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Sammanfattning 
 

Vi lever i ett samhälle där det är brist på bostäder och kraven på nya och hållbara byggnader 

är allt större. De hus som byggs idag har fokus på att vara energisnåla för att spara på 

resurser. Något som glöms bort är valet av material till huskonstruktionerna. Material kan 

påverka natur och människor från vagga till graven genom till exempel materialets farliga 

ingående ämnen. Certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och LEED har 

kontrollerats och deras materialkriterier har tagits fram. Genom ett urval av 

konstruktionsmaterial tagna ur SundaHus har en granskning gjorts på dessa material 

gentemot certifieringssystemens kriterier på material för att se om de är kompatibla. 

Minoriteten av kriterier var granskningsbara mot separata material och gick att kontrollera i 

SundaHus. Nästan alla material klarade kriterierna som kunde användas från Miljöbyggnad 

och BREEAM oavsett klassning i SundaHus. Inga av LEEDs kriterier var kompatibla med 

SundaHus för separata material. Det faktum att de sämre klassningarna i SundaHus kunde 

klara kriterierna som granskades tyder på att kraven i miljöcertifieringssystemen är för låga. 

Högre och fler krav borde ställas gällande enskilda material och farliga ämnen i dem.   

 

  



 

Abstract 
 

We live in a society where there is a shortage of housing and the demand for new and sustainable 

buildings is growing. The houses that are being built today are focused on being energy efficient to 

save resources. Something that is forgotten is the choice of materials to house constructions. Materials 

can affect nature and people from the cradle to the grave by for example material hazardous 

components. The certification systems Miljöbyggnad, BREEAM and LEED have been checked and 

their material criteria have been defined. Through a selection of construction materials taken from 

SundaHus a review has been made of these materials towards the certification systems´ criteria on 

materials to see if they are compatible. The minority of the criteria were reviewed to separate materials 

and could be verified in SundaHus. Almost all materials passed the criteria that could be used of 

Miljöbyggnad and BREEAM regardless of classification in SundaHus. None of the LEED criteria 

were compatible with SundaHus for separate materials. The fact that the worse classifications in 

SundaHus could pass the criteria that were reviewed indicates that the requirements in environmental 

certification systems are too low. Higher and more demands should be made on individual materials 

and the hazardous substances in them. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Idag byggs det allt fler passivhus med fokus på att värna om miljön. Detta görs dock främst genom att 

energieffektivisera husen så att energiförbrukningen minskar och har inte någon fokus på 

materialvalen till konstruktionerna. Materialval är en viktig punkt där man bör behandla frågor som; 

Hur ser materialets livscykel ut? Kan det återvinnas eller kommer det om flera år påverka naturen 

negativt? Hur långa och många transporter till butiker och byggnationer görs? Hur har materialet 

skapats med miljöfarliga substanser och gifter? Kommer de som vistas i konstruktionerna på något sätt 

bli påverkade av materialens gifter?  

Sjuka hus är ett begrepp för hus som skapar ohälsa hos de som bor i huset, det är inte huset i sig som 

är sjukt utan det är material som innehåller gifter, byggnationsfusk och felaktiga konstruktioner som 

gör husen ohälsosamma (Eskilsson, Byggahus 2014). Detta kallas även ”Sick Building Syndrome” 

(SBS), där symptomen för de som bor och vistas i huset kan variera mellan utslag, rinnande ögon och 

näsa, det kan leda till huvudvärk och illamående som i sin tur leder till koncentrationssvårigheter. En 

del material och konstruktionsproblem kan leda till allvarliga åkommor så som cancer, 

andningssvårigheter och framkallning av allergier (ekobyggportalen 2015a). 

Materialval kan påverka i flera led, från produktion, konstruktion och till nyttjandet av materialet, det 

skede när materialet är på plats i väggen, grunden eller taket men även efter detta vid renovering, 

ombyggnad och rivning och motsvarar då dess livscykel.  

 

LCA- LivsCykelAnalys är ett verktyg som används till att bedöma vilka och hur mycket miljöeffekter 

en produkt, process/produktion eller tjänst har (SP-Science Partner, 2015). En granskning görs ”från 

vaggan till graven” på produkten eller processen för att se hur den påverkar miljön under hela sin 

livslängd. I många fall görs granskningen inte fullt ut, istället blir det ”från vaggan till grind” dvs. att 

produkten granskas från tillverkning tills en fullständig produkt är skapad men efter detta slutar 

granskningen och missar då den miljöpåverkan produkten gör vid användningsfasen och 

avfallshanteringen av produkten (Träguiden, 2014a). En LCA görs i många fall för att få reda på vad 

som kan förbättras med produkten eller tjänsten så att dess miljöpåverkan och gifter i materialet kan 

minska.  

I produktionen av materialen används olika gifter och kemikalier för att skapa och härda dem. Detta 

påverkar personerna som arbetar med produktionen då de utsätts för ämnena samt att dessa gifter och 

kemikalier sedan påverkar naturen genom utsläpp och förbränning i fabrikerna.  

I konstruktionsskedet är det främst de som arbetar med materialen som blir påverkade vid t.ex. 

sågning av skivmaterial då de kan andas in byggdamm. Detta byggdamm med olika fibrer och 

kemikalier kan även komma ut i avlopp, vattendrag och andra delar av naturen.  

Nyttjandeskedet är när huset är färdigbyggt och giftiga emissioner kan avges till inomhusluften från 

materialen som finns inne i konstruktionerna. Materialemissioner kan komma från byggmaterial som 

innehåller ämnen som kan separera från grundmaterialet genom primära och sekundära emissioner. 

Primäremission är när kemiska ämnen utsänds från materialen och då kommer ut i inomhusluften. 

Sekundäremission kan vara när det återges kemikalier i luften, genom att ha låg ventilation i huset så 

lägger sig kemikalierna på andra ytor i huset, när sedan ventilationen ökar kommer kemikalierna 

återföras till luften (Komin 2015). Det är då viktigt med en god ventilation, dock är det viktigare att 

fokusera på att välja material så att det inte ska behöva bli en fråga om vilken ventilation som är 
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installerad. Några exempel är att inte välja skivmaterial som är sammansatta med lim och fogmassor 

av olika slag då dessa innehåller mycket kemikalier.  

Ett annat sätt att minska risken att få ett sjukt hus (Sjuka hus syndromet) är att välja material och 

konstruktioner som inte är känsliga för väta. Detta är svårt att genomföra och det är därför viktigt att 

låta material få torka innan fortsatt konstruktion sker så att fuktproblemen inte byggs in i huset redan 

från början.  

Material som valdes när huset byggdes kan innehålla mycket kemikalier och kan ha lätt för att vittra 

sönder dvs. utsöndra fibrer som kan påverka arbetarna vid en renovering, ombyggnation eller rivning 

precis som vid konstruktionsskedet och kan även då påverka naturen. Det är även viktigt att tänka på 

valet av material för att efter flera år kunna återanvända eller återvinna det för att ta vara på naturens 

resurser. 

Det är inte bara människor och hus som blir påverkade av våra val av material utan även djuren och 

naturen. I dagsläget är växthuseffekten i stor fokus och bör så vara om det ska kunna bli en framtid för 

kommande generationer. De materialval som görs påverkar miljön och de värsta av dem är alla plaster 

och kemikalier (ekobyggportalen 2015b) men även metaller som bryts och framställs i bl. a. dagbrott 

och gruvor (Dahlström et al. 2000). Det är därför viktigt för både naturen och människorna att välja 

material gjorda på naturliga råvaror och med lång livslängd (ekobyggportalen 2015c). Genom att välja 

material gjorda på naturliga råvaror värnar vi om miljön då gifter inte kan spridas ut i naturen. En 

annan viktig aspekt att fokusera på är att välja naturliga material som kan återskapas av naturen och i 

vissa fall med hjälp från människan, t.ex. plantering av träd, då det är viktigt att ge tillbaka till naturen 

så att dess resurser inte tar slut (Globalportalen 2015). 
 

Är detta inte möjligt är det därför viktigt att välja material som går att återvinna eller återanvända. 

Med återanvändning menas att materialet ska kunna användas igen eller till ett annat syfte vid en 

renovering, ombyggnation eller rivning av en konstruktion. Är detta inte möjligt så är återvinning av 

materialen det mest rekommenderade för att ta vara på naturens resurser. I det fallet kan materialen 

brytas ner och blandas med liknande material för att återskapa samma produkt, det kan även brytas ner 

och användas till att skapa nya produkter, eller skickas till olika fabriker för energiutvinning, där det 

kan förbrännas och blir då till värme och elektricitet (Avfall Sverige 2015). Det är därför viktigt att 

sortera avfallen så att återvinning och återanvändning blir möjligt. 

Transporterna är tyvärr något som är svårare att påverka. Något som kan påverka en viss del är att 

välja närproducerade material som är framtagana och bearbetade i närliggande kommuner. Det är även 

viktigt att planera beställningar av material så att det inte sker utkörningar med halvfulla lastbilar. 

Beställning för hämtning av de avfallssorterade materialen bör även den göras när containrarna är fulla 

så att onödiga transporter inte förekommer.  

Miljöcertifiering av byggnader är något som blivit vanligare vid byggandet av nya konstruktioner. 

Dessa är till för att få en viss klassning på konstruktionen för att visa hur miljömässigt ”bra” en 

konstruktion kan vara. I dessa certifieringar finns några krav på materialen som måste nås för att få 

den klassning företagen strävar efter. Miljöcertifiering görs med syfte på att stödja den hållbara 

framtiden med vikt på miljöpåverkan, samt att det gör byggnaderna mer attraktiva inför försäljning. 

Inom Sverige finns det bl.a. Miljöbyggnad, ISO, men även företagens egna certifieringar så som AF 

Gruppen och SWECOs. Det finns även i resten av världen så som den brittiska BREEAM och den 

amerikanska LEED.  
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Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som är byggt på svenska bygg- och 

myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Miljöbyggnad är ett sätt att få en bedömning på en 

byggnad utifrån dess kvalitéer av energi, material och inomhusmiljö. Miljöbyggnad kan användas till 

alla byggnader, nya som gamla, och har tre klassningar, brons, silver och guld (Miljöbyggnad 2014a). 

BREEAM är ett brittiskt miljöcertifieringssystem skapat av BRE (Building Research Establishment) 

1990 och är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen. Sweden Green Building Council har anpassat 

BREEAM till de svenska standarderna. Versionen skapades 2013 och kallas för BREEAM-SE för att 

kunna användas på den svenska marknaden. Klassningarna inom BREEAM är Pass, Good, Very 

Good, Excellent och Outstanding. Dessa kan fås genom att ha en viss procent av poängen i deras 

bedömningskriterier (BREEAM-SE 2011).  

LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design och är ett amerikanskt 

miljöcertifieringssystem och kom ut 1999. LEED är ett av de mest kända miljöbedömningssystem och 

har skapat flera olika versioner för att kunna certifiera så många olika slags byggnader som möjligt. 

Klassningarna inom LEED är Certified, Silver, Gold och Platinum och dessa fås genom deras 

poängsystem i olika kategorier (LEED 2011). 

Materialdatabaser är ett välanvänt sätt att lagra fakta om olika material, hur de är producerade och 

vad de innehåller osv. Det är en sammanställning av material som skickats in för granskning och sedan 

betygsätts eller godkänds för att få vara med i databasen.  Fakta från materialdatabaser kan användas 

till att välja ut material till en viss konstruktion men även för att veta om materialet är bra för bygget, 

byggaren och användaren. En av de mest använda i Sverige är SundaHus.  

SundaHus är ett bra hjälpmedel för att välja material till konstruktioner. SundaHus är en 

materialdatabas där materialen klassas efter sina egenskaper. För att ett material ska bli klassat krävs 

det att företaget skickar in all fakta till SundaHus för granskning av materialet. Enligt SundaHus är det 

miljö och hälsa som de brinner för och genom att granska material som förs in i databasen hoppas de 

på att fler ska bli engagerade i detta för att välja och skapa material som inte är skadliga, ”varken att 

framställa, hantera eller leva med” (SundaHus 2009). 

 

1.2 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att se över kriterierna för materialkrav från miljöbedömningssystemen 

Miljöbyggnad, BREEAM och LEED och jämföra dem med SundaHus materialklassningar för att se 

om de klarar de kraven eller om miljöcertifieringssystemen har för generella krav. 

 

1.3 Mål  

Målet med examensarbetet är att se om materialvalskriterierna i SundaHus är kompatibla med de 

kriterier för materialkrav som miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och LEED ställer. 

 

1.4 Problemformulering 

Är SundaHus materialklassning kompatibel med Miljöbyggnads, BREEAMs och LEEDs 

materialkrav? 
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1.5 Metod 

Kriterier enligt Miljöbyggnad, BREEAM och LEED togs fram i en litteraturstudie med endast 

materialkriterierna som utgångspunkt. Genom SundaHus hemsida togs kriterier för klasserna A, B, 

C+, C- och D fram för att få en förståelse om vilka krav som ställs på materialen i SundaHus.  

För att förtydliga vad materialkriterierna i miljöcertifieringssystemen innebär i praktiken gjordes en 

lista på SundaHus-klassade material där det tydligt visas vilka materialkriterier respektive material 

klarar av. Listan baserades på vanliga konstruktionslösningar för varmt tak, bärande ytterväggar samt 

grund (ekobyggportalen 2015d). Träkonstruktionernas utformning togs fram med hjälp av Träguidens 

webbsida där rekommendationer för väggar (Träguiden 2003a) och tak (Träguiden2003b) visas. Leca- 

och betong-konstruktionernas utformning är grundad på Svensk betong med exempel på 

tegelfasadväggar (Svensk Betong, 2015a) och putsfasadväggar (Svensk Betong 2015b), samt Parocs 

putsfasads konstruktioner (Paroc 2015). Rekommendationer på stålregelväggskonstruktioner togs från 

Isover (Isover 2015). För grundkonstruktionen är platta på mark den vanligaste och 

rekommendationerna för hur de bör konstrueras togs från Svensk Betong (Svensk Betong 2015c) och 

Träguiden (Träguiden 2014b, Träguiden 2003c) 

Sökningarna i SundaHus kan göras genom produktsökning där namn på materialet eller företagsnamn 

kan skrivas in men det kan även göras ämnessökningar. När sökningarna gjordes kontrollerades det att 

materialen var av rätt format enligt de tänkta konstruktionerna och att de hade olika fabrikat, företag 

och klassningar. Materialen valdes ut och länken till materialets sida på SundaHus miljödatabas, 

namnet på materialet, företagsnamnet och klassningen på materialet sammanställdes i bilaga 2 och en 

kortfattad version finns under rubriken ”Teoretisk bas”.  
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2. Teoretisk bas 

2.1 SundaHus 

 

SundaHus miljödatabas har används till att ta fram de material som granskats men databasen har inte 

alltid sett ut som den gör idag. Det bedömningssystem som används idag är grundat på poängsystemet 

som började användas 2009. 

Bedömningen från 2009 är en helhetsbedömning som utgår ifrån ett poängsystem där olika kriterier på 

materialen ger plus- eller minuspoäng. Den del av bedömningen som kan ha stor inverkan på 

slutresultatet av klassningen på materialet är det som SundaHus kallar för Pilens färg. Här görs en 

bedömning om vilken färg rekommendationspilen skall ha för en viss produkt. SundaHus 2009 ger 

utifrån pilens färg en riktning på pilen där om den är uppåt så rekommenderas produkten medan om 

den är nedåt så rekommenderas inte produkten.  

Resten av bedömningen är mer om hälso- och/eller miljöfarliga ämnen och utfasningsämnen under 

produktions-, bygg- och/eller bruksskedet, men även om produkten innehåller förnyelsebara råvaror, 

om produkten har möjlighet till återvinning och om produkten ger farligt avfall. Här ges plus- och 

minuspoäng beroende på om kriteriet är bra eller dåligt.  

Det slutliga betyget av produkten blir en av följande bokstäver; A, B, C och D, där A är det bästa 

betyget och D är det sämsta. Poängen för betygen är följande:  

A: > 1 

B: 1 - (-7) 

C: ≤ -7 

D: saknar ofullständig produktinformation. (SundaHus 2009) 

När SundaHus gjorde om sitt bedömningssystem år 2013 till det nu gällande, byttes poängsystemet ut 

och materialen betygsätts nu utifrån de olika kriterierna som ställs på klasserna. Klassningarna är A, B, 

C+, C- och D, där A är den bästa klassningen och D den sämsta. Pilen och dess färg finns inte kvar i 

bedömningssystemet. Klassningen är däremot samma bokstavsklassning som tidigare 

bedömningskriterier men nu med C+ och C-. Dessa klasser har idag olika kriterier för varje klass och 

produkten som skall bedömas måste klara av alla kriterier för en klassning för att få den klassningen. 

