 2017. 
14 Jonas Edvinsson platschef NCC, intervju den 20 apr 2017. 
15 Mikael Olsson projekt specialist på Ramirent. 
16 Jonas Edvinsson platschef NCC, intervju den 20 apr 2017. 
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4. Resultat. 
I detta kapitel redovisas framtagna resultat för de två områden som arbetats fram i uppsatsen. 
Det första området som resultatet visar är hur NCC:s Grönt Byggande mäter sig mot 
byggskedesindikatorerna i Miljöbyggnad 3.0. Det andra området resultatet presenterar är en 
certifiering genom Miljöbyggnad 3.0 och dess byggskedesindikatorer av NCC:s pågående och 
avslutade projekt. 

 

4.1 NCC:s Grönt Byggande mot byggskedesindikatorerna i Miljöbyggnad 3.0. 
Här redovisas resultatet för hur NCC:s Grönt Byggande står sig i jämförelse mot 
byggskedesindikatorerna i Miljöbyggnad 3.0 

 

Tabell 1, illustrerar genom kryss vilka likheter och olikheter bedömningssystemen har utifrån 
Miljöbyggnad 3.0 och dess byggskedesindikatorer. I tabellen kan man se att 
bedömningssystemen Grönt byggande och Miljöbyggnad 3.0 båda behandlar ”Byggavfall”, 
”Energi och energislag” samt ”Förnyelsebart bränsle”. Betygssystemen skiljer sig åt på 
punkterna ”Kontroller och hantering” samt på systemens uppbyggnad. Grönt Byggande berör 
inte ”Kontroller och hantering” samt är uppbyggt av skall- och börpunkter. Miljöbyggnad 3.0 
i sin tur berör ”Kontroller och hantering” och är istället uppbyggt av kvantifierbara 
gränsvärden. 

Tabell 1. Skillnader mellan NCC:s checklista för Grönt Byggande & Miljöbyggnad 3.0 och dess indikatorer i byggskedet. 

 
Tabell 1 

 Grönt byggande Miljöbyggnad 3.0 
Byggavfall X X 
Energi & 
energislag 

X X 

Förnybart 
bränsle 

X X 

Kontroller & 
hantering  

 X 

   
Skall- & 
Börpunkter 

X  

Kvantifierbara 
gränsvärden 

 X 
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4.2 NCC:s projekt mot byggskedesindikatorerna i Miljöbyggnad 3.0. 
Här redovisas resultatet för en certifiering genom Miljöbyggnad 3.0 och dess 
byggskedesindikatorer av NCC:s pågående och avslutade projekt. Detta är en bedömning av 
de ingående indikatorerna i byggskedet till betyg i form av Brons, Silver och Guld. 

 

4.2.1 Byggavfall. 
I diagrammen och tabellen nedan presenteras hur det avslutade- och pågående projekt hos 
NCC presterat i byggskedesindikatorn, ”Byggavfall”. 

Diagram 1, visar den procentuella andelen av byggavfallet för det pågående- och avslutade 
projektet som går på deponi. Samt hur de ligger till i förhållande till indikatorns gränsvärden. 

  
Figur 6. Prestationen för de två projekten hos NCC i indikator 1 för andelen deponi. 

Tabell 2, illustrerar genom kryss om det pågående- och avslutade projektet uppfyller ställda 
krav för indikatorn. Man kan se att båda projekten uppfyller samtliga ställda krav. 

Tabell 2. Vilka krav det avslutade- och pågående projektet hos NCC klarar av i indikator 1. 

Tabell 2 
 Avslutat projekt Pågående projekt 
Returnering av lastpallar X X 
Källsortering enligt BI X X 
Avfallsfraktioner & 
produktionsförpackningar 
omhändertas/ sorteras 

X X 

 

 

23%

32%

Gränsvärde för Silver (10%) 

Gränsvärde för Guld (5%)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Deponi

Diagram 1 "Indikator 1, Byggavfall"

Pågående projekt Avslutat projekt Silver Guld



38 
 

Diagram 2, visar mängden avfall per kvadratmeter BTA det pågående- och avslutade projektet 
har, samt hur de ligger till i förhållande till indikatorns gränsvärde.  

 
Figur 7. Prestationen för de två projekten hos NCC i indikator 1 för andelen byggavfall per m2, BTA. 

4.2.2 Energi och energislag. 
I diagrammen och tabellen nedan presenteras hur det avslutade- och pågående projekt hos 
NCC presterat i byggskedesindikatorn, ”Energi och Energislag”. 

Diagram 3, visar bodetableringarnas prestanda i kWh per kvadratmeter, bod och år för det 
pågående- och avslutade projektet, samt hur de ligger till i förhållande till indikatorns 
gränsvärden. 

 
Figur 8. Prestationen för de två projekten hos NCC i indikator 2 för energiprestanda på bodar.. 
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Diagram 4, visar hur väl kontroller och hantering för det pågående- och avslutade projektet 
hanteras, samt hur de ligger till i förhållande till indikatorns gränsvärden. 

 
Figur 9. Prestationen för de två projekten hos NCC i indikator 2 för de kontroller som uppfylls i indikator 4 . 

Tabell 3, illustrerar genom kryss om det pågående- och avslutade projektet uppfyller ställda 
krav för indikatorn. Man kan se att båda projekten uppfyller kravet att ”Energimätare används 
och dess värden mäts/följs upp under produktionsskedet” men ingen av dem uppfyller kravet 
för ”energiförbrukning för byggfuktsuttorkning”. 
 

Tabell 3. Vilka krav det avslutade- och pågående projektet hos NCC klarar av i indikator 2. 

Tabell 3 
 Avslutat projekt Pågående projekt 
Energimätare används 
och dess värden 
mäts/följs upp under 
produktionsskedet 

X X 

Energiförbrukning för 
byggfuktsuttorkning 
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4.2.3 Förnyelsebart bränsle. 
I diagrammen nedan presenteras hur det avslutade- och pågående projekt hos NCC presterat i 
byggskedesindikatorn, ”Förnybart bränsle”. 

Diagram 5, visar den procentuella andelen använt förnyelsebart bränsle för maskiner och 
fordon i det pågående- och avslutade projektet, samt hur de ligger till i förhållande till 
indikatorns gränsvärden. 

 
Figur 10. Prestationen för de två projekten hos NCC i indikator 3 för andel förnyelsebart bränsle som används på arbetsplatsen. 

Diagram 6, visar den procentuella andelen av eldrivna fordon för det pågående- och avslutade 
projektet, samt hur de ligger till i förhållande till indikatorns gränsvärden. 

 
Figur 11. Prestationen för de två projekten hos NCC i indikator 3 för andel el-drivna maskiner och fordon på arbetsplatsen. 
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4.2.4 Kontroller och hantering. 
I tabellen nedan presenteras hur det avslutade- och pågående projekt hos NCC presterat i 
byggskedesindikatorn, ”Kontroller och hantering”. 

Tabell 4, illustrerar genom kryss om det pågående- och avslutade projektet uppfyller ställda 
krav för indikatorn. Man kan se att båda projekten uppfyller kravet för ”Fuktmätning i 
betong”, ”Genomgång av driftrutiner med driftpersonal” samt ”Material förvaras torrt”. Inget 
av projekten klarar kravet för ”Mottagningskontroll av material innehållande radioaktiva 
ämnen” och ”Kontroll av installationssystems funktion och energiprestanda, sommar- & 
vintertid”. Kravet ”Byggnaden har bedömts med lufttäthetsprövning” uppfylls av det 
avslutade projektet men inte av det pågående.  

Tabell 4. Vilka krav det avslutade- och pågående projektet hos NCC klarar av i indikator 4. 

Tabell 4 
 Pågående projekt Avslutat projekt 
Mottagningskontroll av 
material innehållande 
radioaktiva ämnen 

  

Fuktmätning i betong X X 
Byggnaden har 
bedömts med 
lufttäthetprövning 

 X 

Genomgång av 
driftrutiner med 
driftpersonal 

X X 

Material förvaras torrt X X 
Kontroll av 
installationssystems 
funktion och 
energiprestanda, 
sommar- & vintertid 
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4.2.5 Enkätstudie, pågående projekt. 
Detta arbetes enkätstudie utfördes på NCC:s projekt i Kil som heter Timmermannen och 
berörde frågor kring avfallshantering, användarbeteenden och generella åsikter. Totalt antal 
svarande på enkäten var 13 personer vilket representerar alla yrkeskategorier på projektet 
Timmermannen. Resultatet av enkäten visar de generella åsikterna från deltagarna, på detta 
specifika projekt. 

I diagrammen nedan, diagram 7 och diagram 8, redovisas enkätens frågeställningar 1-7 
genom procentuella andelar av de 13 besvarande. 

Frågorna som ställdes var: 
1. Har du koll på vilken avfallsfraktion du skall slänga ditt byggavfall i ? 
2. Tar du hänsyn till hur du utnyttjar manskaksbodens varmvattenförbrukning ? 
3. Tar du hänsyn till hur du använder arbetsplatsens belysning ? 
4. Tar du hänsyn till hur du utnyttjar manskapsbodens torkutrustning ? 
5. Tar du hänsyn till hur du använder arbetsplatsens dörrar ? 
6. Hur gör du om du på en våning får över material ? 
7. När gods anländer till arbetsplatsen utför du då en mottagningskontroll ? 

 

 
Figur 12. Svarsresultat för frågeställning 1-4 ifrån enkäten för det pågående projektet,  
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Figur 13. Svarsresultat för frågeställning 5-7 ifrån enkäten för det pågående projektet, 

 

 

5. Analys av resultat 
I detta kapitel kommer resultat att analyseras för de två områden som arbetet berör. Hur 
NCC:s Grönt Byggande mäter sig mot byggskedesindikatorerna i Miljöbyggnad 3.0 samt en 
certifiering av NCC:s pågående och avslutade projekt mot Miljöbyggnad 3.0 och dess 
byggskedesindikatorer. 
 

5.1 NCC:s Grönt Byggande mot byggskedesindikatorerna i Miljöbyggnad 3.0. 
I detta delkapitel redovisas hur NCC:s checklista Grönt Byggande står sig mot Miljöbyggnad 
3.0 och dess byggskedesindikatorer. Varje område kommer att presenteras var för sig och på 
så sätt redovisa likheter och olikheter som analys av resultat. En övergripande analys av 
resultatet visar att miljöbyggnads bedömning bygger på kvantifierbara data, såsom en 
procentandel eller kWh/m2. NCC:s checklista däremot bygger på bör- och skallpunkter med 
exemplifierande påståenden. 
 
5.1.1 Byggavfall. 
 
5.1.1.1 Likheter. 
Inom detta område av byggskedet använder både Grönt Byggande hos NCC och 
Miljöbyggnad 3.0 Sveriges Byggindustriers riktlinjer för byggavfall och dess sortering som 
standard. Detta innebär att sorteringen av byggavfallet sker i de fraktioner som BI fastställt, 
som basnivå, för källsortering. 
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5.1.1.2 Olikheter. 
NCC och Miljöbyggnad skiljer sig från varandra i bedömningen av byggavfall. Miljöbyggnad 
kvantifierar kraven medan NCC däremot lämnar mer öppet för tolkning. När Miljöbyggnad 
kvantifierar kraven innebär detta att de sätter ett gränsvärde som krav, som måste uppnås. Ett 
sådant värde är den procentuella andelen som sorteras i form av deponi eller mängden avfall 
som slängs, per m2 BTA. Denna typ av krav definieras inte i NCC:s Grönt Byggande. Kravet 
är endast att det skall utföras i så stor utsträckning som möjligt. En annan stor skillnad mellan 
checklistan för Grönt Byggande och Miljöbyggnad 3.0 är att NCC även inkluderar 
källsortering av manskapsbodarnas avfall, vilket Miljöbyggnads avfallsindikator inte alls 
berör. 
 

5.1.1.3 Likheter med olika utsträckning. 
Under projekt kan material av flera anledningar bli över eller inte byggas in i byggnaden. 
Detta berör båda systemen i olika utsträckning. NCC ger generella förslag på vad som kan 
göras, exempelvis komprimering av avfall för färre transporter samt måttbeställning av varor 
för att få mindre spill. Miljöbyggnad däremot sätter kraven mer öppna, där system för återköp 
och retur av material skall upprättas, men säger inte hur detta ska genomföras. Båda systemen 
sätter däremot krav på att lastpallar som är utformade för att användas fler än en gång, ska 
returneras enligt en standard. 
 
 

5.1.2 Energi och Energislag. 
5.1.2.1 Likheter. 
I detta område av byggskedet berör både Grönt Byggande hos NCC och Miljöbyggnad 3.0 
kriterier som gäller energi och energislag kring byggarbetsplatsens bodar. Sättet NCC och 
Miljöbyggnad bedömer bodarnas prestanda skiljer sig dock från varandra. 

5.1.2.2 Olikheter. 
Miljöbyggnads kriterier kring bodar är kvantifierad i form av gränsvärden angivna i kWh/m2 
bod och år, för de högre betygen Silver och Guld. Nivån på satta gränsvärden i Miljöbyggnads 
bedömning gör att miljöklassade bodar måste användas för att klara dessa krav. NCC 
däremot, i deras bedömning av bodarna genom checklistan, sätter inga kvantifierbara gränser 
utan man nöjer sig med att skriva vilka typer av bodar man bör välja. Man föreslår t.ex. 
Stavdals lågenergibodar, Ramirents A-bodar eller Cramos PK2000/P6000. 

Utöver NCC:s specifika förslag på bodar som bör användas sätter man i checklistan upp 
specifika övriga krav. Så gör inte Miljöbyggnad. Dessa krav, som NCC tar upp, behandlar 
detaljerade förslag till förbättringar av bodarnas prestanda, men även för den övriga 
arbetsplatsen. Bodarna och arbetsplatsen kan utrustas med dörrstängare, luftsluss, 
lågenergibelysning, närvarostyrning och tidsreglering av ex. värme och belysning. NCC 
föreslår även att luft- luftvärmepump eller liknande med nattsänkning kan användas för 
bodarnas uppvärmning. Vid en längre bodetablering föreslår NCC att man undersöker 
möjligheten att använda en pelletseldad panna eller ansluta fjärrvärme för att undvika de 
oekonomiska elradiatorerna. Åtgärderna är även tänkta för att sänka energiförbrukningen. 
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Detta berörs inte i Miljöbyggnad. De berör inte heller punkter såsom solceller/solfångare till 
bodarna för produktion av el och varmvatten eller bedömning av energi och energislag kring 
motorvärmares energieffektivisering. Detta tar NCC däremot upp. Förrådslösningar utöver 
bodar, såsom containrars energiprestanda, berörs inte av Miljöbyggnad. NCC tar däremot 
även upp dessa. 

NCC lägger stor vikt på vilket uppvärmningssystem som produktionen utnyttjar. De säger att 
byggnadens planerade permanenta energikälla skall installeras så tidigt som möjligt. Om detta 
inte är möjligt skall en uppvärmningslösning t.ex. med pellets övervägas. Dessa bedömningar 
kring uppvärmningssystemet berörs inte i Miljöbyggnad. 