Kriterierna handlar om hälso- och/eller miljöfarliga ämnen eller utfasningsämnen liknande den gamla 

bedömningen (SundaHus 2013).  

SundaHus kriterier från D till A. 

Kriterium D   

– Produkten saknar fullständig dokumentation vilket innebär att en bedömning inte kan göras. 

Kriterium C-   

– Produkten innehåller mer än 0,1 % av ämnen som har riskfraser och klassas som 

utfasningsämnen enligt KEMIs PRIO-kriterier för utfasningsämnen. 

– Produkten innehåller mer än 2 % av prioriterade riskminskningsämnen enligt KEMIs PRIO-

kriterier för prioriterade riskminskningsämnen enligt tabell 1. 
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Tabell 1 Kemikalieinspektionens lista och kriterier för prioriterade riskminskningsämnen. (KEMI 2011a)  

 
Ämnen i kategori 1 är cancerfarmkallande hos människan. Ämnen i kategori 2 ska beaktas som om de är 

cancerframkallande. 
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– Produkten innehåller mer än 2 % av något ämne med riskfrasen R40 – Misstänks kunna ge 

cancer, R62 - Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga, R63 - Möjlig risk för 

fosterskador, R64 - Kan skada spädbarn under amningsperioden och/eller R68 – Möjlig risk 

för bestående hälsoskador. 

– Produkten innehåller mer än 25 % av ämnen klassificerade med riskfraserna R23 - Giftigt vid 

inandning, R24 - Giftigt vid hudkontakt och/eller R25 - Giftigt vid förtäring. 

– Produkten innehåller mer än 0,1 % av ämnen som har riskfraser och klassas som 

utfasningsämnen enligt KEMIs PRIO-kriterier för utfasningsämnen enligt tabell 2. 

Tabell 2: Kemikalieinspektionens lista och kriterier för utfasningsämnen. (KEMI 2011b) 

 
Ämnen i kategori 1 är cancerfarmkallande hos människan. Ämnen i kategori 2 ska beaktas som om de är 

cancerframkallande. 

Kriterium C+ 

– Produkten har inga egenskaper som ger den klassningen C- eller D 

– Vid tillverkningen av produkten har det förekommit mer än 2 % av några monomerer som 

klassificeras med riskfraser som uppfyller kriterierna för utfasningsämnen enligt KEMI. 
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Kriterium B 

– Produkten har inga egenskaper som kan ge klassningen C+, C- eller D men uppfyller inte 

kraven för klass A. 

Kriterium A 

– Produkten innehåller inga ämnen som klassificeras med riskfraserna R50-59. 

– Produkten innehåller inte mer än 2 % av ämnen som klassificeras med riskfraserna R20 till 68. 

– Produktens livslängd är över 25 år 

– Fullständig dokumentation finns tillgänglig. 

Allmänt om Riskfraser  

KEMI (Kemikalieinspektionen) har sidan PRIO som är ett webbaserat verktyg som är till för att arbeta 

förebyggande för att minska risker för människors hälsa och miljö från kemikalier (KEMI 2015). 

Tabell 1 och 2 ger en översikt av de ämnesegenskaper som kännetecknar utfasningsämnen och 

riskminskningsämnen. Riskfraser är ett klassificeringssystem där det bedöms vilka hälso- och 

miljörisker olika kemiska produkter kan åstadkomma. Detta bedömningssätt används inom EU, där det 

krävs att riskfraserna ska finnas på förpackningarna för dessa kemikalier (ECHA 2014). Riskfraserna 

är listade i bilaga 1. 

 

2.2 Lista över Materialalternativ.   

 

En sammanställning av material som kan användas i huskonstruktioner har gjorts i listan nedan för att 

underlätta materialsökningarna i SundaHus. Materialen är uppdelade i flera kategorier (isolering, 

fasadmaterial, stål osv.) och det finns flera typer av material i varje kategori (Kategori- isolering: 

Typer- cellglas, linull, glasull osv). De olika typerna av material togs fram för att göra granskningen så 

bred som möjligt och därmed få ett fördjupat resultat. Materialvalen i SundaHus kommer vara som 

grund för att se om SundaHus är kompatibel med Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. 

Följande exempelbilder på huskonstruktioner är de som har används till att ta fram material. 

 
Figur 1. Konstruktionsritning på bärande vägg. (Träguiden 2003a) 

Figur 1 illusterar en trestegsisolerad vägg med bärande träpelare och träreglar. Diffusionsplasten är 

placerad 2/3 in i väggen, samt täckande skivmaterial inne och ute.   



9 
 

 

Figur 2. Betongvägg (Isover 2015 s.62) 

 

Figur 2 visar en isolerad betongvägg med tegelfasad. 

 

 

Figur 3. Stålvägg (Isover 2015 s.59) 

Figur 3 illustrerar en isolerad vägg med bärande stålreglar med tegelfasad, där en diffusionsplast är 

placerad 2/3 in i väggen. 
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Figur 4. Tegelfasad. (Svensk Betong 2015a) 

 

Figur 4 visar en isolerad betongvägg som illusterar hur fasadsten infästs. 

 

 

 

Figur 5. Putsad fasad. (Svensk Betong 2015b) 

Figur 5 visar en isolerad betongvägg med putsad fasad 
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Figur 6 Konstruktionsritning på varmt tak. (2003b) 

Figur 6 visar en tvåstegsisolerad konstruktion på ett varmt tak med bärande överram.  

 

 

 
Figur 7. Grundkonstruktion.(Svensk Betong 2015c) 

 

Figur 7 illusterar en platta på mark som är isolerad, armerad och gjuten med betong. 
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Lista på materialalternativ som utgår från konstruktionsfigurerna ovan. 

Isolering 

Isoleringsmaterial för vägg- och takkonstruktioner.  

1. Foamglas/Cellglas (för väggar, tak och grund) 

2. Linullsisolering 

3. Glasull 

4. Fårull 

5. Stenull 

6. Cellulosa 

7. Polyuretan (isolerskiva-spu) 

 

Isoleringsmaterial för grundkonstruktion. 

8. Styrofoam/styrolit 

9. Cellplast 

10. Stenull grundisolerskiva 

 

Ingående fasadmaterial  

11. Träpanel 

12. Fasadskivor 

13. Tegel 

14. Skiffer 

15. Puts 

16. Putsnät 

 

Ingående skivmaterial 

17. Vindskiva - Skalmursskiva(betong) 

  - Gipsbaserade vindskiva 

  - osv. 

18. Träbaserade skivor 

   - Spånskiva 

  - OSB-skiva 

  - Board 

  - osv. 

19. Gipsskivor  

 

Trämaterial för reglar, balkar, pelare m.m.  

20. Limträ 

21. Konstruktionsvirke 

22. Råspont 

 



13 
 

Stålmaterial för pelare och armering 

23. Stålpelare - med eller utan ytbehandling, pelare och reglar i vägg 

24. Armering  - till grund 

Stenbaserade material  

25. Element/skalväggar i betong 

26. Betong för gjutning 

27. Lättklinker - med isolering 

  - utan isolering 

  - Element 

Takbeklädnadsmaterial 

28. Betongpannor 

29. Tegelpannor 

30. Plåt 

31. Skiffer 

32. Takpapp  - asfaltmatta(takpapp)  

 

Övriga byggnadsmaterial 

33. Innertaksbeklädnad 

34. Fiberduk  

35. Ång-/diffusionsspärr 

36. Radonskydd 

 

En fullständig lista över SundaHus materialval finns som Bilaga 2.  

Materialen i Bilaga 2 har valts ut från SundaHus miljödatabas. Listan ovan användes för att se vilka 

olika typer av material som det kunde sökas efter i SundaHus miljödatabas. Materialen är av en viss 

typ men kan innehålla olika beståndsdelar och resulterar i att varje typ av material kan finnas i flera 

varianter av materialet som kan komma från olika företag och få olika klassningar. I den bifogade 

listan på material finns namnet på materialen, företagsnamnen, klassningen och en länk till SundaHus 

sidor för materialen. Materialen i listan är numrerade för att det skulle bli lättare att granska materialen 

i tabellerna 26-33. Tabellerna 26-33 är där materialvalen från SundaHus kommer att jämföras med 

Miljöbyggnad, BREEAM och LEED för att se om de är kompatibla. För fullständig lista med länkar 

till enskilda material se Bilaga 2. 
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2.3 Miljöbyggnad 

 

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem som är byggt på svenska bygg- och 

myndighetsregler och byggpraxis. Miljöbyggnad är det tidigare systemet Miljöklassad byggnad som 

sattes i drift 2009 och utvecklades av byggbranscher och högskolor inom ByggaBo-dialogen. År 2011 

fick Sweden Green Building Council ansvaret för Miljöklassad byggnad och bytte dess namn till 

Miljöbyggnad. 

Den aktuella bedömningsmanualen för miljöbyggnad är version 2.2 och kom ut 1/10-2014 och kan 

användas för att bedöma både nya och gamla byggnader. Miljöbyggnads bedömningssystem är 

grundat på 15st olika indikatorer som bedömer byggnaden utifrån dess kvalitéer inom energi, material 

och inomhusmiljö. För varje indikator ges indikatorbetyget KLASSAD, BRONS, SILVER eller 

GULD beroende på vilket krav byggnaden uppnår. Betyget klassad är endast tillgängligt för 

bedömning av en befintlig byggnad och betyder att byggnaden inte uppfyller Miljöbyggnads 

grundkrav. För att få ett byggnadsbetyg ska indikatorbetygen omvandlas till aspektbetyg som i sin tur 

ska omvandlas till områdesbetyg som sedan omvandlas till byggnadsbetyg (Miljöbyggnad 2014c). 

Den indikator som behandlar byggnadens materialval är indikator 15. Indikator 15 tar upp halter om 

utfasning av farliga ämnen i materialen som ska användas till byggnationen. 

 

2.3.1 Indikator: 15 Utfasning av farliga ämnen  

Syftet med denna indikator är att få byggnader att tillverkas med material och byggvaror som inte 

innehåller några miljö- och hälsofarliga ämnen och/eller gifter.   

Varje byggvara som har använts i byggnationen skall bedömas utifrån innehåll och halt av olika 

utfasningsämnen. Dessa siffror på halter utgår ifrån KEMIs (KemilalieInspektionen) kriterier enligt 

Tabell 3. För att en byggvara ska bedömas vara fri från utfasningsämnen får halten av respektive ämne 

i varje material eller byggvara inte vara högre än halterna i tabellen. För att kunna jämföra halterna av 

dessa farliga ämnen ska materialen tas fram ur en produktdatabas, t.ex. SundaHus, BASTA eller 

byggvarudeklarationer (Miljöbyggnad 2014b). 
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Tabell 3. Kemikalieinspektionens lista och kriterier för utfasningsämnen (Miljöbyggnad 2014b s.56). 

 
Ämnen i kategori 1 är cancerfarmkallande hos människan. Ämnen i kategori 2 ska beaktas som om de är cancerframkallande. 

 

Betygskriterier  

I tabellen nedan beskrivs de olika betygen som kan ges till byggnationen baserat på ingående material. 

Tabell 4. Betygsgränser för utfasning av farliga ämnen vid nyproduktion (Miljöbyggnad 2014b s. 55). 
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En numrering och sammanfattning av kriterierna enligt nedan görs för att kunna bedöma materialen 

utifrån indikator 15:s olika kriterier var för sig. 

M1.1  Cancerframkallande (kategori 1 och 2): R45- Kan ge cancer. Haltgräns 0.1%  

 

M1.2 Cancerframkallande (kategori 1 och 2): R49- Kan ge cancer vid inandning. Haltgräns 

0.1% 

 

M2 Mutagent (kategori 1 och 2): R46- Kan ge ärftliga genetiska skador. Haltgräns 0.1% 

 

M3.1  Reproduktionstoxiskt (kategori 1 och 2): R60- Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga. 

Haltgräns 0.5% 

 

M3.2  Reproduktionstoxiskt (kategori 1 och 2): R61- Kan ge fosterskador. Haltgräns 0.5% 

 

M4*  Hormonstörande: Enligt SGBC:s tekniska råd har de diskuterat kriteriet om 

hormonstörande ämnen i mars 2015. Kriteriet kommer att börja gälla om några månader 

(SGBC 2015). 

  

M5 Kadmium och kadmiumföreningar: Haltgräns 0.01% (gäller inte lysrör, 

lågenergilampor eller glödlampor). 

M6  Kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bly och blyföreningar. Haltgräns 0.1% 

M7*  Inte aktuell då en granskning på Halveringstid och Bioackumulation inte kan 

genomföras. (KEMI 2006) PBT/vPvB-Persistenta, Bioackumulerande, Toxiska/mycket 

Persistenta, mycket Bioackumulerande: R48- Risk för allvarliga hälsoskador vid 

långvarig exponering, R64- Kan skada spädbarn under amningsperioden. Haltgräns 

0.1% 

M8 Ozonstörande ämnen: R59-Farligt för ozonskiktet. Haltgräns 0.1% 

 

 

*Kriterier som inte kan användas i jämförelsen då dessa antingen inte har börjat gälla eller beräkningar 

av halveringstid och bioackumulation på materialen inte kunde utföras. 

  



17 
 

2.4 BREEAM 

 
BREEAM är ett brittiskt miljöcertifieringssystem från 1990 som är skapat av BRE (Building Research 

Establishment). BREEAM är ett av de äldsta och mest använda miljöcertifieringssystemen och har 

certifierat över 425 000 byggnader (BREEAM 2015). Sweden Green Building Council har anpassat 

BREEAM till de svenska standarderna för att kunna användas på den svenska marknaden. Denna 

svenska version skapades 2013 och kallas för BREEAM-SE (BREEAM-SE 2013).  

BREEAM är uppdelat i 10st kategorier om bl.a. energi, material, hälsa och inomhusmiljö. Varje 

kategori har flera kriterier inom det området. Varje kriterium inleds med en tabell som säger kriteriets 

namn och poängutdelning som förklaras med följande exempel: 

Tabell 5. Exempel för indikator (BREEAM-SE 2013 s.159 ) 

 

Antal tillgängliga poäng: Här anges hur många BREEAM-poäng som kan fås ifrån en indikator. 

Poäng fås om byggnationen klarar de kriterier som beskrivs under bedömningskritereier under varje 

indikator.  

Handel, kontor och industri: Byggnationerna som skall bedömas i BREEAM delas upp i dessa 

kategorier; handel, kontor och industri. Dessa kan få olika antal poäng från indikatorerna. 

Mat 1 – Materialval utifrån livscykelperspektiv: Detta är indikatorns beteckning och namn.  

Minimistandard: Här finns eventuella minimikrav för att uppnå vissa betyg i BREEAM. P, G, VG, E 

och O står för Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding. Om det till exempel står en 2:a 

under O betyder det att för att få betyget outstanding måste minst två poäng uppnås i denna indikator.  

 

Klassningarna inom BREEAM är Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding. Betyget fås 

genom att räkna ut hur många procent av tillgängliga poäng byggnaden har erhållit för varje kategori 

och sedan multiplicera varje procentsats med en viktningsfaktor. Summan av efterföljande 

procentsatser blir den slutgiltiga BREEAM-poängen som sedan ger ett BREEAM-betyg. Betygskalan 

ser ut som följande: 

 PASS   ≥30 % 

 GOOD  ≥45 % 

 VERY GOOD  ≥55 % 

 EXCELLENT  ≥70 % 

 OUTSTANDING  ≥85 % 
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BREEAMs kapitel om material har granskats och indikatorerna har tagits fram och beskrivs nedan. De 

indikatorer som finns om material i BREEAM är: 

 Mat 1 – Materialval utifrån livscykelperspektiv 

 Mat 2 – Hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus 

 Mat 3 – Återanvändning av fasader 

 Mat 4 – Återanvändning av byggnadsstomme 

 Mat 5 – Materialval urifrån ansvarsfull tillverkning och utvinning 

 Mat 6 – Isolering 

 Mat 7 – Robust konstruktion 

 Mat 8 – Utfasning av farliga ämnen 

2.4.1 Indikator Mat 1 

Syftet med denna indikator är att uppmuntra till att välja byggnadsmaterial med liten miljöpåverkan 

sett under hela dess livscykel.  

Tabell 6: Mat 1 – Materialval utifrån livscykelperspetiktiv (BREEAM-SE 2013 s.159) 

 

Bedömningskriterier  

I detta kriterium bedöms hela byggnadselement med hänsyn till sin miljöpåverkan under sin livscykel. 

Detta kan göras på två olika sätt, alternativ 1 är att använda Green Guide för att bedöma 

byggnadselement och alternativ 2 är att använda andra verktyg för bedömningen. De byggnadselement 

som är relevanta att bedöma för olika byggnationer beskrivs i tabell 7. 

Tabell 7. Tabell över de olika byggnadselementen som kan bedömas för olika fall. (BREEAM-SE 2013 s.159)

 

Alternativ 1 – Green Guide 

Bedömningen av byggnadselementen görs genom ett bedömningsprogram som heter Green Guide. 

Detta program bedömer byggnadselementet och ger det ett betyg från E till A+ utifrån dess egenskaper 

för miljöpåverkan. Beroende på vilket betyg man får på byggnadselementet får man 

byggnadselementspoäng enligt tabell 8, t.ex. får ett byggnadselement betyget A i Green Guide så får 

det 2 byggnadselementspoäng.  
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Tabell 8. Utdelning av byggnadselementspoäng utifrån betyg av byggnadselement i Green Guide. (BREEAM-SE 2013 s.159) 

 

När alla byggnadselement är bedömda summera alla poäng och utifrån den totala 

byggnadselementspoängen fås BREEAM-poäng för handel och kontor enligt tabell 9 och för industri 

enligt tabell 10. Har en handelsbyggnad totalt erhållit till exempel 10st byggnadselementspoäng får 

den 4st BREEAM-poäng. 

Tabell 9. Totalt antal byggnadselementspoäng omvandlat till BREEAM-poäng för kontors- och handelsbyggnader. 

(BREEAM-SE 2013 s.160) 

    

Tabell 10. Totalt antal byggnadselementspoäng omvandlat till BREEAM-poäng för industribyggnader. (BREEAM-SE 2013 

s.160) 

 

 

Altenativ 2 – Andra verktyg  

I det andra alternativet används ett verktyg, datorprogram för så kallad ” Embodied CO2”, ”Embodied 

Energy” eller ”Carbon Footprinting”. Dessa program skall sedan värdera materialalternativ till 

byggnaden. Projekteringsgruppen ska redovisa hur resultatet av detta har påverkat deras val av 

material positivt.  



20 
 

Här ska sedan också byggnadselement bedömas för att få BREEAM-poäng. För att göra denna 

bedömning ska i det här alternativet användas ett nationellt accepterat LCA (LivsCykelAnalys) -

verktyg som beskrivs mer nedan. Projekteringsgruppen redovisar sedan att bedömningsresultatet ur 

LCA-verktyget har påverkat val av utformning för några av byggnadselementen. Beroende på hur 

många byggnadselement som påverkats av bedömningsresultatet kommer BREEAM-poäng att 

tilldelas enligt tabell 11 och tabell 12. Har till exempel 3st byggnadselement för en handelsbyggnad 

bedömts och påverkats av bedömningsresultatet så erhålls 4st BREEAM-poäng. 

 

Tabell 11. Fördelning av BREEAM-poäng beroende på hur många byggnadselement för en kontors- eller handelsbyggnad 

som påverkats av bedömningsresultatet. (BREEAM-SE 2013 s.160) 

 

 

Tabell 12. Fördelning av BREEAM-poäng beroende på hur många byggnadselement för en industribyggnad som påverkats 

av bedömningsresultatet. (BREEAM-SE 2013 s.160) 

 

 

Det nationellt accepterade LCA-verktyget ska enligt BREEAM  ha minst följande egenskaper: 

a. Minst tre miljöindikatorer inklusive klimatförändring 

b. Hela byggnadens livscykel bedöms, inklusive livslängd och avfallshantering 

c. Det baseras på LCA-principer enligt följande internationella standarder: 

 ISO 14040:2006 Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur 

 ISO 14044:2006 Miljöledning - Livscykelanalys - Krav och vägledning 

 ISO 14025:2010 Miljömärkning och miljödeklarationer - Typ III 

Miljödeklarationer - Principer och rutiner REEAM-SE 2013 Mat 1 - 

Materialval utifrån livscykelperspektiv 161 

 ISO 21930:2007 Byggnadskonstruktion - Hållbarhet i 

byggnadskonstruktion - Miljö- deklaration för byggmaterial. (BREEAM-

SE 2013s.160) 
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Kriterier för exemplarisk nivå 

Ett BREEAM-poäng kan ges om följande kriterium uppnås för exemplarisk nivå 

Alternativ 1 – Green Guide 

Om fyra eller fler byggnadselement bedöms i Green Guide skall byggnaden erhålla 2st extra 

byggnadselementspoäng utöver de den redan har. Om färre än fyra byggnadselement bedöms i Green 

Guide skall byggnaden erhålla 1st byggnadselementpoäng utöver de den redan har. Dessa poäng läggs 

sedan ihop med de tidigare byggnadselementpoängen för att sedan kunna uppnå kravet för att få 

ytterligare poäng för exemplarisk nivå enligt tabell 9 och tabell 10. Exempel: Om vi tar 

handelsbyggnaden från tidigare i alternativ 1 som fick totalt 10st byggnadselementpoäng och 4st 

byggnadselement bedömdes i detta fall så kommer 2st extra byggnadselementspoäng att läggas till i 

totalen. Detta betyder att handelsbyggnaden har fått totalt 12st byggnadselementspoäng och erhåller 

4st BREEAM-poäng och ytterliggare ett poäng för exemplarisk nivå. 

Alternativ 2 – Andra verktyg 

Poäng för exemplarisk nivå utdelas här genom att projekteringsgruppen utöver att använda ett 

nationellt LCA-verktyg för bedömningen av material i byggnaden även ska visa att resultatet av 

bedömningen har påverkat val av utformning för alla av byggnadens byggnadselement och på så sätt 

klara kriteriet för exemplarisk nivå enligt tabell 11 och tabell 12. 
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2.4.2 Indikator Mat 2 

Syftet med indikatorn är att uppmuntra till att material väljs för ytor och gränsskydd utomhus så att de 

har liten miljöpåverkan under hela dess livscykel.  

Tabell 13. Mat 2 – Hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus. (BREEAM-SE 2013 s.165) 

 

Bedömningskriterier 

Alternativ 1 – Green Guide 

Använd Green Guide för att bedöma hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus. Minst 80% av arean av 

dessa ytor skall uppnå betyget A eller A+ i Green Guides bedömning för att byggnaden ska få ett 

BREEAM-poäng. 

 

Alternativ 2 – Andra verktyg 

Ett accepterat nationellt LCA-verktyg ska användas för bedömning och analys av materialalternativ 

för hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus. Projekteringsgruppen ska sedan visa hur resultatet av 

bedömningen och analysen från LCA-verktyget påverkat utformningen positivt.  

Det nationellt accepterade LCA-verktyget ska enligt BREEAM  ha minst följande egenskaper (samma 

som för indikator Mat 1): 

a. Minst tre miljöindikatorer inklusive klimatförändring  

b. Hela byggnadens livscykel bedöms, inklusive livslängd och avfallshantering 

c. Det baseras på LCA-principer enligt följande internationella standarder: 

 ISO 14040:2006 Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och 

struktur  

 ISO 14044:2006 Miljöledning - Livscykelanalys - Krav och 

vägledning  

 ISO 14025:2010 Miljömärkning och miljödeklarationer - Typ III 

Miljödeklarationer - Principer och rutiner REEAM-SE 2013 Mat 1 - 

Materialval utifrån livscykelperspektiv 161 

 ISO 21930:2007 Byggnadskonstruktion - Hållbarhet i 

byggnadskonstruktion - Miljö- deklaration för byggmaterial. 

(BREEAM-SE 2013s.160) 
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2.4.3 Indikator Mat 3  

Syftet med denna indikator är att uppmuntra till att återanvända fasader från befintliga byggnader på 

platsen. 

Tabell 14. Mat 3 – Återanvändning av fasader. (BREEAM-SE 2013 s.169) 

 

Bedömningskriterier  

Dessa kriterier ska vara uppfyllda för att uppnå ett BREEAM-poäng: 

 Minst 50 % av arean av den nykonstruerade byggnadens totala fasad är återanvänd från den 

tidigare byggnaden.  

 

 Minst 80 % av vikten från den återanvända fasaden består av återanvänt material från platsen. 

 

 

2.4.4 Indikator Mat 4 

Syftet med denna indikator är att uppmuntra till att återanvända byggnadsstommen från en 

befintligbyggnad som tidigare bebyggts på platsen.  

Tabell 15. Mat 4 – Återanvändning av byggnadsstomme. (BREEAM-SE 2013 s.171) 

 

Bedömningskriterier  

Följande kriterier ska klaras för att uppnå ett BREEAM-poäng i denna indikator: 

 Minst 80 % av volymen av byggnadsstommen som återanvänds från den befintliga byggnaden 

ska inte behöva undergå för stora förstärkningsarbeten eller förändringar. 

 

 Vid delvis ombyggnad och delvis nybyggnad uppgår återanvändningen av byggnadsstommen 

till minst 50 % av den slutgiltiga byggnationens volym. Detta betyder att en möjlig 

tillbyggnad inte får vara större än den befintliga byggnaden för att uppnå ett BREEAM-poäng. 
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2.4.5 Indikator Mat 5 

Syftet med denna indikator är att uppmuntra till att byggnadselement konstrueras av material som är 

ansvarsfullt utvunnet och producerat.  

Tabell 16. Mat 5 – Materialval utifrån ansvarsfull tillverkning och utvinning. (BREEAM-SE 2013 s.173) 

 

 

Bedömningskriterier  

Följande kriterier ska klaras för att uppnå upp till tre BREEAM-poäng: 

För att uppnå tre poäng i denna indikator ska bevis finnas som säger att minst 80 % av relevanta 

material enligt tabell 17 i följande byggnadselement är anskaffade på ett ansvarsfullt sätt.  

a) Byggnadsstomme 

b) Grund 

c) Yttertak 

d) Ytterväggar 

e) Innerväggar 

f) Mellanbjälklag 

g) Fundament/grundkonstruktion 

h) Trapphus 

 
 Tabell 17. Relevanta material enligt BREEAM. (BREEAM-SE 2013 s.174) 

Mursten (inklusive tegel, klinker och andra keramiska) 

Hartsbaserade material och metallkeramiska kompositer, inklusive glasfiberförstärkt plast och 

polymerputs 

Betong (inklusive platsgjuten och prefabricerad, betongblock, keramik, murbruk, cementbaserad puts 

osv)  

Glas  

Plast och gummi (inklusive takmembran av EPDM, TPO, PVC och VET inklusive polymerputs)  

Metaller (stål, aluminium etc.) 

Natursten, byggnadssten och skiffer  

Trävirke, träkomposit och träpaneler (inklusive limträ, plywood, OSB, MDF, spånskivor och 

cementbundna spånskivor) 

Gipsskivor och gips  

Bituminösa material, såsom taktäckningsmembran och asfalt 

Andra mineralbaserade material, inklusive fibercement och kalciumsilikat 

Produkter med återvunnet material  

 

Varje relevant material bedöms från den certifieringsnivå och omfattning som tillverkaren eller 

leverantören har kommit fram till, se tabell 18 Ansvarsfullt inköp, nivåer och kriterier och tabell 19 

EMS-kriterier. 
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För att utföra bedömningarna skall ett BREEAM-verktyg användas för ansvarsfulla inköp. Detta 

verktyg är tillgängligt för BRE-licensierade BREEAM-medlemmar. 

Eventuellt trävirke som inte är certifierat som används och som kommer från en tillverkare som är 

godkänd ingår inte i CITES-listan. Det är en lista på växter och djur som är eller riskerar att bli 

utrotningshotade. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora) är en internationell organisation som listar djur och växter grundat på deras sårbarhet till 

utrotning. CITES lista är till för att hjälpa i kampen mot den olagliga handeln av djur och växter i 

världen (CITES 1973-2013, 2015). 

Tabell 18. Ansvarsfullt inköp, nivåer och kriterier. (BREEAM-SE 2013 s.178) 
Nivå Bedömd 

indikator 

Tillgängliga poäng 

för 

byggnadselement 

Bevis/metod för 

bedömning 

Exempel på system som 

uppfyller kraven 

1 Ansvarsfullt 

inköp av 

material 

3 Certifieringssystem FSC, CSA, SFI med CoC, 

PEFC, återanvänt material, 

system kompatibla med BES 

6001:2008, eller motsvarande 

med värderingar som 

EXCELLENT* och VERY 

GOOD*. Obs, EMS-kriterier 

kräver oberoende certifiering 

2 Ansvarsfullt 

inköp av 

material 

2 Certifieringssystem System som uppfyller BES 

6001:2008, eller motsvarande 

med värdering som GOOD* 

och PASS*. Obs, EMS-kriterier 

kräver oberoende certifiering 

3 Ansvarsfullt 

inköp av 

material 

1,5 Certifieringssystem Trävirke: MTCC, Verified**, 

SGS, TFT 

Andra material: EMS-kriterier 

för nyckelprocessen och 

leverantörskedja 

Återvunnet material med EMS-

kriterier för nyckelprocessen 

4 Ansvarsfullt 

inköp av 

material 

1 Certifieringssystem EMS-certifiering för 

nyckelprocesser 

Notera:  

Trävirket ska vara avverkat på ansvarsfullt sätt. Om bevis för detta saknas, kan inga poäng erhållas.  

 

Om ny platsgjuten betong (ej befintlig) används ska följande certifieras: Tillverkning av cement som 

primärprocess, utvinningen av ballast och kalksten för cementtillverkningen samt leverantörskedjan.  

 

*Värderingar enligt system som överensstämmer med BES 6001:2008 (eller liknande) kan, i denna 

indikator, endast användas om certifieringen omfattar nyckelprocess och leverantörskedja för det 

bedömda materialet. 

** "Verified" är namnet på ett verktyg från SmartWood. 
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Tabell 19. EMS-kriterier. (BREEAM-SE 2013 s.179) 
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2.4.6 Indikator Mat 6 

Syftet med denna indikator är att uppmuntra till att den isolering som används i byggnaden ska ha låg 

miljöpåverkan i förhållande till dess termiska egenskaper och ska inköpas på ett ansvarsfullt sätt. 

Tabell 20. Mat 6 – Isolering. (BREEAM-SE 2013 s.183) 

 

 

Bedömningskriterier  

All den nya isoleringen i följande byggnadselement ska bedömas: 

1. Grundkonstruktion 

2. Ytterväggar 

3. Yttertak 

4. Installationssystem 

För att uppnå första poängen i denna indikator ska följande krav uppnås: 

 Isoleringen ska bedömas och betygsättas i Green Guide.  

 Isoleringens isoleringsindex ska vara två eller högre.  

Bedömning av isoleringen i Green Guide ger betygen A+, A, B, C, D och E. Green Guide-betygen 

motsvarar poäng enligt tabell 21. Poängen för byggnadselementen ska sedan ingå i beräkningarna för 

isoleringsindex där det volymviktade termiska motståndet multipliceras med betyget för isoleringen i 

byggnadselementet från Green Guide. 

Tabell 21. Poäng per byggnadselement utifrån betyg av isolering i Green Guide. (BREEAM-SE 2013 s.183) 

 

Isoleringsindex beräknas med hjälp av ett beräkningsverktyg tillgängligt för BREEAM-medlemmar. 

Beräkningsverktyget heter Mat 6 Insulation Index Calculator Tool. För varje byggandselement 

beräknas isoleringens volymviktade termiska motstånd på ett av följande två sätt: 

 a. Isoleringsarea (m
2
) * isoleringstjocklek (m) / värmeledningsförmåga(W/m,K) 

 b. Isoleringens totala volym (m
3
) / värmeledningsförmågan (W/m,K) 

Summan av beräkningen ger ett korrigerat värde på betyget i Green Guide. Därefter ska det totala 

korrigerade värdena i Green Guide från alla byggnadselement divideras med det totala värdet för 

viktade termiska motståndet för att på så vis få ut isoleringsindex för isoleringen. 
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För att få andra poängen i denna indikator ska följande krav uppnås: 

Minst 80 % av isoleringen i byggnadselementen ska vara ansvarsfullt anskaffat. Det vill säga varje 

isoleringsprodukt ska vara certifierat enligt nivå 1, 2 eller 3 i tabell 18 från indikator Mat 5. 

I tabell 22 nedan visas leverantörkedjornas rutiner och nykelprocesser som är krav för vanliga 

isoleringsprodukter.  

 

Tabell 22. Leverantörkedjor och nykelprocesser. (BREEAM-SE 2013 s.184) 

 

 

Räkneexempel ur BREEAMs certifieringssystemsdokument där isoleringsindex räknas ut. 

Green Guide-programmet ger ett bokstavsbetyg till isoleringen som sedan omvandlas till poäng enligt 

tabell 21. 