NCC har även en obligatorisk punkt där miljömärkt el måste köpas, från Vattenfall, för att 
minska andelen fossila bränslen vid tillverkningen av el. NCC har ett ”PRIO-1” avtal där de 
kan köpa in miljömärkt el till ett fördelaktigt pris. Detta är ingenting som Miljöbyggnad berör 
i sin bedömning. 
 

5.1.2.3 Likheter med olika utsträckning. 
NCC och Miljöbyggnad tar båda upp att mätning och kontroller av energiåtgång i byggskedet 
ska eller kan göras. Miljöbyggnad har kravet att mätningar ska genomföras för betyget Brons. 
NCC har denna som en valfri del. NCC menar att en mätning av energiförbrukningen 
möjliggör en kartläggning av potentiella förbättringsområden och att separata mätningar kan 
göras för exempelvis underentreprenörernas egna lokaler. 

NCC och Miljöbyggnad har båda krav kring uttorkning av byggfukt. NCC ställer kraven att 
en projektering över byggnadens uttorkning skall ske medan Miljöbyggnad säger att en 
redovisning över energiåtgång för uttorkning av fukten skall göras. Ingen av dem har några 
kvantifierbara gränsvärden vid bedömningen. Det som skiljer dem åt, en punkt som inte 
Miljöbyggnad tar upp, är att NCC säger att byggets uttorkning skall ske med en god 
luftcirkulation och att temperaturen i bygget ska vara några grader högre än utetemperaturen. 
Allt för att få en energieffektiv och god uttorkning. NCC nämner även, som valbar punkt, att 
byggnadens tillfälliga uppvärmning kan ske sektionsvis för att spara energi. Detta berör inte 
Miljöbyggnad. 
 

 

5.1.3 Förnybart bränsle. 
5.1.3.1 Likheter. 
Miljöbyggnad och NCC har vissa likheter kring bedömningen av förnyelsebart bränsle. Dessa 
likheter är att de bägge kräver drivmedel som bidrar till utsläpp av mindre farliga partiklar. De 
skiljer sig dock i omfattning och tillvägagångssätt i bedömningen. 

5.1.3.2 Olikheter. 
I Miljöbyggnads bedömning sätts gränserna i form av kvantifierbara värden för andelen 
bränsle som är förnyelsebart på byggarbetsplatsen och andelen eldrivna fordon. Miljöbyggnad 
ger exempel på de förnyelsebara bränslesorterna RME och HVO. NCC, i sin bedömning av 
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området, sätter upp rutiner, riktlinjer och gränser för tomgångskörning, utbildning av personal 
i eco-drive och vidare även att deras personbilar på arbetsplatsen definieras som miljöbilar. 
De kräver även att alternativa bränslen ska utredas men inte att ett specifikt gränsvärde ska 
uppnås. De tar även upp att tjänstecyklar skall finnas tillgängliga för personalen på 
arbetsplatsen, transporter skall minst uppfylla euro-klass 3 och om lastbilarna är nya, euro-
klass 5. NCC tar även med i sin bedömning som obligatoriskt att anläggningsmaskiner skall 
klara EU-steg 2 samt att fordon med hydraulvätska skall använda en miljöanpassad sådan. 
Inget av detta berör Miljöbyggnad i sin bedömning. 

NCC tar upp en obligatorisk bedömningspunkt i sin checklista kring alternativa bränslen för 
småmotoriga maskiner, vilket Miljöbyggnad inte gör. NCC:s punkt kring detta säger att de 
småmotoriga maskinerna ska tankas med alkylatbensin, vilket är ett bränsle som är renare än 
det traditionella och som inte avger lika mycket farliga ämnen. 
 

 

5.1.4 Kontroller och hantering. 
5.1.4.1 Olikheter. 
Det enda som NCC tar upp i sin checklista kring ”Kontroll och Hantering” är att de vid 
kontakt med boduthyrare bör begära en redovisning av förväntad energibelastning. De berör 
även, genom en valfri punkt, att en utredning och projektering över byggnadens 
upptorkning/uppvärmning bör dokumenteras. Genom en obligatorisk punkt skall NCC 
informera och lägga tyngd på att kontroller görs på arbetsplatsen kring tomgångskörning och 
att vågar på lastbilar för massor skall finnas. Dessa kriterier, som NCC berör i sin bedömning 
av området, är inte de som Miljöbyggnad berör i sin bedömning. 

Miljöbyggnads bedömning av ”Kontroller och Hantering” tar på bronsnivån upp att en 
mottagningskontroll av material innehållande radioaktiva ämnen i form av radon finns och att 
en fuktmätning i betongen utförs. På silvernivån: lufttäthetsprövning av byggnaden, 
genomgång av driftrutiner och att materialen på byggarbetsplatsen ska förvaras torrt. De tar 
även upp, i sin bedömning på guldnivån, att en samordnad kontroll av byggets 
installationssystems energiprestanda och funktion, för sommar- och vinterfall, visar att 
systemen uppfyller ställda krav. Ingen av dessa kriterier tas upp i NCC:s checklista. 
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5.2 NCC:s projekt mot byggskedesindikatorerna i Miljöbyggnad 3.0. 
I detta delkapitel redovisas hur NCC:s projekt står sig i en bedömning gentemot 
Miljöbyggnad 3.0 och dess byggskedesindikatorer. Varje indikator kommer att presenteras 
var för sig och redovisa en analys av resultat för varje område. De fyra indikatorerna kommer 
slutligen att redovisas i form av en aggregering av samtliga områden, till ett slutbetyg för 
produktionsskedet. Vilket antas kommer ske för den slutgiltiga versionen av byggskedet av 
Miljöbyggnad 3.0. Aggregeringen av indikatorerna visar i slutändan vilket betyg byggskedet 
får i form av betygen Brons, Silver, Guld eller Klassad. Klassad som är den betygsnivå vilket 
representerar när bedömningen visat att lägsta betyget Brons inte uppnås antas gälla då 
miljöbyggnad i övriga bedömningar är uppbyggd på detta vis. Detta antas även gälla för den 
slutgiltiga versionen av byggskedet av Miljöbyggnad 3.0. 

5.2.1 Certifiering genom Miljöbyggnad 3.0. 
I denna del kommer arbetet att göra en bedömning av NCC:s pågående och avslutade projekt i 
alla byggskedesindikatorerna i Miljöbyggnad 3.0 och vilket sammanvägt betyg NCC uppnår. 

5.2.1.1 Byggavfall. 
Det avslutade projektet får vid framräkning av deponiandel 32% och det pågående har i 
nuläget 23%. Gränser för andelen deponi är på bronsnivån 10% och för Silver 5%. 
Bronsnivåns övriga krav säger att farligt-, el- och brännbart avfall samt 
producentansvarsförpackningar omhändertas och sorteras enligt lagkrav, vilket båda projekten 
uppfyller. Även silvernivåns övriga krav kring returnering av lastpallar och källsortering 
enligt BI:s uppsatta riktlinjer gällande byggavfall, uppnås för de båda projekten. 
 
För Guldnivån krävs att projektet inte har mer avfall än 30 kg/m2, BTA. Avfallsandelen för 
det avslutade projektet landar på 20,8 kg/m2, BTA och för det pågående projektet ligger det 
nuvarande värdet på 9 kg/m2, BTA. De övriga kraven för betygsnivån är att avtal för återköp 
eller annan användning av överblivet- och förpackningsmaterial finns, samt ett retursystem 
för installationsspill. Dessa övriga krav finns i dagsläget inte dokumenterade för de båda 
projekten vilket gör att kraven inte uppnås. 
 