Beräkning av isoleringsindex för en byggnad med följande typer av isolering:  

 

Typ 1 Väggar  

Area = 450 m
2
, isoleringstjocklek = 100 mm, värmeledningsförmåga = 0,023 W/m,K  

Green Guide-betyg = A (2 poäng)  

Viktat värmemotstånd/area: ((450*0,100)/0,023) = 1956 m
4
,K/W 

Korrigering av betyg i Green Guide: 1956* 2,0 = 3912 m
4
,K/W 
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Typ 2 Installationssystem  

Isoleringsvolym = 21 m
3
, värmeledningsförmåga = 0,022 W/m,K  

Betyg i Green Guide = C (0,5 poäng)  

Viktat värmemotstånd/area: (21/0,022) = 955 m
4
,K/W 

Korrigering av betyg i Green Guide: 955 * 0,5 = 477 m
4
,K/W 

 

Typ 3 Yttertak  

Area = 210 m
2
, isoleringstjocklek = 120 mm, värmeledningsförmåga = 0,027 W/m,K  

Betyg i Green Guide = A+ (3 poäng)  

Viktat värmemotstånd/area: ((210*0,120)/0,027) = 933 m
4
,K/W 

Korrigering av betyg i Green Guide: 933 * 3,0 = 2799 m
4
,K/W 

 

Typ 4 Grund  

Area = 210 m
2
, isoleringstjocklek = 120 mm, värmeledningsförmåga = 0,027 W/m,K  

Betyg i Green Guide = B (1 poäng)  

Viktat värmemotstånd/area: ((210*0,120)/0,027) = 933 m
4
,K/W 

Korrigering av betyg i Green Guide: 933 * 1,0 = 933 m
4
,K/W 

 

Viktat värmemotstånd för hela arean = 1956+955+933+933 = 4777 m
4
,K/W 

Korrigerat betyg i Green Guide = 3912 + 477 + 2799 +933 = 8121 m
4
,K/W 

Isoleringsindex: Korrigerat betyg i Green Guide/viktat värmemotstånd för hela arean = 8121/4777 = 

1,7 (inga poäng erhålls). 
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2.4.7 Indikator Mat 7 

Syftet med denna indikator är att skydda byggnadsdelar både inom- och utomhus av byggnaden på ett 

bra sätt och för att på så vis minska behovet av att byta materialen i framtiden till ett minimum. 

Tabell 23. Mat 7 – Robust konstruktion. (BREEAM-SE 2013 s.187) 

 

Bedömningskriterier 

Följande kriterier ska uppnås för att erhålla ett poäng: 

1. Områden omkring och inuti byggnaden som trafikeras av fordon och gående ska identifieras. 

 

2. Passande skyddsåtgärder ska bestämmas som kan förhindra skador på ömtåliga delar av 

byggnaden från trafik. Åtgärderna ska inte begränsas men omfatta följande saker:  

a. Skydd mot följder av mycket gångtrafik i huvudentréer, gemensamma utrymmen och i 

passager som hissar, trappor och dörrar.  

b. Skydd mot fordonstrafik som kan röra sig inomhus inom 1 meter från invändiga 

byggnadsdelar i till exempel lager, leveransutrymmen, korridorer och kök.  

c. Skydda mot eller stoppa påkörning med fordon som parkeras och manövreras inom 1 

meter från utvändig byggnadsfasad på parkeringsplatser, och inom 2 meter för 

leveransplatser. 

 

2.4.8 Indikator Mat 8 

Syftet med denna indikator är att minska användningen av byggnadsvaror som innehåller farliga 

ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper. 

Tabell 24. Mat 8 – Utfasning av farliga ämnen. (BREEAM-SE 2013 s.189) 

 

Bedömningskriterier  

Följande krav ska vara uppfyllda för en poäng: 

Ett accepterat system för bedömning av byggvaror, som t.ex. SundaHus, har använts för att fastställa 

att ämnen med utfasningsegenskaper enligt KEMI endast förekommer i mindre utsträckning i 

byggnaden. Om eventuella byggvaror som används i byggnationen innehåller ämnen med 

utfasningsegenskaper skall de dokumenteras i en avvikelserapport. Se tidigare tabell 3. 
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2.5 LEED 

 

LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design och är ett amerikanskt 

miljöcertifieringssystem som skapades 1999. Den senaste versionen av LEED heter LEED v4 och kom 

ut 20 november 2013 (USGBC 2013). 

LEED är ett av de mest kända miljöbedömningssystem och har skapat flera olika versioner för att 

kunna certifiera så många olika slags byggnader som möjligt. LEED bedömer en byggnad utifrån dess 

egenskaper inom energianvändning, vattenanvändning, material och inomhusmiljö (LEED 2011). 

LEEDs bedömningssystem består av 8st kategorier som behandlar vattenanvändning, energi, miljö och 

material. Varje kategori har sedan olika kriterier som ger poäng till byggnaden om den uppfyller dem. 

Klassningarna inom LEED är Certified, Silver, Gold och Platinum och för att nå dessa betyg krävs 

följande poäng: 

 Certified  40-49 poäng 

 Silver   50-59 poäng 

 Gold   60-79 poäng 

 Platinum  80+ poäng 

 

LEEDs kapitel om material har granskats och kriterierna har tagits fram och beskrivs nedan. De 

kriterier som behandlar material i LEED är: 

 MRp1- Mr prerequisite: storage and collection of recyclables  

 MRp2 - Mr prerequisite: construction and demolition waste management planning  

 MRc1- Mr credit: building life-cycle impact reduction 

 MRc2 - Mr credit: building product disclosure and optimization— environmental product 

declarations 

 MRc3 - Mr credit: building product disclosure and optimization – sourcing of raw materials 

 MRc4 - Mr credit: building product disclosure and optimization – material ingredients 

 MRc5 - Mr credit: construction and demolition waste management 

 

2.5.1 MRp1- Mr prerequisite: storage and collection of recyclables  

Syftet med detta kriterium är att minska avfall till deponier från de som ska använda byggnaden, t.ex. 

hyresgäster och företag och istället återvinna det som går att återvinna genom återvinningsstationer.  

Kravet i detta kriterium är att en återvinningsstation ska finnas lättillgänglig för hela byggnaden och 

sopbilar/återvinningsbilar. Det ska finnas tillgång till separation, insamling och lagring av minst 

följande material; papper, wellpapp, plast, metall och glas. Det ska även finnas tillgång till insamling 

av minst två av följande produkter; batterier, lampor med kvicksilver och elektroniskt avfall. 

En studie för projektets fem största återvinningsbara avfall ska genomföras utifrån vikt eller volym. 

Utifrån denna studie ska de fyra största avfallen där insamling och lagring kommer att ske tas fram. 

Om ingen information finns tillgänglig om avfallen för projektet kan data från liknande projekt 

användas för att göra antaganden. De fyra största avfallen ska kunna sorteras och samlas in i 
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återvinningsstationer enligt ovan. Om något av de fyra avfallen är batterier, lampor med kvicksilver 

eller elektroniskt avfall ska lämpliga åtgärder göras för säker förvaring och lagring. 

Dessa kriterier måste uppfyllas för att kunna bli certifierad inom LEED. 

 

2.5.2 MRp2 - Mr prerequisite: construction and demolition waste management planning   

Syftet med detta kriterium är att minska konstruktions- och rivningsavfall genom att återanvända och 

återvinna material. 

Kraven i detta kriterium är att en förvaltningsplan för avfall som genererats från bygg- och 

rivningsarbeten ska uppföras. I planen ska avfallens bortforslingsmål för projektet upprättas genom att 

identifiera minst fem material från både bärande delar och icke bärande delar av byggnaden. Sedan ska 

ett antagande göras på hur stor procent avfall från dessa material utgör jämfört med det totala avfallet 

från hela projektet. Därefter ska det specificeras om materialen kommer att sorteras eller blandas och 

göras en beskrivning om bortforslingsmetoderna som planeras för projektet. Det ska beskrivas var 

materialen kommer att hamna och hur återvinningsanläggningarna kommer att arbeta med materialen. 

 

2.5.3 MRc1- Mr credit: building life-cycle impact reduction 

Nybyggnationer kan uppnå 2-5poäng i detta kriterium 

Syftet med detta kriterium är att uppmuntra till återanvändning av material och att minska 

miljöpåverkan av material och produkter. 

Det ska bevisas att genom återanvändning av befintliga byggnadsmaterial kan miljöpåverkan och 

materialanvändningen minska. Detta kan göras på följande sätt: 

 

Alternativ 1. Återanvändning av historisk byggnad. 5 Poäng. 

Den befintliga byggnadens stomme, ytterbeklädnad och inre byggnadselement för en historisk 

byggnad eller en byggnad i ett historiskt område ska beräknas.  

 

Alternativ 2. Renovering av övergiven eller fördärvad byggnad. 5 poäng. 

50 % area av befintlig byggnadsstomme och inre byggnadselement för en övergiven eller fördärvad 

byggnad ska behållas. Byggnaden måste bli renoverad till ett beboeligt tillstånd. Upp till 25 % avdrag 

av arean kan göras om byggnadselementen är allvarligt skadade. 

 

Alternativ 3. Återanvändning av byggnad och material. 2–4 poäng. 

Det ska återanvändas eller återvinnas byggnadsmaterial till en procentsats av mantelarean för 

byggnaden enligt tabell 25. Byggnadsstomme, beklädnadsmaterial och inre byggnadselement ska vara 

med i beräkningarna. Fönster och farliga material ska inte vara med i beräkningarna. 
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Tabell 25. MRc1 Poängfördelning. (LEED 2015 s.91) 

Procent av den färdiga byggnadens 

mantelarea som är återvunnet 
Poäng 

25 % 2 

50 % 3 

75 % 4 

 

Alternativ 4. Hela byggnadens livscykelsbedömning. 3 poäng. 

För en nybyggnation ska en LCA utföras på byggnadens stomme och inhägnad. Målet är att visa en 

minskning på 10 % av minst tre av de sex kategorierna listade nedan jämfört med en standardbyggnad 

enligt LEED. En av kategorierna måste vara global uppvärmningspotential. Ingen av kategorierna får 

heller öka med mer än 5 % jämfört med en standardbyggnad. Standardbyggnaden och byggnaden som 

ska uppföras måste vara i liknande storlek, ha liknande funktion, ligga vid liknande läge och ha 

ungefär lika stor energianvändning. Livslängden på båda byggnaderna måste vara minst 60 år. Samma 

LCA-verktyg ska användas för båda byggnaderna. 

Lista över kategorier: 

 Potential till global uppvärmning (växthusgaser), i CO2 ekvivalenter  

 Uttunning av ozonskiktet i stratosfären, i kg CFC
-11

 

 Försurning av mark och vatten, ii mol H+ eller kg SO2 

 övergödning, i kg kväve eller kg fosfat 

 bildning av marknära ozon, i kg NOx, kg O3, eller kg eten 

 förbrukning av icke förnybara energikällor, i MJ 

 

2.5.4 MRc2 - Mr credit: building product disclosure and optimization — environmental 

product declarations  

Nybyggnationer kan uppnå 1–2 poäng i detta kriterium. 

Syftet med detta kriterium är att uppmuntra till att använda produkter och material som har tillgänglig 

livscykelsinformation och har ekonomisk, miljömässig och social positiv påverkan under sin livscykel. 

Kriteriet är till för att belöna projektgrupper när de använder speciella produkter och material från 

tillverkare som har bevis på att materialen och produkterna har förbättrade miljöeffekter i sina 

livscykler. 

Alternativ 1. Miljövarudeklaration 1 poäng 

Det ska användas minst 20st olika byggnadsmaterial gjorda av fem olika tillverkare som klarar ett av 

följande kriterier 

 Produktdeklaration 

o Produkterna ska finnas tillgängliga för allmänheten, och de ska ha en granskad 

livscykelanalys som stämmer överens med ISO 140044. Livscykelanalysen ska ha en 

omfattning på ”från vaggan till graven”. Produkten värderas som en fjärdedel av en 

produkt för beräkning i alternativ 2. 
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 Miljövarudeklarationer som överensstämmer med ISO 14025, 14040, 14044, EN 15804 eller 

ISO 21930 och minst en från ”vaggan till graven” omfattning. 

o Allmänna miljövarudeklarationer inom industrin - produkter med en 

tredjepartscertifiering (krav som ska uppfyllas och har ställts av opartiska experter), 

inklusive egenkontroller där tillverkaren är med. Produkten räknas som halva 

produktens värde vid beräkningen i alternativ 2. 

o Miljövarudeklaration på produkter - produkter med en tredjepartscertifiering och 

egenkontroller där tillverkaren är med. Produkten räknas som hela sitt värde vid 

beräkningen i alternativ 2. 

 

 USGBC (US Green Building Council)-tillåtna program – Produkter som överensstämmer med 

andra USGBC-tillåtna miljövarudeklarationer. 

 

Alternativ 2. Multiegenskapsoptimering 1 poäng. 

Det ska användas produkter där 50 % av kostnaden av det totala värdet av alla byggnadsmaterial i 

projektet ska överensstämma med kriteriet nedan och alternativ 1.  

 Tredjepartscertifierade produkter ska ha bevis på att deras påverkan på kategorierna nedan har 

minskat till under medel för tillverkningsindustrin enligt LEED, i åtminstone tre av följande 

kategorier. Produkterna är då värda 100 % av deras kostnader för beräkningen i detta 

kriterium. 

 

o Potential till global uppvärmning (växthusgaser), i CO2 ekvivalenter  

o Uttunning av ozonskiktet i stratosfären, i kg CFC
-11

  

o Försurning av mark och vatten, i mol H+ eller kg SO2  

o övergödning, i kg kväve eller kg fosfat  

o bildning av marknära ozon, i kg NOx, kg O3, eller kg eten  

o förbrukning av icke förnybara energikällor, i MJ 

Produkter som är utvunna, tillverkade och köpta inom en radie på 160 km från byggnationen är värda 

200 % av deras riktiga kostnad vid beräkningen. 

Stommaterial och ytterbeklädnad får inte bestå av mer än 30 % av det totala värdet i beräkningen.  
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2.5.5 MRc3 - Mr credit: building product disclosure and optimization – sourcing of raw 

materials 

Nybyggnationer kan uppnå 1–2 poäng i detta kriterium. 

Syftet med detta kriterium är att uppmuntra till att använda produkter och material som har tillgänglig 

livscykelsinformation och har ekonomisk, miljömässig och social positiv påverkan under sin livscykel. 

Kriteriet är till för att belöna projektgrupper för att de använder speciella produkter och material som 

har blivit framtagna och nyttjade på ett ansvarfullt sätt. 

Alternativ 1. Rapportering av råmaterialskälla och utvinning av råmaterial 1 poäng 

Det ska användas minst 20st olika byggnadsmaterial från minst fem olika tillverkare och de ska ha 

publicerat en rapport om deras råmaterialförsäljare som inkluderar plats för utvinning av råmaterial, en 

långvarig ekologisk plan för användning av mark. De ska även ha engagemang för att minska 

miljöpåverkan vid utvinning av råmaterial och i tillverkningsprocessen. 

Produkter som är utvunna av tillverkarna och har egna produktrapporter om råmaterial värderas med 

halva värdet av kostnaden vid beräkningen i alternativ 2. 

Tredjepartsverifierade hållbarhetsredovisningar som innehåller fakta om miljöpåverkan från 

utvinningsverksamheten och aktiviteter i samband med produktens tillverkning och leverantörskedja. 

En produkt som klarar kravet värderas som 100 % av dess kostnad vid beräkningen i alternativ 2. 

Acceptabla tredjepartsverifierade hållbarhetsredovisningar är följande: 

 

o Global Reporting Initiative (GRI) Hållbarhetsredovisning 

o Riktlinjer från Organisation for Economic Co-operation and Develoment (OECD) för 

internationella företag  

o FN Global Compact: Communication of Progress som innefattar principer kring 

arbetsrättsliga frågor, mänskliga rättigheter, miljö och korruption riktade till företag.   

o ISO 26000: 2010 Vägledning om socialt ansvar 

Alternativ 2. Utvinningspraxis 1 poäng 

Produkter som uppnår minst ett av nedanstående krav ska användas. Dessa produkter ska uppgå till 

minst 25 % av kostnaden för allt byggmaterial i byggnaden.  

 Ökat ansvar för tillverkarna: Produkter som köps från tillverkare som arbetar för ett ökat 

tillverkningsansvar kommer att värderas med 50 % av dess kostnad vid beräkningen.  

 

 Biobaserade material: Biobaserade material måste uppfylla Sustainable Agriculture Network’s 

– SAN, Sustainable Agriculture Standard. SAN är en oberoende ideell organisation som 

uppmuntrar till hållbar jordbruksverksamhet. SANs jordbruksstandard är en certifiering som 

startade 1993 och behandlar frågor som energianvändning, användning av vatten och laglig 

arbetskraft (Sustainable Agriculture Standard 2010). Biobaserade råmaterial måste testats med 

ASTM testmetod D6866 och vara lagligt anskaffade. ASTM testmetod D6866 är en 

standardtestmetod för att bestämma den biobaserade halten hos fasta, flytande och gasformiga 

prover med hjälp av kol-14-metoden (ASTM International 2015). Uppfylls detta räknas 

produktens värde som 100 % vid beräkningen. 
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 Certifierat trä: Träprodukter måste vara certifierat med FSC (Forest Stewardship Council). 