Om vi utifrån dessa resultat sammanväger och tar fram ett medelvärde för projektens 
procentuella andelar, får NCC i denna indikator för närvarande inte betyget Brons. Detta beror 
främst på deponiandelarna, som ligger över 10%. 
 
Tabell.5 Sammanställning för NCC:s prestation i indikator 1, Byggavfall. 

 Klassad Brons Silver Guld 
Byggavfall X    
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5.2.1.2 Energi och energislag. 
Kraven för betyget Brons i denna indikator är att energimätare för kyla, värme och el används 
under produktionsskedet och att energianvändningen mäts och följs upp. Dessa krav på 
bronsnivån klarar bägge projekten. 
 
Det avslutade projektet använde sig av bodar ifrån Cramo, vilka har en teoretisk 
energiförbrukning på 229 kWh/m2, bod och år. Det pågående projektet hyrde bodar ifrån 
Ramirent vilka har en teoretisk energiförbrukning på 202 kWh/m2, bod och år. De satta 
kraven här är för silvernivån <150 kWh/m2, bod och år samt för guldnivån <120 kWh/m2, bod 
och år, vilket inget av projekten uppnår. Övriga krav för betygsnivåerna Silver och Guld är att 
indikator 4 ”Kontroller och hantering” skall uppnå Silver för att uppnå silvernivå och Guld för 
att uppnå guldnivå. Guldnivån för indikatorn har ytterligare krav där redovisning av 
energiförbrukningen för byggfuktens uttorkning ska finnas. Det enda av dessa övriga krav 
som uppnås är indikator 4 och dess silvernivå, där det avslutade projektet är det, som klarar 
nivån.  
 
Tabell.6 Sammanställning för NCC:s prestation i indikator 2, Energi och energislag. 

 Klassad Brons Silver Guld 
Energi och 
energislag 

 X   

 
5.2.1.3 Förnybart bränsle. 
Kraven för betygsnivån Brons i denna indikator är att minst 5% av bränslet som används för 
fordon och maskiner på arbetsplatsen skall drivas på förnyelsebart bränsle. 
För silvernivån krävs det att minst 10% av alla fordon på arbetsplatsen är eldrivna. För att 
sedan uppnå Guld krävs det att andelen eldrivna fordon är minst 20% och att andelen 
förnyelsebart bränsle är minst 20% för alla fordon och maskiner på arbetsplatsen. 
 
För både det avslutade och det pågående projektet uppnås inte kraven för indikatorn. 
 
Tabell.7 Sammanställning för NCC:s prestation i indikator 3, Förnybart bränsle. 

 Klassad Brons Silver Guld 
Förnybart bränsle X    
 
 
5.2.1.4 Kontroller och hantering. 
Kraven för betygsnivån Brons i denna indikator är att fuktmätning i betong görs och att det 
finns en mottagningskontroll för gods som kan innehålla radioaktiva ämnen. Kraven på 
bronsnivån uppnås delvis då fuktmätning i betong görs på de båda projekten men att den 
specifika mottagningskontrollen gällande radioaktiva ämnen inte finns. 
 
Kraven för indikatorns silvernivå är att en lufttäthetsprövning görs som bedömning av 
byggnaden och att driftinstruktioner för att kunna driva byggnaden genomgås med 
driftpersonal. Allt material som ska byggas in i projektet skall förvaras torrt. Det avslutade 
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projektet uppnår alla dessa krav. Det pågående projektet genomgår däremot inte 
lufttäthetsprövningen och uppnår därmed inte silvernivån. 
 
För den högsta betygsnivån i denna indikator krävs att en samordnad installationssystemens 
funktion uppfyller avtalade krav gällande energiprestanda, sommar- och vinterfall. Inget av 
projekten klarar dessa krav.  
 
Tabell.8 Sammanställning för NCC:s prestation i indikator 4, Kontroller och hantering. 

 Klassad Brons Silver Guld 
Kontroller och 
hantering 

X    

 

5.2.1.5 Sammanvägning. 
En aggregering av alla ingående indikatorer för byggskedesbedömningen visar ett 
sammanställt betyg för NCC och deras prestationer på ett avslutat- och ett pågående projekt. 
Detta presenteras i tabell 9, vilket visar att aggregeringen av byggskedesindikatorerna 
resulterar i slutbetyget Klassad. 
 
Tabell.9 Sammanställning för NCC:s prestation i alla indikatorer med aggregering. 

 Klassad Brons Silver Guld Betyg 
Byggavfall X     

 
 
Klassad 

Energi och 
energislag 

 X   

Förnybart 
bränsle 

X    

Kontroller och 
hantering 

X    

 
 

5.2.2 Enkätstudie, pågående projekt. 
Resultatet ifrån enkäten visar att de generella åsikterna från deltagarna, på detta specifika 
projekt, var positiva till sortering av avfall och att de flesta visste vart allt skulle slängas. En 
analys av detta resultat visar att hela 92% av alla svarande visste i vilka fraktioner de skulle 
slänga specifikt material. De övriga 8% var lite osäkra på vart de skulle slänga vissa typer av 
avfall som t.ex. målat trä. 

På frågan om huruvida personer tar hänsyn till hur varmvattnet används, visade det sig att 
69% tar hänsyn till förbrukning av varmvatten medan 31% inte bryr sig om hur det utnyttjas.  

Tredje frågan behandlar hur alla svarande använder arbetsplatsens belysning. Det visade sig 
att 54% släcker efter sig, medan 15% inte gör så. Hela 31% säger att det beror på om 
vederbörande ska tillbaka till stället man arbetar på eller om projektet i sin helhet använde sig 
av automatisk tändning och släckning. En annan aspekt var att ledbelysningen inte skulle 
släckas och motiveringen var att det är bättre för denna sorts belysning, att låta den vara tänd. 
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I fråga fyra ställs frågan om de svarande tar hänsyn till hur torkutrustningen i manskapsboden 
utnyttjas. Här svarade 69% att de tar hänsyn, medan 31% svarade att de inte gjorde det.  

Den femte frågan behandlade hur de svarande använder dörrar på arbetsplatsen. Det visade 
sig här att 85% stänger dörren efter sig medan 15% inte stänger efter sig. 

Den sjätte frågan behandlade hur de svarande gör om de på en våning får över material. Här 
uppger 8% att de slänger materialet medan 54% tar vara på det för senare bruk. 38 % av de 
svarande sade lite svävande att det berodde på. De sista 38% svarade att de tar till vara på det 
som uppenbart går att använda senare, annars slängs det. Om det är användbart eller stor 
kvantitet av något så sparas det. Ett annat svar var att materialet mestadels tas tillvara för 
senare bruk eller returneras till leverantören.  

Den sjunde frågan tar upp om mottagningskontroll utförs för anlända varor till arbetsplatsen. 
Här svarade 46% att de utför en kontroll medan 46% svarade att de inte gör det. De sista 8% 
svarade att det beror på. Anledningen till det svaret var att en mottagningskontroll görs ”i 
grova drag”.  

Den åttonde frågan behandlade lite mer generellt hur de svarande tyckte miljötänket hos NCC 
påverkade arbetet. Svaren examensarbetet fått in, via enkäten, visar att majoriteten tycker det 
underlättar och att arbetet flyter på bättre. En liten del av de svarande tyckte att avfallskärlen 
inte var strategiskt placerade på arbetsplatsen. 
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6. Diskussion. 
I detta kapitel kommer arbetets resultat att diskuteras och analyseras vidare, allt för att kunna 
väva samman resultatet och forma en slutsats. Diskussionen kommer att ta upp hur väl NCC:s 
checklista för Grönt Byggande mäter sig mot Miljöbyggnad 3.0 och dess nya 
byggskedesindikatorer. Diskussionen kommer även att ta upp hur NCC:s projekt i praktiken 
står sig i en bedömning mot Miljöbyggnads nya krav för byggskedet, samt en diskussion om 
förbättringar hos NCC.  

 

6.1 NCC:s Grönt Byggande mot byggskedesindikatorerna i Miljöbyggnad 3.0. 
Vår granskning av NCC:s Grönt Byggande och den checklista med skall- och börpunkter som 
ligger till grund för projekt över 50 miljoner kronor, har genom vårt arbete visat på att den har 
ett behov av revidering. Revideringens omfattning bör gälla checklistan i sin helhet, men 
främst inrikta sig på samtliga punkter kring bodar. Detta kräver en omfattande omarbetning. 
Omarbetning av området som gäller bodar kräver att de exempel och förslag på energibodar 
som tas upp, skall uppdateras. Man måste se till att inte utdaterade modeller av bodar föreslås. 
De bodar som föreslås skall vara bodar som är uthyrarnas bästa tillgängliga alternativ. Detta 
bör varje år stämmas av så att föreslagna typerna är aktuella. När man kollat att bodarna som 
föreslås motsvarar uthyrarnas bästa tillgängliga alternativ, bör de punkter som berör bodarnas 
utrustning också på samma sätt stämmas av. Allt detta för att inte i onödan ta upp punkter som 
redan är inkluderade som standard i föreslagna bodar.  

NCC:s checklista för Grönt Byggande ställer även krav på godstransporter till och från 
arbetsplatsen. Vi ser även här ett problem med dessa krav i checklistan, som för bodarna, 
ställer alldeles för lågtgående krav för att de ska kännas rimliga. NCC kräver att transporterna 
går på minst Euroklass diesel 3, vilket är en gräns som utgavs år 2000 och är i dagsläget ett 
mycket lågt ställt krav. De ställda kraven för nya lastbilar är minst Euroklass 5. Detta tycker 
vi borde vara Euroklass 6 eftersom det i dagsläget är relevant för nya lastbilar. Även om 
kraven för nya lastbilar är något lågt ställda, är de ändå mer rimliga än för de som har kraven 
Euroklass 3. För anläggningsmaskiner ställs även krav på att de skall uppfylla EU-steg 2 
enligt Grönt Byggande. För att Grönt Byggande inte skall riskera att bli en checklista vars 
krav blir överflödiga eller intetsägande, behövs en revidering. Vi tycker att Grönt Byggande 
bör lägga kraven och förslagen till åtgärder högre än normalt standardutförande. Detta för att 
checklistan ska vara en bedömning som driver utvecklingen framåt och visar på NCC:s höga 
ambitioner.  

Vi tycker dock att Grönt Byggande har bra och relevanta punkter kring belysning på 
arbetsplatsen, övrig förråds- och containerutrustning och avfallshanteringen av byggavfall. 
Även för bodar finns smarta lösningar med dörrstängare och slussar vid dörrar samt 
energimätning. Grönt Byggande tar även med att bodar i en långvarig etablering bör värmas 
med fjärrvärme eller pellets via vattenburet system, om denna lösningen finns tillgänglig. 
Annars föreslås t.ex. en luft- luftvärmepump. Dessa förslag leder till att bodarna slipper 
använda de både för miljön och för företaget oekonomiska elradiatorerna vilket vi anser vara 
av värde. De tar även upp punkter och förslag kring uppvärmningen av byggprojektet. De 
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berör där att ytor som ska värmas upp skall tätas och isoleras i största möjliga mån och att 
permanent uppvärmningssystemslösning användas snarast möjligt. NCC lägger även tyngd på 
punkter som rör arbetsplatsen allmänt, såsom motorvärmaruttag med tidstyrning och 
tjänstecyklar till och från bodarna och arbetsplatsen. Samtliga av dessa punkter och förslag i 
checklistan tycker vi är mycket relevanta men kan behöva stämmas av och gås igenom så de 
uppfyller de senaste kraven och har en hög teknisk standard.  

Vid revideringen av Grönt Byggande borde det skrivna språket omarbetas så att det blir 
mindre vardagligt och lite mer formellt. På det viset kan Checklistan tas på större allvar och 
inte som en bedömning man gör för att piffa upp projektets image. En del av de punkter som 
ingår i listan kan med fördel utformas så de blir kvantifierbara och på så vis lättare att 
verifiera och fastställa om de har uppfyllts. Sättet checklistan i Grönt Byggande är utformat 
på, webbaserad, ska däremot inte förändras. Med den utformningen, som i dagsläget är den 
mest optimala och även den smidigaste, blir den mycket lättillgänglig. Alla kan nå den och 
den blir på så sätt lätt att arbeta med. 

Som Grönt Byggande är utformat i dagsläget skulle det passa som en standard och 
minimikrav för samtliga av de projekt NCC utför. Den nuvarande versionen är inte mer än en 
grundläggande standard och har ingen innovativ teknik och heller inga moderna tekniska 
lösningar. 

Vi anser att checklistan för Grönt Byggande inom NCC var ett bra initiativ när den gavs ut år 
2010. Ambitionen var att driva miljöarbetet framåt och visa att viljan hos NCC finns för att 
förbättra sitt eget sätt att arbeta. Dessvärre har en uppdatering av checklistan troligen uteblivit 
och inte gjorts sedan introduktionen 2010. Detta gör att checklistan i dagsläget är föråldrad 
med för låga och inaktuella krav. Vi föreslår en regelbunden revidering av checklistan för 
Grönt Byggande som löpande bör göras, förslagsvis en gång varje år. Detta skulle göra listan 
till vad den ursprungligen är tänkt att vara.  

Vår granskning av hearingversionen för den kommande uppdateringen av Miljöbyggnad, 
Miljöbyggnad 3.0 och dess nya område, byggskedet, har visat att bedömningen i sin helhet är 
relevant att införa. Däremot har vi sett att det finns delar av indikatorer som är orimliga sett 
till de kvantifierbara gränser som satts. En sådan indikator i byggskedet, som har den största 
och mest orimligt satta kvantifierbara värdet, är indikator 2, energi och energiprestanda. Dess 
guldnivå tar upp energiprestanda på bodar. Det satta kvantifierbara värdet för betygsnivån 
Guld är 120 kwh/m2 bod och år, vilket är en något för hård gräns. Det finns inte tillgänglig 
teknik för att kunna nå upp till den satta gränsen och vi har inte kunnat hitta en enda 
manskapsbod som klarar 120 kwh/m2 bod och år i denna studien. När vi i examensarbetet 
utredde bodars prestanda, kunde endast en manskapsbodslösning med den teoretiska 
energiprestandan 131 kwh/m2 bod och år hittas. Detta innebär att när förrådscontainrar och 
liknande läggs till i bedömningen och tillsammans med manskapsbodarna skall klara en viss 
utsatt gräns, blir resultatet ännu svårare att uppnå. Den bästa manskapsbodens 
energiprestanda, vi i arbetet kunnat få fram, skulle kunna vara en rimlig gräns för betyget 
Guld i indikator 2. Detta gör att man bör se över rutinerna för hur man använder bodar på 
arbetsplatsen. Gränsvärdet som är satt för indikatorns silvernivå är något mer rimligt, än det 
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som sattes för betyget Guld. Värdet på silvernivån som fastställts som kvantifierbar gräns är 
150 kwh/m2 bod och år, vilket även detta kan bli svårt att uppnå eftersom värdet skall gälla 
för både manskapsbodar och förrådslösningar. För att detta gränsvärde skall kunna uppnås 
kommer den avgörande faktorn vara arbetsplatsens rutiner och beteenden. Hur användningen 
av bodarnas VVS, energianvändning samt övrig utrustning är, blir alltså avgörande. 
Indikatorns övriga krav anses som rimliga och relevanta för att bedömningen ska fylla sitt 
syfte och driva branschen vidare, genom introduktionen av nya området ”byggskedet”. 