FSC är en organisation som strävar efter att främja ett miljöanpassat, ekonomiskt och socialt 

ansvarstagande av världens skogar (FSC-Forest For All Forever 2015). Produkter som 

uppfyller detta krav värderas som 100 % vid beräkningen. 

 

 Återanvändning av material: Återanvända eller renoverade material värderas som 100 % vid 

beräkningen.  

 

 Återvunnen del: Återvunnen del är summan av efterkonsumering och halva 

förkonsumeringen, baserat på kostnaden. Procentsatsen multipliceras sedan med kostnaden för 

produkten för att få fram det värde som ska användas vid beräkningen. 

Produkter som är utvunna, tillverkade och köpta inom en radie på 160 km från byggnationen är värda 

200 % av deras riktiga kostnad vid beräkningen. Detta kallas regionalkriteriet 

En produkts värde får inte överstiga 100 % före regionalkriteriet och en produkt kan inte användas på 

flera krav.  

Stommaterial och ytterbeklädnad får inte bestå av mer än 30 % av det totala värdet i beräkningen. 

 

2.5.6 MRc4 - Mr credit: building product disclosure and optimization – material 

ingredients  

Nybyggnationer kan uppnå 1–2 poäng i detta kriterium. 

Syftet med detta kriterium är att uppmuntra till att använda produkter och material som har tillgänglig 

livscykelsinformation och har ekonomisk, miljömässig och social positiv påverkan under sin livscykel. 

I detta kriterium finns tre olika alternativ som ger ett poäng vardera dock kan endast två poäng uppnås. 

Alternativ 1. Rapportering av materialinnehåll 1 poäng 

Minst 20st olika byggnadsmaterial från minst fem olika tillverkare som använder något av följande 

program för att visa kemikalier i produkten ska användas. 

 Tillverkare. Tillverkaren har redovisat en komplett produktinnehållsbeskrivning för produkten 

som följer dessa riktlinjer: 

o En offentlig innehållsbeskrivning av alla beståndsdelar i produkten med namn och 

Chemical Abstract Service Registration Number (CASRN). CASRN är ett sätt att 

identifiera en kemisk substans genom att ge den ett unikt nummer. Detta nummer ges 

utav Chemical Abstract Service (CAS) vilket är en deldivision av den amerikanska 

organisationen för kemister (cas 2015). 

o Material eller produkter som definieras som en affärshemlighet kan undanhålla namn 

och/eller CASRN men måste visa roll, mängd och GreenScreen-norm enligt 

GreenScreen v1.2. GreenScreen är en metod för att bedöma och jämföra om 

kemikalier är farliga och har några risker (Green Screen 2015). 

 

 Hälsovarudeklaration. Slutprodukten har en utgiven komplett hälsovarudeklaration med full 

information om kända farliga ämnen. 
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 Cradle to Cradle. Slutprodukten har blivit certifierad med Cradle to Cradle v2 Basic level eller 

Cradle to Cradle v3 Bronze level. Cradle to Cradle är en ideell organisation som ger tillverkare 

kriterier och krav för att förbättre deras produkter utifrån vad de består av och hur de är 

tillverkade (Cradle to Cradle 2015). 

 

Alternativ 2: Optimering av materialinnehåll 1 poäng 

Produkter och material som har dokumentationer på sin optimering av ingående material ska 

användas. Dessa material och produkter ska uppgå till minst 25 % av kostnaden för alla permanenta 

material och produkter i byggnaden. 

 GreenScreen v1.2 norm. Produkter som har fullständiga materialinnehållsbeskrivningar med 

kemikalier på 100ppm (0.01 %) säkerhet och inte har några risker från riktlinje 1 i 

GreenScreen. 

o Om några ingredienser i materialet är bedömt med GreenScreen List Translator 

värderas produkterna som 100 % av dess kostnad. 

o Om alla ingredienser i materialet undergått en full GreenScreen-bedömning värderas 

produkterna som 150 % av deras kostnad. 

 

 Cradle to Cradle Certifierad. Om slutprodukten är certifierad med Cradle to Cradle kommer 

den att värderas enligt följande: 

o Cradle to Cradle v2 Gold: 100 % av kostnaden. 

o Cradle to Cradle v2 Platinum: 150 % av kostnaden. 

o Cradle to Cradle v3 Silver: 100 % av kostnaden. 

o Cradle to Cradle v3 Gold eller Platinum: 150 % av kostnaden. 

 

 Alternativa internationella överensstämmelser – REACH-optimering. Om produkten inte 

innehåller några ingredienser som är listade på REACHs Authorization-lista eller Candidate-

lista värderas den som 100 % av kostnaden. Authorization-listan är en lista på mycket farliga 

substanser och Candidate-listan är en lista på farliga substanser som kan komma att hamna i 

Authorization-listan. REACH är en kemikalielagstiftning som startade juli 2007 och ersatte 

större delar av kemikaliereglerna som EU hade tidigare. REACH ställer krav på tillverkare 

och importörer att ta ansvar för de ämnen som finns i produkter som kan ha skadliga effekter 

på hälsa och miljö (KEMI 2011c). 

Alternativ 3: Optimering av leverantörskedjorna hos produkttillverkarna 1 poäng 

Det ska användas byggprodukter och material för minst 25 % av totala kostnaden för alla byggmaterial 

som: 

 Kommer från tillverkare som engagerar sig i robust säkerhets-, risk- och hälsoprogram och 

som dokumenterar minst 99 % av vikten hos en produkts innehåll. 

 

 Kommer från tillverkare med opartisk tredjepartsverifiering om deras leverantörskedja och 

som minst verifierar: 

o Processer om att kommunicera och öppet kunna prioritera kemikaliska ingredienser 

längs med leverantörskedjan för att identifiera om möjliga faror, exponering och 

använd information behöver en mer detaljerad utvärdering. 
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o Processer finns för att identifiera, dokumentera och kommunicera information om 

hälso-, säkerhet- och miljöegenskaper hos kemiska ingredienser. 

o Processer finns för att genomföra ändringar för att ha hand om hälso-, säkerhets- och 

miljöfaror och risker från kemiska ingredienser. 

o Processer finns för att optimera hälso-, säkerhets- och miljöpåverkan när kemiska 

ingredienser förbättras. 

o Processer finns för att kommunicera, ta emot och utvärdera kemiska ingrediensers 

säkerhet och förvaltningsinformation längs med leverantörskedjan. 

o Säkerhets- och förvaltningsinformation om de kemiska ingredienserna är offentliga 

för alla längs med leverantörskedjan.  

Produkter som uppnår kriterierna i alternativ 3 värderas som 100 % av deras kostnad vid beräkningen. 

Produkterna som bedöms med alternativ 2 och 3 värderas som max 200 % av deras kostnad om de 

utvinns, tillverkas och köps in regionalt inom en radie på 160 km från byggnationen. Individuella 

produkter som är kompatibla med alternativ 2 eller 3 kan kombineras för att nå 25 % gränsen, men om 

produkter är kompatibla med både alternativ 2 och 3 kan de bara räknas en gång.  

Stommaterial och ytterbeklädnad får inte ingå i mer än 30 % av det totala värdet från beräkningen.  

 

2.5.7 MRc5 - Mr credit: construction and demolition waste management  

Nybyggnationer kan uppnå 1–2 poäng i detta kriterium. 

Syftet med detta kriterium är att minska på bygg- och rivningsavfall genom att renovera, återvinna och 

återanvända byggnadsmaterial. 

Återvunna eller bevarade ofarliga material ska beräknas och det är vikten eller volymen som används i 

beräkningarna. Enheten ska vara densamma i hela beräkningen. I detta kriterium får endast ett 

alternativ användas. I alternativ 1 kan man vid första punkten få ett poäng och i andra punkten får man 

ytterligare ett poäng. 

Alternativ 1. Avledning 1–2 poäng 

 Avled 50 % och tre materialströmmar 1 poäng 

Minst 50 % av totala mängden bygg- och rivningsavfall ska bortforslas. Materialen måste inkluderas i 

minst tre materialströmmar. 

 Avled 75 % och fyra materialströmmar 2 poäng 

Minst 75 % av totala mängden bygg- och rivningsavfall ska bortforslas. Materialen måste inkluderas i 

minst fyra materialströmmar. 

Alternativ 2. Minskning av avfallsmaterial 2 poäng 

Man ska inte generera mer än 12,2 kg byggavfall per kvadratmeter av byggnadens golvarea. 
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3. Resultat 

Framtagningen av miljöcertifieringarna Miljöbyggnads, BREEAMs och LEEDs certifieringssystem 

har visat att många kriterier inom BREEAM och LEED är fokuserade på hela byggnadselement och 

kräver att uträkningar med olika beräkningsprogram görs. De kriterier som kunde användas i 

jämförelsen mellan olika material framtagna ur SundaHus är Miljöbyggnads indikator 15 och 

BREEAMs indikator Mat 8. Dessa kriterier är likadana och behandlar riskfaser. LEEDs kriterier var 

inte kompatibla och kunde då inte vara med i granskningstabellerna. 

Resultatet från jämförelsen mellan materialen och dess klassning i SundaHus och 

miljöcertifieringarnas kriterier redovisas i tabellerna nedan. Materialkolumnen är uppdelad med 

kategorin av material och en delkategori av materialtyper som jämförs. Varje enskilt material har ett 

nummer enligt listan SundaHus Materialval och numret står i Nr.-kolumnen i tabellerna. Kolumnen 

”Klass” redovisar klassningarna som materialen har i SundaHus. 

Miljöbyggnads kriterier i tabellerna nedan har delats upp och fått numreringen M1.1, M1.2, M2, M3, 

M5, M6 och M8, för att lättare kunna få fram vad materialet inte klarar av. Miljöbyggnads betyg silver 

kräver att farliga ämnen endast förekommer i mindre omfattning vilket är anledningen till att kriteriet 

är uppdelat i flera små för att kunna se om enstaka kriterier inte uppfylls. För BREEAM finns bara ett 

kriterium med, då de andra kriterierna inte kunde granska separata material. Mat8 är det kriterium av 

BREEAM som gick att granska och har samma krav som Miljöbyggnad, men i BREEAM måste alla 

krav uppnås för att få poäng vilket har gjort att den inte är uppdelad i flera kriterier. Om ett material 

uppfyller ett kriterium markeras det med ”X” och om ett material inte klarar av ett kriterium markeras 

det med ”-”. Har ett kriterium markerats med ”?” betyder det att en granskning av materialets ingående 

ämnen inte går att genomföra p.g.a. ofullständig dokumentation eller att leverantören/distributören inte 

tillåter att dessa dokument visas.  

 

Tabellerna visar att ämnen från klass A till C- i SundaHus godkänns av Miljöbyggnad och BREEAM.  

 

I tabell 26 granskas olika isoleringsmaterial. Cellulosaisolering (nr. 6.3, 6.5, 6.7 och 6.8) klarade inte 

Miljöbyggnads kriterier M3.1- R60: Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga och M3.2 – R61: Kan ge 

fosterskador, då BREEAM har samma krav som Miljöbyggnad i ett enda kriterium resulterade det i att 

kriteriet Mat8 inte klarades. Polyuretanisolering (nr. 7.1 och 7.3) klarade inte Miljöbyggnads kriterier 

M1.1- R45: Kan ge cancer och M2 – R46: Kan ge ärftliga genetiska skador, som tidigare nämnt 

resulterade det i att kriteriet Mat8 i BREEAM inte klarades. I en av stenullsisoleringarna (nr. 5.7) och i 

en cellulosaisolering (nr. 6.4) saknades möjlighet till en fullständig granskning av ingående ämnen. 
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Tabell 26. Granskning på om isoleringsmaterial ur SundaHus klarar kriterierna från Miljöbyggnad BREEAM och LEED. 

 Materialkriterier 

  Miljöbyggnad BREEAM 

Material Nr. Klass M1.1 M1.2 M2 M3.1 M3.2 M5 M6 M8 Mat8 

I 

S

O

L

E

R 

I 

N

G 

Foamglas/ 

Cellglas 

1.1  A X X X X X X X X X 

1.2 A X X X X X X X X X 

1.3 A X X X X X X X X X 

1.4 A X X X X X X X X X 

Linullsisolering 2.1 B X X X X X X X X X 

Glasull 3.1 A X X X X X X X X X 

3.2 A X X X X X X X X X 

3.3 A X X X X X X X X X 

Fårull 4.1 B X X X X X X X X X 

Stenull 5.1 A X X X X X X X X X 

5.2 B X X X X X X X X X 

5.3 A X X X X X X X X X 

5.4 A X X X X X X X X X 

5.5 A X X X X X X X X X 

5.6 A X X X X X X X X X 

5.7 A X X X X X X? X? X X? 

5.8 A X X X X X X X X X 

5.9 A X X X X X X X X X 

Cellulosa 6.1 A X X X X X X X X X 

6.2 A X X X X X X X X X 

6.3 C- X X X - - X X X - 

6.4 B X X X X X X? X? X X? 

6.5 C- X X X - - X X X - 

6.6 A X X X X X X X X X 

6.7 C- X X X - - X X X - 

6.8 C- X X X - - X X X - 

Polyuretan 7.1 B - X - X X X X X - 

7.2 B X X X X X X X X X 

7.3 B - X - X X X X X - 

7.4 B X X X X X X X X X 

Styrofoam 8.1 B X X X X X X X X X 

8.2 B X X X X X X X X X 

8.3 B X X X X X X X X X 

Cellplast 9.1 B X X X X X X X X X 

9.2 B X X X X X X X X X 

9.3 B X X X X X X X X X 

9.4 B X X X X X X X X X 

9.5 B X X X X X X X X X 

9.6 B X X X X X X X X X 

9.7 B X X X X X X X X X 

Stenullsgrund-

isoleringsskiva 

10.1 A X X X X X X X X X 
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Tabell 27. Granskning på om fasadmaterial ur SundaHus klarar kriterierna från Miljöbyggnad BREEAM och LEED 

 Materialkriterier 

  Miljöbyggnad BREEAM 

Material Nr. Klass M1.1 M1.2 M2 M3.1 M3.2 M5 M6 M8 Mat8 

F 

A 

S 

A 

D 

M 

A 

T 

E 

R 

I 

A 

L 

Träpanel 11.1 A X X X X X X X X X 

11.2 B X X X X X X X X X 

11.3 B X X X X X X X X X 

11.4 B X X X X X X X X X 

11.5 A X X X X X X X X X 

11.6 B X X X X X X X X X 

11.7 B X X X X X X X X X 

11.8 A X X X X X X X X X 

11.9 B X X X X X X X X X 

Fasadskivor 12.1 C- X X X X X X X X X 

12.2 B X X X X X X X X X 

12.3 B X X X X X X X X X 

12.4 B X X X X X X X X X 

12.5 A X X X X X X X X X 

12.6 A X X X X X X X X X 

12.7 A X X X X X X X X X 

12.8 C+ - X X X X X X X - 

Tegel 13.1 B X X X X X X X X X 

13.2 B X X X X X X X X X 

13.3 B X X X X X X X X X 

13.4 B X X X X X X X X X 

13.5 B X X X X X X X X X 

13.6 B X X X X X X X X X 

13.7 A X X X X X X X X X 

13.8 A X X X X X X X X X 

Skiffer 14.1 B X X X X X X X X X 

14.2 B X X X X X X X X X 

14.3 B X X X X X X X X X 

Puts 15.1 B X X X X X X X X X 

15.2 B X X X X X X X X X 

15.3 B X X X X X X X X X 

15.4 C- X X X X X X X X X 

15.5 B X X X X X X X X X 

15.6 C- X X X X X X X X X 

15.7 B X X X X X X X X X 

15.8 B X X X X X X X X X 

15.9 B X X X X X X X X X 

15.10 B X X X X X X X X X 

15.11 B X X X X X X X X X 

Putsnät 16.1 A X X X X X X X X X 

16.2 B X X X X X X X X X 

16.3 A X X X X X X X X X 

16.4 B X X X X X X X X X 

16.5 A X X X X X X X X X 

16.6 C+ - X - X X X X X - 

16.7 C+ - X - X X X X X - 
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I tabell 27 granskas olika fasadmaterial. Fasadskivan (nr. 12.8) klarade inte Miljöbyggnads kriterier 

M1.1 – R45: Kan ge cancer och då BREEAM har samma krav som Miljöbyggnad i ett enda kriterium 

resulterade det i att kriteriet Mat8 inte klarades. Putsnät (nr.16.6 och 16.7) klarade inte Miljöbyggnads 

kriterier M1.1 1 – R45: Kan ge cancer och M2 – R46: Kan ge ärftliga genetiska skador, som tidigare 

nämnt resulterade det i att kriteriet Mat8 i BREEAM inte klarades. 