Indikator 1, som behandlar byggavfall, innehåller till sin största del rimligt ställda krav. De 
gränsvärden som här kan bli lite svårare att uppnå är främst silvernivåns kvantifierbara 
gränsvärde för deponi, 5 procent, och möjligtvis även det ställda kravet för guldnivån, att det 
totala avfallet per kvadratmeter BTA inte skall överstiga 30 kg. Övriga krav kring återbruk 
och återköp tycker vi är rimligt ställda och kan nås. 

Indikator 4, som handlar om kontroller och hantering, är en indikator där samtliga ställda krav 
är rimliga. De kan utföras om man ser till att strukturera och planera projektens produktion på 
ett bra sätt. Delar av dokumentationen finns inte sammanställd i dagsläget eftersom kraven 
tidigare inte har ställts på företagen.  

Indikator 3, som handlar om förnybart bränsle tycker vi har både rimliga men också delvis 
orimliga krav i de olika betygsnivåerna. Bronsnivån, för denna indikator, sätter det rimliga 
kvantifierbara kravet att 5 procent av arbetsplatsens fordon och maskiner ska vara drivna av 
förnybart bränsle. Dettatycker vi är rimligt då entreprenörer med avtal med maskinuthyrare 
och fraktbolag kan kräva och därmed reglera saken själva. För samma betygsnivå ger 
Miljöbyggnad förslag på vilken typ av förnyelsebart bränsle som kan användas för att komma 
ifrån de sämsta alternativen av bränslen. På detta sätt skall de som ska genomgå bedömningen 
veta vad som krävs av ett bränsle för att det ska kunna räknas som förnyelsebart. Indikatorns 
orimliga krav kommer när de högre betygsnivåerna skall uppnås. Till indikatorns guldnivå har 
det kvantifierbara gränsen för andelen förnyelsebart bränsle höjts. Höjningen medför att 
andelen skall vara 20 procent. Detta tror vi i dagsläget kan bli svårt att uppnå då olika avtal 
endast kan vara en bit på vägen och med stor sannolikhet inte nå upp till en så hög nivå som 
hela 20 procent. Maskinuthyrarnas produkter och fraktföretagens transporter har här en bra bit 
kvar, dock kan nog denna gräns, förhoppningsvis inom en snar framtid, uppnås. Indikatorns 
svårighet, där de kvantifierbara gränserna ställer till problem, kommer på silvernivån och 
skärps när man kommer upp på guldnivån. Denna kvantifierbara gräns säger att arbetsplatsens 
fordon skall drivas med 10 procent eldrift. På guldnivån gäller 20 procent. Dessa gränser går 
inte uppnå eftersom marknaden inte har kommit tillräckligt långt inom utveckling av eldrivna 
fordon. Enda möjligheten i dagsläget att närma sig denna gräns är att arbetsplatsens privata 
fordon skulle vara eldrivna. Av förståeliga skäl är det svårt att ställa det kravet. 

I indikator 3, förnyelsebart bränsle, exemplifierar Miljöbyggnad vilket förnyelsebart bränsle 
bronsnivåns kvantifieringsgräns kräver. De föreslår RMA och HVO vilket är två bättre 
alternativa bränslen för dieselmotorer. Det skulle inte skada om Miljöbyggnad fortsatte med 
denna typ av exemplifiering i flera av de indikatorer och betygsnivåer som ingår i byggskedet. 
Exemplifieringen gör att fler personer kan relatera till vad indikatorn och betygsnivån kräver. 
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Om fler personer kan förstå vad som krävs, kommer färre personer göra fel eller behöva 
tillfråga SGBC, vilket i sin tur skulle göra att SGBC inte får onödigt mycket att göra. Om de 
inte får lika mycket att göra skulle priserna inte bli så höga, mindre tid skulle behöva läggas 
ner på detta från SGBC:s sida.  

Miljöbyggnad, i sin bedömning för byggskedet, skulle även kunna inkludera i indikator 2 
”energi och energislag”, så att miljömärkt el används under produktionsskedet. Detta är inget 
svårt krav att uppnå och skulle passa bra på indikatorns bronsnivå, samtidigt som det visar att 
man tänker på varifrån man tar sin energi. Denna del inkluderar NCC i sin bedömning av 
Grönt Byggande. 

 

 

6.2 NCC:s projekt mot byggskedesindikatorerna i Miljöbyggnad 3.0. 
Vår granskning och certifiering genom Miljöbyggnad 3.0 och dess nya bedömningsområde 
byggskedet av NCC:s projekt i praktiken. Detta sker genom ett avslutat- och ett pågående 
projekt och visar att NCC behöver utföra små till medelstora förändringar i sitt arbete. 
Förändringarna inför lanseringen av det nya bedömningsområdet inom byggskedet kräver 
dessa mindre förändringar för att klara basnivån i bedömningen, Brons. Förändringarna 
behandlar, inom indikatorn byggavfall, att de måste skärpa sin hantering av avfall som går till 
deponi på byggarbetsplatserna. Det eftersom att de i dagsläget inte klarar av bronsnivåns krav 
på max 10%. Dessa förändringar i avfallshantering bör inte vara så svåra att göra utan handlar 
enbart om att man tänker igenom hanteringen av fraktionens innehåll. Ett sätt att göra detta 
kan vara att från start ha separata fraktioner för gips, isolering, m.m. och inte ha en enda 
fraktion där allt detta blandas. Detta tror vi skulle kräva en noggrannare planering av 
arbetsplatsen genom en APD-plan eftersom fler avfallsfraktioner skulle ta större plats i 
anspråk. För att NCC vidare skall kunna uppnå betygsnivån Guld inom indikatorn krävs det 
att de i projekteringen ser till att förhandla fram avtal för återköp och retur av byggvaror. 
Vilket vi inte tycker borde vara så svårt att upprätta. 

Ytterligare en förändring som krävs inför de kommande kraven och som är lite mer krävande 
är för indikatorn energi och energislag. Denna mer krävande åtgärd är vid bedömningen kring 
betygsnivåerna Silver och Guld. För dessa betygsnivåer ställs kraven från Miljöbyggnad att 
energiförbrukningen för förvaringsbodar och manskapsbodar minst ska klara 150 kWh/m2, 
bod och år vid Silver och 120 kWh/m2, bod och år vid bedömningen för Guld. Kraven innebär 
inte bara en ansträngning från NCC:s sida utan även från SGBC:s, då de till införandet av 
denna nya bedömning bör kolla över gränsvärdenas rimlighet. SGBC har i denna 
hearingversion satt gränsvärdena alldeles för hårt enligt oss. De skulle som strängast i 
dagsläget kunna sätta lägsta gränsen för Guld vid 131 kWh/m2, bod och år vilket är det lägsta 
teoretiska värdet detta arbete kunnat få fram. Även om SGBC skulle justera dessa 
gränsvärden är de fortfarande inte helt lätta att klara. För det första är gränsvärdena teoretiska 
vilket innebär att värdet i praktiken kommer att resultera i ett högre värde än vad bodens 
teoretiska värde säger. Det teoretiska värdet kan inte inkludera alla personers olika beteenden 
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vid utnyttjandet av boden. För det andra måste NCC i sin projektering av projektet inte bara 
utreda vilken bod som är billigast utan även vilken lösning som har lägst energiprestanda. De 
måste alltså, för att klara kraven, gå på den för tiden bästa bodlösningen sett till 
energiprestanda per kvadratmeter och år. De måste också se över rutiner och beteenden kring 
och i bodarna, så de speglar ett så smart och effektivt utnyttjande som möjligt. Om man i 
dagsläget skulle gå på gränsvärdet, som är satt på silvernivån, krävs det att man till projektet 
införskaffar bodlösningen vid namn ”Pir”. Det är den bod som vi i arbetet har fått fram med 
bäst energiprestanda. Man måste också verkligen tänka över sina beteenden i och kring boden 
så det satta teoretiska värdet inte stiger allt för mycket. Om inte beteendet ändras kommer 
man inte ens med denna bodlösning klara silvernivåns krav på 150 kWh/m2, bod och år. 
Indikatorn genererar även specifika krav inom en senare indikator, nämligen kontroller och 
hantering. Detta kommer vi att diskutera senare. 