 

I tabell 28 granskas olika skivmaterial. Alla skivmaterial med klassningar från A till C- klarade 

kriterierna.  

Tabell 28. Granskning på om skivmaterial ur SundaHus klarar kriterierna från Miljöbyggnad BREEAM och LEED 

 Materialkriterier 

  Miljöbyggnad BREEAM 

Material Nr. Klass M1.1 M1.2 M2 M3.1 M3.2 M5 M6 M8 Mat8 

S 

K 

I 

V 

M 

A 

T 

E 

R 

I 

A 

L 

Vindskiva 17.1 B X X X X X X X X X 

17.2 B X X X X X X X X X 

17.3 A X X X X X X X X X 

17.4 A X X X X X X X X X 

17.5 A X X X X X X X X X 

17.6 A X X X X X X X X X 

17.7 B X X X X X X X X X 

17.8 A X X X X X X X X X 

17.9 A X X X X X X X X X 

17.10 C- X X X X X X X X X 

17.11 B X X X X X X X X X 

17.12 A X X X X X X X X X 

17.13 A X X X X X X X X X 

17.14 B X X X X X X X X X 

17.15 A X X X X X X X X X 

17.16 B X X X X X X X X X 

Träbaserade 

skivor 

18.1 B X X X X X X X X X 

18.2 A X X X X X X X X X 

18.3 B X X X X X X X X X 

18.4 B X X X X X X X X X 

18.5 A X X X X X X X X X 

18.6 A X X X X X X X X X 

18.7 A X X X X X X X X X 

18.8 A X X X X X X X X X 

18.9 A X X X X X X X X X 

18.10 A X X X X X X X X X 

18.11 B X X X X X X X X X 

Gipsskivor 19.1 A X X X X X X X X X 

19.2 B X X X X X X X X X 

19.3 A X X X X X X X X X 

19.4 B X X X X X X X X X 
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I tabell 29 granskas olika trämaterial. Alla trämaterial med klassningar från A till B klarar kriterierna. 

Tabell 29. Granskning på om trämaterial ur SundaHus klarar kriterierna från Miljöbyggnad BREEAM och LEED 

 Materialkriterier 

  Miljöbyggnad BREEAM 

Material Nr. Klass M1.1 M1.2 M2 M3.1 M3.2 M5 M6 M8 Mat8 

T 

R 

Ä 

M 

A 

T 

E 

R 

I 

A 

L 

Limträ 20.1 B X X X X X X X X X 

20.2 A X X X X X X X X X 

20.3 A X X X X X X X X X 

20.4 A X X X X X X X X X 

20.5 A X X X X X X X X X 

Konstruktions-

virke 

21.1 B X X X X X X X X X 

21.2 A X X X X X X X X X 

21.3 A X X X X X X X X X 

21.4 B X X X X X X X X X 

21.5 A X X X X X X X X X 

21.6 A X X X X X X X X X 

Råspont 22.1 B X X X X X X X X X 

22.2 B X X X X X X X X X 

22.3 B X X X X X X X X X 

22.4 A X X X X X X X X X 

 

 

I tabell 30 granskas olika stålmaterial. Alla stålmaterial med klassningar från A till B klarade 

kriterierna. 
 

Tabell 30. Granskning på om stålmaterial ur SundaHus klarar kriterierna från Miljöbyggnad BREEAM och LEED 

 Materialkriterier 

  Miljöbyggnad BREEAM 

Material Nr. Klass M1.1 M1.2 M2 M3.1 M3.2 M5 M6 M8 Mat8 

S 

T 

Å 

L 

Stålpelare/ 

reglar 

23.1 A X X X X X X X X X 

23.2 A X X X X X X X X X 

23.3 B X X X X X X X X X 

23.4 B X X X X X X X X X 

23.5 B X X X X X X X X X 

23.6 A X X X X X X X X X 

Armering 24.1 A X X X X X X X X X 

24.2 A X X X X X X X X X 

24.3 B X X X X X X X X X 

24.4 A X X X X X X X X X 

24.5 B X X X X X X X X X 

24.6 B X X X X X X X X X 

24.7 B X X X X X X X X X 

24.8 B X X X X X X X X X 

24.9 A X X X X X X X X X 

24.10 B X X X X X X X X X 
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I tabell 31 granskas olika stenbaserade material. Alla stenbaserade material med klassningar från A till 

B klarade kriterierna 

Tabell 31. Granskning på om stenbaserade material ur SundaHus klarar kriterierna från Miljöbyggnad BREEAM och LEED 

 Materialkriterier 

  Miljöbyggnad BREEAM 

Material Nr. Klass M1.1 M1.2 M2 M3.1 M3.2 M5 M6 M8 Mat8 

S 

T 

E 

N 

B 

A 

S 

E 

R 

A 

D 

E 

 

M 

A 

T 

E 

R 

I 

A 

L 

Element / 

skalväggar 

25.1 A X X X X X X X X X 

25.2 A X X X X X X X X X 

25.3 B X X X X X X X X X 

25.4 A X X X X X X X X X 

25.5 A X X X X X X X X X 

25.6 B X X X X X X X X X 

25.7 A X X X X X X X X X 

25.8 A X X X X X X X X X 

25.9 A X X X X X X X X X 

25.10 A X X X X X X X X X 

25.11 B X X X X X X X X X 

25.12 B X X X X X X X X X 

Betong för 

gjutning 

26.1 B X X X X X X X X X 

26.2 B X X X X X X X X X 

26.3 B X X X X X X X X X 

26.4 B X X X X X X X X X 

26.5 B X X X X X X X X X 

26.6 B X X X X X X X X X 

26.7 B X X X X X X X X X 

26.8 B X X X X X X X X X 

26.9 B X X X X X X X X X 

26.10 B X X X X X X X X X 

26.11 B X X X X X X X X X 

26.12 B X X X X X X X X X 

Lättklinker 27.1 A X X X X X X X X X 

27.2 B X X X X X X X X X 

27.3 B X X X X X X X X X 

27.4 A X X X X X X X X X 

27.5 B X X X X X X X X X 

27.6 A X X X X X X X X X 

27.7 B X X X X X X X X X 
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I tabell 32 granskas olika takbeklädnadsmaterial. Plåttaksbeklädnad (nr. 30.6) klarade inte 

Miljöbyggnads kriterier M1.1 – R45: Kan ge cancer och då BREEAM har samma krav som 

Miljöbyggnad i ett enda kriterium resulterade det i att kriteriet Mat8 inte klarades. Takpapp (nr. 32.1, 

32.2 och 32.6) klarade inte Miljöbyggnads kriterier M1.1 R45: Kan ge cancer och M2 – R46: Kan ge 

ärftliga genetiska skador, som tidigare nämnt resulterade det i att kriteriet Mat8 i BREEAM inte 

klarades. 

Tabell 32. Granskning på om takbeklädnadsmaterial ur SundaHus klarar kriterierna från Miljöbyggnad BREEAM och LEED 

 Materialkriterier 

  Miljöbyggnad BREEAM 

Material Nr. Klass M1.1 M1.2 M2 M3.1 M3.2 M5 M6 M8 Mat8 

T 

A 

K 

B 

E 

K 

L 

Ä 

D 

N 

A 

D 

Betongpannor 28.1 B X X X X X X X X X 

28.2 B X X X X X X X X X 

28.3 A X X X X X X X X X 

28.4 B X X X X X X X X X 

28.5 B X X X X X X X X X 

28.6 A X X X X X X X X X 

Tegelpannor 29.1 A X X X X X X X X X 

29.2 A X X X X X X X X X 

29.3 B X X X X X X X X X 

29.4 A X X X X X X X X X 

Plåt 30.1 B X X X X X X X X X 

30.2 A X X X X X X X X X 

30.3 B X X X X X X X X X 

30.4 B X X X X X X X X X 

30.5 A X X X X X X X X X 

30.6 B - X X X X X X X - 

Skiffertak 31.1 A X X X X X X X X X 

Takpapp 32.1 C+ - X - X X X X X - 

32.2 C+ - X - X X X X X - 

32.3 B X X X X X X X X X 

32.4 C+ X X X X X X X X X 

32.5 A X X X X X X X X X 

32.6 C+ - X - X X X X X - 
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I tabell 33 granskas övriga material. Radonskydd (nr. 36.2) klarade inte Miljöbyggnads kriterier M1.1 

R45: Kan ge cancer och M2 R46: Kan ge ärftliga genetiska skador, då BREEAM har samma krav 

som Miljöbyggnad i ett enda kriterium resulterade det i att kriteriet Mat8 inte klarades. 

Tabell 33. Granskning på om övriga material ur SundaHus klarar kriterierna från Miljöbyggnad BREEAM och LEED 

 Materialkriterier 

  Miljöbyggnad BREEAM 

Material Nr. Klass M1.1 M1.2 M2 M3.1 M3.2 M5 M6 M8 Mat8 

Ö 

V 

R 

I 

G 

T 

Innertaks-

beklädnad 

33.1 B X X X X X X X X X 

33.2 A X X X X X X X X X 

33.3 B X X X X X X X X X 

33.4 A X X X X X X X X X 

33.5 A X X X X X X X X X 

33.6 A X X X X X X X X X 

33.7 B X X X X X X X X X 

33.8 A X X X X X X X X X 

33.9 A X X X X X X X X X 

Fiberduk 34.1 A X X X X X X X X X 

34.2 B X X X X X X X X X 

34.3 B X X X X X X X X X 

34.4 B X X X X X X X X X 

34.5 B X X X X X X X X X 

Ång- 

diffusionsspärr 

35.1 B X X X X X X X X X 

35.2 B X X X X X X X X X 

35.3 A X X X X X X X X X 

35.4 A X X X X X X X X X 

35.5 B X X X X X X X X X 

35.6 B X X X X X X X X X 

35.7 B X X X X X X X X X 

35.8 B X X X X X X X X X 

35.9 B X X X X X X X X X 

Radonskydd 

 

36.1 B X X X X X X X X X 

36.2 C+ - X - X X X X X - 

36.3 A X X X X X X X X X 

36.4 B X X X X X X X X X 

 

Av de 231st material som granskades klarade sig alla utom 13st. Dessa material var olika sorters 

cellulosaisolering, polyuretanisolering, fasadskivor, putsnät, takplåt, takpapp och radonskydd. Dessa 

material var B, C+ eller C- klassade. För cellulosaisoleringen var det M3.1- R60: Kan ge nedsatt 

fortplantningsförmåga och M3.2 – R61: Kan ge fosterskador som inte klarades medan för de andra 

materialen var det M1.1- R45: Kan ge cancer och M2 – R46: Kan ge ärftliga genetiska skador som 

inte klarades.  

 

 

 

 



47 
 

4. Diskussion 
 

Då denna undersökning endast är beroende av vissa kriterier i materialvalsdelen av BREEAM så kan 

bara en liten del av poängen i systemet fås. Detta gör att de poäng som materialen kommer att få i 

undersökningen inte kommer att vara kompatibla med betygen som BREEAM har. Det samma gäller 

LEED. Då den senaste formen av LEEDs kriterier har fokus på hela byggnadselement och inte på 

separata material så var inte den heller kompatibel med SundaHus. BREEAMs och LEEDs kriterier är 

svåra att granska med avseende på separata material och svåra att använda som privatperson. Det 

krävs en speciallist för att kunna genomföra fullständiga utredningar av konstruktionerna.  

Kriteriet M4 - som gäller hormonstörande ämnen kunde inte granskas då de kraven inte har börjat 

gälla och gör att resultatet inte är komplett.  

För kriteriet M7, som gäller Persistens, Bioackumulation, Toxicitet, kunde endast riskfraserna R48: 

Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering och R64: Kan skada spädbarn under 

amningsperioden, granskas som är delen inom Toxicitet. Resterande kriterier krävde att 

bioackumulationen och halveringstiden av materialet kan räknas ut vilket är av sådan svårighet att det 

inte kunde genomföras. Granskningen av kriterierna gick inte att genomföra vilket gör att resultatet 

inte är komplett. 

I vissa fall så kunde granskningarna av ingående ämnen i materialen inte genomföras av klass B och 

C+, - då det saknas fullständiga dokumentationer. Det är inte bra då det inte ger en klar bild av 

materialet och det skulle kunna vara bättre att bara få dessa klassningar om materialet har fullständig 

dokumentation. Skulle företagen inte lämna in fullständig dokumentation så bör materialet få klass D. 

Även de som har fullständig dokumentation har brister i den fakta som är tillgänglig då det inte alltid 

är beskrivet vilka ingående ämnen det är i materialet och hur mycket av varje ämne det finns i 

materialet. I vissa kriterier är mängden av ämnet som får finnas i materialet minimal och om det inte 

finns tillgängligt med hur mycket materialet innehåller är det då svårt att genomföra en granskning på 

om materialet klarar kraven. 

Av de kriterier som var möjliga att granska så klarade i vissa fall till och med material med 

klassningen C- kraven. Detta kan tyda på att på att Miljöbyggnads och BREEAMs kriterier är för låga 

och skulle kunna ändras genom att lägga till fler krav på riskfraser eller prioriterade 

riskminskningsämnen. C- har kravet att inte överstiga 2 % av de prioriterade riskminskningsämnena. 

Ett sätt att förhöja kraven på materialen skulle kunna vara att ställa fler krav vid Klass A och B så som 

att riskminskningsämnena måste exempelvis vara under 1 % på klass B och under 0,5 % på klass A. 

Många material hade riskfraser som är av farlig karaktär så som R48- Hög kronisk giftighet och R40- 

Misstänks kunna ge cancer, med flera. Detta kan tyckas farligt och oansvarigt. Ett sätt att få bort 

material med dessa riskfraser är att ställa höga krav på mängden ämnen som är farliga i materialen. 

Antingen en lägre procentuell gräns eller krav på att de inte får finnas i materialen. 

I Miljöbyggnad och BREEAM är det kriterium som går att granska baserade på KEMIs 

utfasningsämnen vilket är en bra början. Dock skulle det kunna vara bra att lägga till kriterier på 

prioriterade riskminskningsämnen då även dessa har farliga delar med ett flertal riskfraser som kan 

påverka från vagga till graven, eller från vagga till vagga.  
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Miljöbyggnads guld-bedömning på materialdelen är lätt att uppfylla då de inte ställer så många eller 

höga krav. BREEAMs krav Mat8 var lätt att uppfylla och få poänget i deras system. De har samma 

kriterier som Miljöbyggnad har på sin materialdel. Detta bör ändras så att det blir fler och strängare 

krav så att material ska sluta påverka folk från vagga till grav. Det bör också finnas fler krav på 

separata material i Miljöbyggnad, BREEAM och LEED så att fokus inte ligger på hela byggelement 

utan på hur mycket materialen påverkar miljön och personerna som hanterar eller lever bland dem. 

5. Slutsats 
SundaHus är endast kompatibel med en del av Miljöbyggnads och en av BREEAMs kriterier på 

separata material. Det var kriterier som handlar om utfasningsämnen och de var lätta att uppfylla. 

Resten av BREEAMs och LEEDs kriterier är inte kompatibla för separata material då de kräver bl.a. 

hela byggelement/konstruktioner, återanvändning och återvinningshantering vid bedömning. De sämre 

klassningarna i SundaHus kunde klara kriterierna som granskades vilket tyder på att kraven i 

miljöcertifieringssystemen är för låga. Högre och fler krav borde ställas gällande enskilda material och 

farliga ämnen i dem.   

6. Fortsatt arbete 
En fortsatt undersökning kan genomföras på hela byggelement med material valda ur SundaHus. 

Genom att skapa en huskonstruktion med bestämd plats och leveranser till platsen så skulle betydligt 

fler kriterier kunna granskas och på så sätt få ett utförligare resultat.  

7. Tackord 
Slutligen vill vi tacka Carina Rehnström, lärare i byggteknik på Karlstads universitet, för hjälpen med 

val av ämne till examensarbetet samt för att hon har varit vår handledare där hon kommit med 

feedback vid behov och att hon hjälpt oss när vi stött på problem. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Riskfraser 

FÖRTECKNING ÖVER RISK- OCH SKYDDSFRASER  
Enkla riskfraser, kursiverad stil avser brandfarliga och explosiva egenskaper  

Följande riskfraser är hämtade från KEMI, 2006.  
[Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.kemi.se/Documents/Forfattningar/CLP/riskfraser.pdf (2015-05-20) 

 

R 1: Explosivt i torrt tillstånd. 

R 2: Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.  

R 3: Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak. 

R 4: Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar. 

R 5: Explosivt vid uppvärmning. 

R 6: Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft. 

R 7: Kan orsaka brand. 