Fortsättningsvis, inom bedömningens indikator kring förnyelsebart bränsle, krävs ett 
omfattande arbete från NCC för att klara uppsatta krav. Kraven behandlar att andelen eldrivna 
fordon på en arbetsplats ska vara 10% respektive 20% för betygen Silver och Guld. Detta 
kommer i dagsläget att vara i det närmsta omöjligt för NCC att nå då inget liknande krav har 
funnits tidigare. NCC måste upprätta specifika avtal med uthyrare och transportföretag för att 
driva prestationerna framåt och för att kunna nå de högre betygen. Troligtvis har inte 
branschen så mycket eldrivet att tillgå, då denna efterfråga är relativt ny. I denna indikator tror 
vi att det kommer bli en period av svåruppnåeliga krav/mål och en ganska stor omställning för 
fler branscher än byggbranschen. Vi anser här att SGBC har ett ansvar för att förklara kraven 
och definiera vad som menas så att inga missuppfattningar ska uppstå. Som exempelvis ”vad 
är definitionen för fordon?” Skulle denna definition även innefatta eldrivna byggkranar, 
bygghissar och liknande utrustning, som vanligtvis finns på en byggarbetsplats, tror vi att 
kraven är mer rimligt ställda. Kravet utöver andelen eldrivet som ställs i denna indikator är 
andelen förnyelsebart bränsle för maskiner och fordon. Gränsvärdena för detta krav är 5% för 
betyget Brons och 20% för betyget Guld. Dessa gränsvärden tror vi, på samma sätt som 
eldrivet blir svårt att uppnå då mycket av det ligger på uthyrarna och transportföretagen. Det 
skulle även här behövas grundläggande avtal som styr hur maskiner och fordon drivs.  

För den sista indikatorn krävs en något mindre ansträngning av NCC för att klara kraven. 
Indikatorn i bedömningen av byggskedet i Miljöbyggnad 3.0 är kontroller och hantering. Det 
är den indikator som är kopplad till energi och energislag. Här ställs kraven att för betyget 
Brons ha en mottagningskontroll för radioaktiva ämnen och att fuktmätning i betongen utförs. 
I denna nivå så behöver NCC utarbeta en mottagningskontroll som behandlar material som 
vanligtvis innehåller radioaktiva ämnen. Här syftar SGBC till radon. För betygsnivån Silver 
kräver SGBC att driftrutiner gås igenom med driftpersonal, material på arbetsplatsen förvaras 
torrt och att byggnaden har genomgått en lufttäthetsprövning. Vi ser att denna betygsnivås 
krav i dagsläget kan uppfyllas om NCC tar för vana att alltid lufttäthetsprova alla byggprojekt 
man uppför. För den bästa betygsnivån Guld krävs det att en efterkontroll av 
installationssystemens funktion och energiprestanda kontrolleras. Detta för att se till att de 
uppfyller de avtalade kraven gällande sommar- och vinterfall. Denna kravspecifikation är 
inget NCC har som standard i dagsläget då kraven inte ställts tidigare.  
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Vi ser i detta examensarbete att NCC med små medel skulle kunna förbättra dagens ”Klassad” 
upp till betyget Brons. I den ursprungliga bedömningen blir resultatet som i tabell 10.  

Tabell.10 Sammanställning för NCC:s prestation i alla indikatorer med aggregering. 

 Klassad Brons Silver Guld Betyg 
Byggavfall X     

 
 
Klassad 

Energi och 
energislag 

 X   

Förnybart 
bränsle 

X    

Kontroller och 
hantering 

X    

 
 

Resultatet skulle kunna se ut som i tabell 11 nedan, genom små ansträngningar av NCC. 

Tabell.11 Sammanställning för NCC:s prestation efter åtgärder i alla indikatorer med aggregering. 

 Klassad Brons Silver Guld Betyg 
Byggavfall  X    

 
 

Silver 

Energi och 
energislag 

  X  

Förnybart 
bränsle 

 X   

Kontroller och 
hantering 

  X  

 
Anledningen till att betyget för indikator 1 ”Byggavfall” i tabell 11 klarar Brons är för att en 
skärpning av mängden avfall som går till deponi inte anses klara 5%, vilket är för betyget 
Silver. Detta då andelen deponi i dagsläget ligger kring 30% av avfallsmängden. På betyget 
Brons får endast 10% av avfallet vara deponi och därför är det mer rimligt att uppnå denna 
betygsnivå med små medel. Om NCC klarar av en mer omfattande begränsning av avfall som 
går till deponi och klarar femprocentsgränsen för betyget Silver. Så kommer de även klara av 
betyget Guld då de övrigt ställda kraven för betyget redan uppnås. 

Anledningen till att betyget för indikator 2 ”Energi och energislag” i tabell 11 uppnår Silver är 
för att examensarbetets bästa bodlösning sett till energiprestanda använts. Att uppnå betyget 
Guld är i dagsläget omöjligt sett till satta gränsvärden för energiprestanda. Silvernivåns 
kriterier nämner att indikator 4 uppnår samma betyg, detta redovisas senare. 

 

Anledningen till att betyget för indikator 3 ”Förnybart bränsle” i tabell 11 uppnår betyget 
Brons är att examensarbetet med små medel anser att NCC bör klara av att ha 5 % 
förnyelsebart bränsle på varje arbetsplats. Då kravet inte ställs inom detta området i dagsläget 
anses ett högre betyg än Brons vara ett alldeles för ambitiöst första steg. Kraven för Silver och 
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Guld är i dagsläget av samma anledning orimliga att uppnå och ställa, branschen måste hinna 
anpassa sig. Dessa betygsnivåer innefattar högre andelsgränser av förnyelsebart bränsle och 
eldrivna fordon. De eldrivna fordonen finns inte att tillgå eller så används de inte.  

Anledningen till att betyget för indikator 4 ”Kontroller och hantering” i tabell 11 skulle kunna 
uppnå betyget Silver är för att indikatorns flesta krav utförs i dagsläget inofficiellt eller sker 
på krav av beställare. De små åtgärder som vi ser att NCC behöver göra för att uppnå betyget 
Silver är att en mottagningskontroll av radioaktiva ämnen i material upprättas på bronsnivå. 
Samt att en lufttäthetsprovning införs som standard för samtliga projekt på silvernivå. 
Anledningen till att de inte uppnår betyget Guld är för att en samordnad efterkontroll av 
installationssystemens energiprestanda måste upprättas, vilket anses vara en något mer 
omfattande åtgärd. 