R 8: Kontakt med brännbart material kan orsaka brand. 

R 9: Explosivt vid blandning med brännbart material. 

R 10: Brandfarligt. 

R 11: Mycket brandfarligt. 

R 12: Extremt brandfarligt. 

R 14: Reagerar häftigt med vatten. 

R 15: Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser. 

R 16: Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen. 

R 17: Självantänder i luft. 

R 18: Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas. 

R 19: Kan bilda explosiva peroxider. 

R 20: Farligt vid inandning. 

R 21: Farligt vid hudkontakt. 

R 22: Farligt vid förtäring. 

R 23: Giftigt vid inandning.  

R 24: Giftigt vid hudkontakt.  

R 25: Giftigt vid förtäring. 

R 26: Mycket giftigt vid inandning.  

http://www.kemi.se/Documents/Forfattningar/CLP/riskfraser.pdf
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R 27: Mycket giftigt vid hudkontakt.  

R 28: Mycket giftigt vid förtäring. 

R 29: Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.  

R 30: Kan bli mycket brandfarligt vid användning. 

R 31: Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. 

R 32: Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.  

R 33: Kan ansamlas i kroppen och ge skador. 

R 34: Frätande. 

R 35: Starkt frätande.  

R 36: Irriterar ögonen.  

R 37: Irriterar andningsorganen.  

R 38: Irriterar huden. 

R 39: Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.  

R 40: Misstänks kunna ge cancer. 

R 41: Risk för allvarliga ögonskador.  

R 42: Kan ge allergi vid inandning. 

R 43: Kan ge allergi vid hudkontakt.  

R 44: Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.  

R 45: Kan ge cancer. 

R 46: Kan ge ärftliga genetiska skador.  

R 48: Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.  

R 49: Kan ge cancer vid inandning. 

R 50: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  

R 51: Giftigt för vattenlevande organismer. 

R 52: Skadligt för vattenlevande organismer.  

R 53: Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.  

R 54: Giftigt för växter. 

R 55: Giftigt för djur. 

R 56: Giftigt för marklevande organismer.  

R 57: Giftigt för bin. 

R 58: Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.  
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R 59: Farligt för ozonskiktet. 

R 60: Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.  

R 61: Kan ge fosterskador. 

R 62: Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.  

R 63: Möjlig risk för fosterskador. 

R 64: Kan skada spädbarn under amningsperioden.  

R 65: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. 

R 66: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  

R 67: Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 

R 68: Möjlig risk för bestående hälsoskador. 

 

Sammansatta riskfraser 

R 14/15: Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.  

R 15/29: Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten. 

R 20/21: Farligt vid inandning och hudkontakt. 

R 20/22: Farligt vid inandning och förtäring. 

R 20/21/22: Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.  

R 21/22: Farligt vid hudkontakt och förtäring. 

R 23/24: Giftigt vid inandning och hudkontakt.  

R 23/25: Giftigt vid inandning och förtäring. 

R 23/24/25: Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.  

R 24/25: Giftigt vid hudkontakt och förtäring. 

R 26/27: Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.  

R 26/28: Mycket giftigt vid inandning och förtäring. 

R 26/27/28: Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.  

R 27/28: Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring. 

R 36/37: Irriterar ögonen och andningsorganen. 

R 36/38: Irriterar ögonen och huden. 

R 36/37/38: Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.  

R 37/38: Irriterar andningsorganen och huden. 

R 39/23: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.  
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R 39/24: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.  

R 39/25: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring. 

R 39/23/24: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.  

R 39/23/25: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring. 

R 39/24/25: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.  

R 39/23/24/25: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt 

och förtäring. 

R 39/26: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.  

R 39/27: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.  

R 39/28: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.  

R 39/26/27: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och 

hudkontakt.  

R 39/26/28: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och 

förtäring. 

R 39/27/28: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och 

förtäring.  

R 39/26/27/28: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, 

hudkontakt och förtäring.  

R 42/43: Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.  

R 48/20: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.  

R 48/21: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.  

R 48/22: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.  

R 48/20/21: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och 

hudkontakt.  

R 48/20/22: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och 

förtäring.  

R 48/21/22: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och 

förtäring.  

R 48/20/21/22: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, 

hudkontakt och förtäring.  

R 48/23: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.  

R 48/24: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.  

R 48/25: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.  

R 48/23/24: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och 

hudkontakt.  
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R 48/23/25: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och 

förtäring.  

R 48/24/25: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och 

förtäring.  

R 48/23/24/25: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, 

hudkontakt och förtäring.  

R 50/53: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljön.  

R 51/53: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.  

R 52/53: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.  

R 68/20: Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.  

R 68/21: Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.  

R 68/22: Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.  

R 68/20/21: Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.  

R 68/20/22: Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.  

R 68/21/22: Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.  

R 68/20/21/22: Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.  

 



B2.1 
 

Bilaga 2: SundaHus materialval  

Isolering.  

1. Foamglas/Cellglas 

 

1.1. Foamglas Floorboard T4+, FOAMGLAS (Nordic) AB, klass A 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/59029?slId=1395394  

 

1.2. Foamglas T4+, FOAMGLAS (Nordic) AB, klass A 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/62940?slId=1395394 

 

1.3. Foamglas S3, FOAMGLAS (Nordic) AB, klass A 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/62941?slId=1395394  

 

1.4. Foamglas F, FOAMGLAS (Nordic) AB, klass A 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/62942?slId=1395394  

 

 

 

2. Linullsisolering 

 

2.1 Linull, Isolina OY, klass B 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/24048?slId=1395455  

 

 

3. Glasull 

 

3.1. Superwool Plus Blanket, Profisol AB, klass B 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/84229?slId=1403841 

 

3.2. UNI-skiva 36 glasull, (ospecificerat), Saint-Gobain Isover AB, klass A 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/4366?slId=1408295 

 

3.3.  InsulSafe (4204) glasull, Saint-Gobain Isover AB, klass A 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/4418?slId=1408295 

 

3.4. JetStream lösull, Knauf Insulation AB, klass A 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/80476?slId=1395521  

 

 

4. Fårull 

 

4.1 Isolenawolle, (ospecificerad), Isolena Naturfaservlies GmbH, klass B 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/38311?slId=1395521 

 

 

 

http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2334
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/59029?slId=1395394
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2334
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/62940?slId=1395394
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2334
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/62941?slId=1395394
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2334
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/62942?slId=1395394
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1150
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/24048?slId=1395455
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/3768
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/84229?slId=1403841
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/67
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/67
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/4418?slId=1408295
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2121
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/80476?slId=1395521
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1815
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/38311?slId=1395521
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5. Stenull  

 

5.1 Paroc Stenull, Paroc AB, klass A 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3125?slId=1395521  

 

5.2 Rockwool Steinull,  A/S Rockwool, klass B 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/20583?slId=1395507 

 

5.3 Stenull, Saint-Gobain Isover AB, klass A 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/4355?slId=1395588 

 

5.4 FlexiBatts®, Rockwool AB, klass A 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/3314?slId=1395938 

 

5.5 Universalskiva 1201, Essve Produkter AB, klass A 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/12619?slId=1395938 

 

5.6 weber.therm 398 MW-skiva, Saint-Gobain Byggprodukter AB, klass A 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/32163?slId=1395507 

 

5.7 Paroc Lösull av stenull, Paroc AB, klass A 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/11653?slId=1395521 

 

5.8 Paroc eXtra, (ospecificerad), Paroc AB, klass A 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/41988?slId=1403846 

 

5.9 Granulat PRO (Lösull), Rockwool AB, klass A 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3325?slId=1395521  

 

 

6. Cellulosa 

 

6.1 Cellulosa, Ekofiber Lösull, Nordisk Ekofiber NEF AB, klass A 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3064?slId=1395521 

 

6.2 InsulSafe (4204) glasull, Saint-Gobain Isover AB, klass A 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/4418?slId=1395521 

 

6.3 Thermofloc lösull, Husvårdaren i Skåne AB, klass C-

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/17063?slId=1395521 

 

6.4 iCell lösull, iCell AB, klass B 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/86676?slId=1395521 

 

6.5 Isocell Cellulosaisolering Standard, Skandinaviska Miljöbyggsystem AB, klass C- 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/55751?slId=1395521 

 

http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/65
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3125?slId=1395521
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1017
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/20583?slId=1395507
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/67
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/4355?slId=1395588
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/249
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/3314?slId=1395938
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/51
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/12619?slId=1395938
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/7
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/32163?slId=1395507
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/65
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/11653?slId=1395521
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/65
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/41988?slId=1403846
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/249
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3325?slId=1395521
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/68
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3064?slId=1395521
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/67
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/4418?slId=1395521
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/932
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/17063?slId=1395521
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2520
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/86676?slId=1395521
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2230
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/55751?slId=1395521
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6.6 Isocell Cellulosaisolering Evolution, Skandinaviska Miljöbyggsystem AB, klass A 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/87084?slId=1396009 

 

6.7 Cellulosa, Ekofiber Vägg, Nordisk Ekofiber NEF AB, klass C- 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/3063?slId=1396009 

 

6.8 Vital Eriste, Sepa Oy / Vital Finland, klass C- 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/39785?slId=1396009 

 

 

 

7. Polyuretan 

 

7.1. Ecofoam AL 80, Eco Foam i Sverige AB, klass B 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/83549?slId=-1 

 

7.2. H2Foam Lite Plus (LD-C-70), Icynene Europe s.p.r.l., klass B 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/94671?slId=1396069 

 

7.3. Agribalance, Isogreen Industries AB, klass B 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/72430?slId=1396068 

 

7.4. SPU Gips, (ospecificerad), SPU Isolering AB, klass B 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/90433?slId=1396068 

 

 

 

Isolering (grund) 

Foamglas/cellglas (se tidigare) Då foam- och cellglas är tillräckligt starka för att bära en byggnad 

behövs ingen betong till gjutning av platta. 

8. Styrofoam 

 

8.1 Styrofoam 250 SL-A-N, (ospecificerad), Saint-Gobain Isover AB, klass B 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/13851?slId=1403353 

 

8.2 Styrofoam XPS Cellplast, Dow, Saint-Gobain Isover AB, klass B 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/4353?slId=1403353 

 

8.3 Styrolit Isolerskiva S80, Saint-Gobain Isover AB, klass B 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/4365?slId=1403359 

 

 

 

 

https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2230
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/87084?slId=1396009
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/68
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/3063?slId=1396009
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1870
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/39785?slId=1396009
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/3685
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/83549?slId=-1
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/3996
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/94671?slId=1396069
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2355
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/72430?slId=1396068
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2476
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/90433?slId=1396068
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/67
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/13851?slId=1403353
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/67
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/4353?slId=1403353
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/67
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/4365?slId=1403359
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9. Cellplast 

 

9.1 Cellplast EPS, Bewi Insulation AB, klass B 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/5460?slId=1403360 

 

9.2 Cellplast EPS Sundolitt, Sundolitt AB, klass B 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3734?slId=1403360 

 

9.3 Cellplast, isoleringsskiva, (ospecificerad), Finja Bemix AB, klass B 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/60191?slId=1403360 

 

9.4 Cellplast, vit och grå standard EPS, Bewi, (ospecificerad), Bewi Insulation AB, klass B 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/77663?slId=1403360 

 

9.5 EPS Cellplast, (ospecificerad), AC Cellplast AB, klass B 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/79606?slId=1403360 

 

9.6 Isolerskiva XPS, (ospecificerad), Finja Betong AB, klass B 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/90791?slId=1403360 

 

9.7 Jackofoam 200, Jackon AB, klass B 

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/2712?slId=-1 

 

10. Stenulls grundisolerskiva 

 

10.1 Paroc GRS 30 Markskiva, (ospecificerad), Paroc AB, klass A 

    http://www.sundahus.se/md/Products/Details/6086?slId=-1 

 

 

Fasadmaterial 

11. Träpanel 

 

11.1. Moelven Ytterpanel Bas, Obehandlad / Byggträ, (ospecificerad),  

     Moelven Wood AB,    klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/98253?slId=1397123 

 

11.2. Ytterpanel Proffs, Mellanstruken, Moelven Wood AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/91139?slId=1397123 

 

11.3. Ytterpanelbräda Gran, Beijer Byggmaterial AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/88207?slId=1397123 

 

http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/66
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/5460?slId=1403360
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/63
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3734?slId=1403360
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/358
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/60191?slId=1403360
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/66
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/77663?slId=1403360
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2569
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/79606?slId=1403360
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/452
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/90791?slId=1403360
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/64
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/2712?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/65
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/6086?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/690
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/98253?slId=1397123
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/690
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/91139?slId=1397123
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/237
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/88207?slId=1397123
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11.4. Ytterpanel, Eco Timber Sverige AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/27233?slId=1397123 

 

11.5. Furu och gran obehandlad list och panel, (ospecificerad),  

  Fellessons Byggnadsvaror    Aktiebolag, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/102104?slId=1397163 

 

11.6. Sibirisk Lärk, fjällpanel, Fredricsons Trä AB, klass B       

http://www.sundahus.se/md/Products/Details/81237?slId=1397163 

 

11.7 Thermowood Lunawood, Panel, Fredricsons Trä AB, klass B 

 http://www.sundahus.se/md/Products/Details/81241?slId=1397163 

 

11.8 ThermoWood, furu (ej oljad), (ospecificerad), Moelven Wood AB, klass A  

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/27206?slId=1397212 

 

11.9 Sibirisk lärk dubbelfas, Södra Interiör AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/27237?slId=1397212 

 

 

12. Fasadskivor 

 

12.1 Cembrit True Edge Sealer, Cembrit AB, klass C- 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/90523?slId=1397253 

 

12.2 ProdEx, Amal House AH Production AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/43167?slId=1397253 

 

12.3 Swiss Pearl, Nobilis, Promonord AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/29641?slId=1397253 

 

12.4 Steni Nature og Imago, Steni Sverige AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/80346?slId=1397253 

 

12.5 Equitone Natura, Ivarsson Sverige, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/88295?slId=-1 

 

12.6 Equitone Tectiva, Ivarsson Sverige, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/68939?slId=-1 

 

12.7 Fibercementskiva fasad Cembrit Heavy Duty, Bo Andrén AB, klass A  

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/87935?slId=-1 

 

12.8 Vinyl Siding, Corporate Business Consultants, klass C+ 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/45080?slId=1397606 

 

http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1320
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/27233?slId=1397123
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/4216
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/102104?slId=1397163
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1895
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/81237?slId=1397163
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1895
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/81241?slId=1397163
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/690
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/27206?slId=1397212
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/526
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/27237?slId=1397212
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/196
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/90523?slId=1397253
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1521
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/43167?slId=1397253
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/61
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/29641?slId=1397253
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/481
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/80346?slId=1397253
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/827
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/88295?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/827
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/68939?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1428
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/87935?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2079
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/45080?slId=1397606
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13. Tegel 

 

13.1  Grå/svart Fasadtegel, (ospecificerad), A/S Randers Tegl, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/68423?slId=1397663 

 

13.2   Månghålstegel, (ospecificerad), Tegelmäster i Skåne AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/81858?slId=1397663 

 

 

13.3   Slaget tegel, (ospecificerad), Tegelmäster i Skåne AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/72659?slId=1397663 

 

13.4   Mursten, (ospecificerad), Tegelmäster i Skåne AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/86374?slId=1397663 

 

13.5   Persa Hard, Tegelmäster i Skåne AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/99485?slId=1397663 

 

13.6   Gul Haga Fasadtegel, (ospecificerad), Wienerberger AB, klass B  

 http://www.sundahus.se/md/Products/Details/4058?slId=1397663 

 

13.7   Terca Haga rödflammig sandad, (ospecificerad), Wienerberger AB, klass A  

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/29457?slId=1397663 

   

13.8   Broholm, Wienerberger AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/87695?slId=1397663 

 

 

14. Skiffer 

 

14.1 Anthra-Zinc, Umicore BPS AS, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/87679?slId=1397862 (tak och vägg) 

 

14.2 Skiffer, (ospecificerad), Nordskiffer AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/73842?slId=1397862 (tag och vägg) 

 

14.3 Kongebro Stenpanel, Nordskiffer AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/94639?slId=1397868 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2131
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/68423?slId=1397663
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1435
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/81858?slId=1397663
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1435
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/72659?slId=1397663
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1435
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/86374?slId=1397663
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1435
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/99485?slId=1397663
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/107
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/4058?slId=1397663
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/107
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/29457?slId=1397663
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/107
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/87695?slId=1397663
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/3869
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/87679?slId=1397862
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2443
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/73842?slId=1397862
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2443
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/94639?slId=1397868
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15. Puts 

 

15.1 Fasadputs 10, AB Universalfärg, klass B 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/71012?slId=1398167 

 

15.2 LIP 360 Lätt Fiberputs, LIP Sverige AB, klass B 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/84377?slId=1398167 

 