Genom den utförda enkäten på det pågående projektet fick vi reda på att majoriteten hade koll 
på i vilka avfallsfraktioner byggavfallet skulle sorteras i. De tog även hänsyn till 
energiförbrukningen för manskapsbodarna i form av varmvattenförbrukningen, arbetsplatsens 
belysning, torkutrustning samt om dörrarna stängs eller inte. Enkäten ger även att 
medarbetarna på projektet huvudsakligen tar vara på överblivet material för senare bruk och 
ungefär hälften av de svarande genomför en mottagningskontroll av ankommande gods. 
Enkätens öppna fråga kring hur NCC:s miljöarbete påverkar projektens arbete svarar 
majoriteten att det gör att arbetet underlättas och flyter på bättre, men någon nämner även att 
arbetsplatsens avfallskärl är felplacerade.  

Denna enkät, med olika typer av frågor, var generellt givande. Däremot kunde några av 
frågorna formulerats annorlunda. Fråga 4 t.ex. där man kan tolka frågan olika och att det 
därför kan vara svårt att veta hur de svarande tänkt. Den sista öppna frågan var även lite för 
öppen för att få fram svaren vi sökte. De visade mer att olika personer tolkat frågan olika. 
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7. Slutsatser 

Slutsatsen av NCC:s Grönt Byggande mot byggskedesindikatorerna i Miljöbyggnad 3.0 är att 
NCC:s checklista för Grönt Byggande bör revideras i stor utsträckning. Checklistan för Grönt 
Byggande bör även regelbundet revideras för att de krav som ställs skall spegla tanken och 
syftet med införandet av checklistan och att den stämmer väl överens med tillgänglig modern 
teknik. Det största fokus vid revidering bör ligga kring frågorna som berör bodar. I 
checklistan bör det även finnas någon form av kvantifierbara gränsvärden. 

Av jämförelsen mellan checklistan för Grönt Byggande och Miljöbyggnad 3.0 kan man dra 
slutsatsen att Grönt Byggande går in mer i detalj och styr genom bör- och skallpunkter, medan 
Miljöbyggnad specificerar kvantifierbara gränser. 

Slutsatsen av NCC:s projekt mot byggskedesindikatorerna i Miljöbyggnad 3.0 är att NCC:s 
projekt i praktiken har behov av små, till i några fall stora, förändringar i sin organisation 
inför bedömningen genom Miljöbyggnad 3.0 och byggskedesbedömningen. Man kan även se 
att många punkter redan i dagsläget finns utan krav för bedömning. Av de små förändringarna 
kan man dra slutsatsen att det till största del handlar om att upprätta avtal och dokumentation. 
För att man ska uppnå betyget Brons krävs det små justeringar i projekteringsskedet och för 
de högre betygen behövs en något större ansträngning av delvis NCC och av andra anslutna 
branscher. 

Slutsatsen man kan dra av enkätstudien är att ett miljöarbete i en organisation inte alltid 
behöver leda till att det blir jobbigare och mer arbete, utan tvärt emot lättare. Man kan även 
dra slutsatsen att yrkesarbetarna inom alla kategorier vet vart byggavfallet ska slängas.  

 
Slutsatsen är att NCC behöver utföra åtgärder i form av en uppdatering av den interna 
bedömningen Grönt Byggande där de skall säkerställa en regelbunden kontroll av punkterna 
så de speglar senaste tillgängliga tekniska lösningar. De skall även utföra åtgärder i form av 
en utökad dokumentation inom projekten samt en omstrukturering av den tillfälliga 
etableringen för att uppfylla byggskedeskrav. Slutligen framtagning av avtal för återköp och 
returnering samt fordon och maskiners drivmedel. 
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8. Hur bidrar arbetet till Hållbar utveckling. 
Tanken med hållbar utveckling är som Brundtlandrapporten beskriver den ” Utveckling som 
möter nutidens behov utan att riskera möjligheten för kommande generationer att möta sina” 
(Gröndahl F & Svanström M 2010). 

Examensarbetets hela studie behandlar och jobbar kring hållbart byggande och minimering av 
dess miljöpåverkan. Allt detta utifrån FN:s initiativ på 80-talet, svenska milleniemål och 
lagstiftning samt grundande av organisationer som SGBC.  Byggbranschen ansåg att 
regeringens arbete kring hållbar utveckling gick för långsamt vilket gjorde att SGBC 
grundades. Deras arbete är tänkt att vara kopplat till Sveriges miljökvalitetsmål, del 15 ”god 
bebyggd miljö”, vilket gör att allt arbete SGBC är delaktiga i är tänkt att bidra till en hållbar 
utveckling och minska byggandets miljöpåverkan. Studien inriktar sig på SGBC:s 
miljöcertifieringssystem Miljöbyggnad och entreprenören NCC:s egen checklista för grönt 
byggande. SGBC och deras bedömningssystem Miljöbyggnad uppdateras regelbundet för att 
driva hållbar utveckling framåt och den senaste versionen av Miljöbyggnad innefattar nu även 
en tidigare orörd del av byggprocessen, nämligen byggskedet.  

Detta examensarbete har bidragit till hållbar utveckling och minimering av miljöpåverkan 
genom att identifiera och ge förslag till åtgärder för entreprenören NCC och förbereda 
företaget på de kommande kraven i Miljöbyggnad. Hållbarhetsutvecklingens implementering 
har i och med denna studie underlättats genom att sprida vad och hur denna kommande 
miljöcertifiering är utformad samt hur den skall genomföras av entreprenörer såsom NCC. De 
nya kraven som studien behandlat är för Avfall, Energi och energislag, Förnybart bränsle samt 
Kontroller och hantering, där avfallsmängdernas gränsvärden i miljöbyggnads bedömning 
presenterats och exemplifierats mot NCC. På samma sätt har även bedömningen kring Energi 
och energislag, i form av bodars prestanda, exemplifierats och utvärderats mot NCC:s projekt 
och bodarnas prestanda på marknaden. Även bedömningen av förnyelsebart bränsle under 
byggskedet har exemplifierats och presenterats för att visa på vad som måste implementeras 
för att möta de kommande kraven. Alla dessa nya krav som ställs för byggskedet har även 
kontrollerna och hantering av dessa granskats, för att visa vad som måste förändras och 
implementeras för att föra hållbarhetsutvecklingen inom byggskedet vidare. 

Arbetet har granskat SGBC:s bedömning Miljöbyggnad 3.0 med de nya kraven i byggskedet 
samt dess gränsvärdens rimlighet och utnyttjandegrad. Detta för att bedömningens högsta nivå 
i verkligheten ska representera bästa tillgängliga teknik och inte ställa orimliga krav.  

En granskning av NCC:s interna hållbarhetsarbete har utförts genom att checklistan för Grönt 
Byggande genomgåtts och kontrollpunkter för checklistan kontrollerats. Allt detta för att 
säkerställa att företagets interna hållbarhetsarbete uppfyller tänkta mål och är förankrad mot 
dagens tillgängliga tekniska lösningar.  Kontrollpunkterna behandlar bodar, Uppvärmda 
förråd/containrar, Yttre belysningsutrustning på arbetsplatsen, Övrig utrustning, Åtgärder på 
byggnad under uppförande, Fordon och maskiner, Resurshållning och Övriga åtgärder. Alla 
dessa kontrollpunkter är ursprungligen tänkta att driva företaget mot en mer hållbar 
produktion. Granskningen av denna lista har bidragit till en mer hållbar produktion och en 
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minimering av produktionens miljöpåverkan, tack vare förslag på revideringsområden och 
förslag till rutinförbättringar. 

 

9. Tackord 
Vi tilldelar vårt tack till NCC för deras goda samarbete och bistånd med information till 
examensarbetet. Vi tackar även Lennart Nyström och Simon Broomé för korrekturläsning 
under arbetets gång, SGBC:s miljöbyggnadschef Catarina Warfvinge för bistånd vid frågor 
samt vår handledare från Karlstads Universitet Asaad Al-Mssad. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1, basnivå för källsortering byggavfall.
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