15.3 Glasfiberbruk A 0-3 pumpbart, ej hydrofoberat, Finja Betong AB, klass B  

 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/95719?slId=1398167 

 

15.4 Amphisilan Fasadputs, Caparol Sverige AB, klass C- 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/86878?slId=1398167 

 

15.5 Sika-1, (ospecificerat), Sika Sverige AB, klass B 

 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/8974?slId=1398167 

 

15.6 StoLotusan MP, Sto Scandinavia AB, klass C- 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/11697?slId=1398167 

 

15.7 Stolit MP, (ospecificerad), Sto Scandinavia AB, klass B 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/44954?slId=1398167 

 

15.8 weber.min 201 Stänkputs, Saint-Gobain Byggprodukter AB, klass B 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/5086?slId=-1 

 

15.9 weber.cal 148 Hydrauliskt Kalkbruk, Saint-Gobain Byggprodukter AB, klass B  

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/16593?slId=-1 

 

15.10 Puts & Murbruk C, Finja Betong AB, klass B 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/70514?slId=-1 

 

15.11 KC Mur och Putsbruk B, Finja Betong AB, klass B 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/5369?slId=-1 

 

 

16. Putsnät 

 

16.1. weber 323 nät, Saint-Gobain Byggprodukter AB, klass A 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/5126?slId=1398211 

 

16.2. Putsnät 2073504Z, Tammet Oy, klass B 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/63547?slId=1398211 

 

16.3. StoPutsnät XNR, Sto Scandinavia AB, klass A 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/61788?slId=1398211 

 

https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1014
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/71012?slId=1398167
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/188
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/84377?slId=1398167
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/452
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/95719?slId=1398167
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/308
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/86878?slId=1398167
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/213
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/8974?slId=1398167
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/11697?slId=1398167
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/44954?slId=1398167
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/7
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/5086?slId=-1
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/7
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/16593?slId=-1
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/452
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/70514?slId=-1
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/452
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/5369?slId=-1
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/7
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/5126?slId=1398211
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2363
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/63547?slId=1398211
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/61788?slId=1398211
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16.4. Paroc XNR 001 Putsnät, Paroc AB, klass B 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/3195?slId=1398211 

 

16.5. Esafort putsnät, Jowema AB, klass A  

 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/73861?slId=1398211 

   

16.6. weber 324 Glasfibernät, Saint-Gobain Byggprodukter AB, klass C+ 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/93359?slId=1398241 

 

16.7. weber.therm 397 EF-Nät, Saint-Gobain Byggprodukter AB, klass C+ 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/32170?slId=1398241 

 

Skivmaterial 

 

17. Vindskiva 

 

17.1 Vindskydd TG 275 cm, Beijer Byggmaterial AB, klass B 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/79421?slId=1398401 

 

17.2 Bison Vindskydd, Vison Ekonomi AB, klass B 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/60298?slId=1398401 

 

17.3 Fibercementskiva Cembrit vindskydd Windstopper, Bo Andrén AB, klass A 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/87956?slId=1398401 

 

17.4 Cembrit Windstopper, (ospecificerad), Cembrit AB, klass A 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/3863?slId=1398401 

 

17.5 Clima Board 9 EH, (ospecificerad), Knauf Danogips GmbH Tyskland - filial, klass A 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/2749?slId=1398401 

 

17.6 Weather Board 2.0 GM-H1, (ospecificerad), 

   Knauf Danogips GmbH Tyskland - filial, klass A  

 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/34922?slId=1398401 

 

17.7 Tyvek Vindskydd, A/S Scandinova, klass B 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/13414?slId=1398401 

 

17.8 Glasroc GHUE 13 Hydro Ergo, Gyproc AB, klass A 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/88052?slId=1398401 

 

17.9 Vindskydd T-Vind/T-Vind Super, T-Emballage Thureson AB, klass A 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/92346?slId=1398401 

 

https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/65
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/3195?slId=1398211
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1805
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/73861?slId=1398211
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/7
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/93359?slId=1398241
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/7
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/32170?slId=1398241
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/237
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/79421?slId=1398401
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2309
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/60298?slId=1398401
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1428
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/87956?slId=1398401
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/196
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/3863?slId=1398401
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/83
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/2749?slId=1398401
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/83
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/34922?slId=1398401
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/770
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/13414?slId=1398401
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/140
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/88052?slId=1398401
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/133
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/92346?slId=1398401
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17.10 StoEco Board, (ospecificerad), Sto Scandinavia AB, klass C- 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/45744?slId=1398401   

 

17.11 Prowind Vindskyddsskiva, Promonord AB, klass B 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/42984?slId=1398401 

 

17.12 Paroc WAS 50 Skalmurskiva, (ospecificerad), Paroc AB, klass A 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/5828?slId=1398632 

 

17.13 Skalmursskiva, Rockwool AB, klass A 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/3332?slId=1398634 

 

17.14 Kooltherm K8 Skalmursskiva, Kingspan AB, klass B 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/92458?slId=1398634 

 

17.15 Skalmursskiva 33, (ospecificerat), Saint-Gobain Isover AB, klass A 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/4380?slId=1398634 

 

17.16 Gyproc GUE 9 Vindskydd Ergo, Gyproc AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/2612?slId=1403155 

 

 

18. Träbaserade skivor 

 

18.1. Spånskiva Osb/3 conti 11X1197X2440 mm, Beijer Byggmaterial AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/46705?slId=1403088 

 

18.2. Spånskiva standard, Bo Andrén AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/87673?slId=1403088 

 

18.3. Spånskiva V100/V313, Swedwood Hultsfred AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3067?slId=1403088 

 

18.4. OSB -skiva 11x1200x2440 allround, Beijer Byggmaterial AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/28260?slId=1403093 

 

18.5. OSB 3, Sterling, (ospecificerad), DLH Sverige AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/34130?slId=1403093 

 

18.6. OSB/3 – Contifinish, Moelven Wood AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/98129?slId=1403093 

 

18.7. Oljehärdad board, Bo Andrén AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/84281?slId=1403109 

 

18.8. Hård Board, kval B, (ospecificerad), DLH Sverige AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/34129?slId=1403109 

 

https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/45744?slId=1398401
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/61
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/42984?slId=1398401
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/65
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/5828?slId=1398632
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/249
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/3332?slId=1398634
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/3689
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/92458?slId=1398634
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/67
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/4380?slId=1398634
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/140
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/2612?slId=1403155
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/237
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/46705?slId=1403088
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1428
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/87673?slId=1403088
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/253
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3067?slId=1403088
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/237
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/28260?slId=1403093
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/78
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/34130?slId=1403093
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/690
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/98129?slId=1403093
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1428
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/84281?slId=1403109
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/78
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/34129?slId=1403109
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18.9. MagnaBoard, Gröning Board AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/83867?slId=1403109 

 

18.10. MDF-skivor, Moelven Wood AB, klass A  

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/98128?slId=1403116 

 

18.11. MDF-platta, Merton A/S, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/24445?slId=1403116 

 

19. Gipsskivor 

 

19.1. Gyproc GN 13 Normal Gipsskiva, Gyproc AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/2587?slId=1403068 

 

19.2. Gipsskiva Handy, (ospecificerad), Molan AB, klass B 

 http://www.sundahus.se/md/Products/Details/35373?slId=1403068 

 

19.3. Gipsskiva normal, NCC Supply, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/86961?slId=1403068 

 

19.4. Norgips Normal 13, (ospecificerad), Norgips Svenska AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/27561?slId=1403068 

 

 

  

http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/3651
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/83867?slId=1403109
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/690
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/98128?slId=1403116
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1191
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/24445?slId=1403116
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/140
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/2587?slId=1403068
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1696
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/35373?slId=1403068
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/3799
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/86961?slId=1403068
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/203
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/27561?slId=1403068
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Trä  

20. Limträ  

 

20.1 Limträ 24.5, Metsä Wood Oy, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/55715?slId=1403157 

 

20.2 Limträstock, Ljungan Trä i Medelpad AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/10903?slId=1403157 

 

20.3 Limträ, (ospecificerad), Martinson Group AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/35838?slId=1403157 

 

20.4 Limträ gran, Setra trävaror AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/43518?slId=1403157 

 

20.5 Limträ, Moelven Töreboda AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/2915?slId=1403157 

 

 

21. Konstruktionsvirke 

 

21.1 Hedinregel, (ospecificerad), AB Karl Hedin, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/55636?slId=1403177 

 

21.2 I-bjelken, Hunton Fiber AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/59687?slId=1403177 

   

21.3 Konstruktionsvirke, Derome Timber AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/82739?slId=1403177 

 

21.4 Konstruktionsvirke, Eco Timber Sverige AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/27234?slId=1403177 

 

21.5 Konstruktionsvirke, J.G. Anderssons Söner Aktiebolag, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/96340?slId=1403177 

 

21.6 Kebony svensk furu, KEBONY AS, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/69257?slId=1403177 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2226
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/55715?slId=1403157
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/693
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/10903?slId=1403157
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1025
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/35838?slId=1403157
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1737
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/43518?slId=1403157
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/185
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/2915?slId=1403157
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2218
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/55636?slId=1403177
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1920
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/59687?slId=1403177
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2598
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/82739?slId=1403177
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1320
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/27234?slId=1403177
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/4080
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/96340?slId=1403177
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2377
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/69257?slId=1403177


 

B2.12 
 

22. Råspont 

 

22.1 Råspont med ändspont, AB Karl Hedin, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/55635?slId=1403329 

 

22.2 Råspont, Beijer Byggmaterial AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/1587?slId=1403329 

 

22.3 Råspont, Nässjö Takstolsfabrik AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/43356?slId=1403329 

 

22.4 Woodsafe brandskyddsimpregnerat trä, Woodsafe Timber Protection AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/41953?slId=-1 

 

Stål 

23. Stålpelare/reglar 

 

23.1. Gyproc R Regel, (ospecificerad), Gyproc AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/2625?slId=1403190 

 

23.2. Ytterväggsregel, CY, (ospecificerad), Europrofil AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/98534?slId=1403190 

 

23.3. Stålbalk med brandskyddsmålning, Ruukki Sverige AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/90816?slId=1403209 

 

23.4. HEB-balk, (ospecificerad), Stena Stål AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/53226?slId=1403209 

 

23.5. VKR-Profil, Serfas UAB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/82895?slId=1403215 

 

23.6. Konstruktionsrör VKR, (ospecificerad), Stena Stål AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/45997?slId=1403215 

 

24. Armering 

 

24.1. Armeringsjärn, BE Group Sverige AB, klass A 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/1742?slId=1403404 

 

24.2. Armeringsjärn, Tibnor AB, klass A 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/19679?slId=1403404 

 

24.3. Armeringsjärn, (ospecificerad), Beijer Byggmaterial AB, klass B 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/46713?slId=1403404 

http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2218
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/55635?slId=1403329
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/237
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/1587?slId=1403329
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2016
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/43356?slId=1403329
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1950
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/41953?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/140
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/2625?slId=1403190
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/296
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/98534?slId=1403190
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/529
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/90816?slId=1403209
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1615
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/53226?slId=1403209
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/3708
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/82895?slId=1403215
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1615
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/45997?slId=1403215
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/169
file://nas-s1/home$/carojons103/Desktop/år%203/exarb/%09https:/www.sundahus.se/md/Products/Details/1742%3fslId=1403404
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/956
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/19679?slId=1403404
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/237
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/46713?slId=1403404
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24.4. Armeringsjärn, NCC Construction Sverige AB, klass A 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/80326?slId=1403404 

 

24.5. Armeringsjärn B500BT, BE Group Sverige AB, klass B 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/52687?slId=1403404 

 

24.6. Armeringsstål och armeringsnät, Skanska Sverige AB, klass B 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/81002?slId=1403404 

 

24.7. Armeringsstål och nät, Stena Stål AB, klass B 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/55147?slId=1403404 

 

24.8. Armeringsnät, NPS 500, BE Group Sverige AB, klass B 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/23717?slId=1403404 

 

24.9. Armeringsnät, Celsa Steel Service AB, klass A 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/79424?slId=1403404 

 

24.10. Kamstål Ks600ST, BE Group Sverige AB, klass B 

  https://www.sundahus.se/md/Products/Details/1743?slId=1403404 

 

 

  

https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2604
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/80326?slId=1403404
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/169
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/52687?slId=1403404
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/544
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/81002?slId=1403404
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1615
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/55147?slId=1403404
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/169
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/23717?slId=1403404
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2557
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/79424?slId=1403404
https://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/169
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/1743?slId=1403404
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Stenbaserade material 

Betong 

25. Element/skalväggar 

 

25.1. Prefabricerade element, Finja Betong AB, klass A  

 http://www.sundahus.se/md/Products/Details/81959?slId=1403217 

 

25.2. Betongelement, KC Betong, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/74566?slId=1403217 

 

25.3. Betongelement, (ospecificerad), Krokstrands Konstbetong AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/41746?slId=1403217 

 

25.4. Sandwichvägg, stenull, Kynningsrud Prefab AB, klass A 

 http://www.sundahus.se/md/Products/Details/82603?slId=1403217 

 

25.5. Massiv vägg EN 14992, Kynningsrud Prefab AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/82598?slId=1403217 

 

25.6. Betongstomme, (ospecificerad), AB Nybro Cementgjuteri, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/94474?slId=1403217 

 

25.7. Prefabricerade element, (ospecificerad), STARKA Betongelement AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/94398?slId=1403217 

 

25.8. Betongelement, (ospecificerad), UBAB Ulricehamns Betong AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/68746?slId=1403217 

 

25.9. Betongelement prefab, Vinninga Cementvarufabrik AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/97798?slId=1403217 

 

25.10. Betongelement, AB Örs Cementgjuteri, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/96321?slId=1403217 

 

25.11. Prefabelement, (ospecificerad), Norsjö Betong AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/79452?slId=1403224 

 

25.12. Betongvaror framställda i fabrik, (ospecificerad), Abetong AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/35348?slId=1403235 

 

 

 

 

 

http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/452
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/81959?slId=1403217
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2499
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/74566?slId=1403217
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1846
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/41746?slId=1403217
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1414
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/82603?slId=1403217
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1414
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/82598?slId=1403217
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2525
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/94474?slId=1403217
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/762
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/94398?slId=1403217
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2195
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/68746?slId=1403217
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/716
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/97798?slId=1403217
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/4083
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/96321?slId=1403217
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2558
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/79452?slId=1403224
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1691
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/35348?slId=1403235
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26.  Betong för gjutning 

 

26.1. Fabriksbetong/färsk betongmassa, (ospecificerad), Skanska Sverige AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/59173?slId=1403381 

 

26.2. Betong med Anläggningscement, Betongindustri AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/16369?slId=-1 

 

26.3. Betong med Byggcement, Betongindustri AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/41692?slId=-1 

 

26.4. Betong, (ospecificerad), Jönköpings Betong AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/40818?slId=-1 

 

26.5. Betong, Swerock AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/63424?slId=-1 

 

26.6. Betongmassa färsk, Thomas Betong AB (tidigare AB Färdig Betong), klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/1255?slId=-1 

 

26.7. Fabriksbetong, AB Sydsten, klass B 

 http://www.sundahus.se/md/Products/Details/71928?slId=-1 

 

26.8. Fabriksbetong färsk/hårdnad, Betongindustri AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/70159?slId=-1 

 

26.9. Fabriksbetong/färsk betongmassa, (ospecificerad), Skanska Sverige AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/59173?slId=-1 

 

26.10. TorkBI färsk betongmassa, Betongindustri AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/11840?slId=-1 

 

26.11. weber rep 932 Anläggningsbetong 0-12 mm, (ospecificerad),  

  Saint-Gobain  Byggprodukter AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/9968?slId=-1 

 

26.12. weber rep 933 pumpbetong 0-8 c40/50, Saint-Gobain Byggprodukter AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/63170?slId=-1 

 

 

27. Lättklinker 

 

27.1. Lättklinkerblock, Finja Betong AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/39134?slId=1403238 

 

27.2. Finja Grundsystem Ergokon, Finja Betong AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/90794?slId=1403238 

 

http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/544
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/59173?slId=1403381
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/718
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/16369?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/718
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/41692?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1522
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/40818?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/39
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/63424?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/40
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/1255?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2418
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/71928?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/718
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/70159?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/544
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/59173?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/718
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/11840?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/7
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/9968?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/7
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/63170?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/452
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/39134?slId=1403238
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/452
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/90794?slId=1403238
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27.3. Finja Grundsystem Unikon, Finja Betong AB, klass B 

 http://www.sundahus.se/md/Products/Details/90795?slId=1403238 

 

27.4. Leca ®Murblock, (ospecificerad), Saint-Gobain Byggprodukter AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/5440?slId=1403238 

 

27.5. Väggelement yttervägg Y30CP, Lättklinkerbetong AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/54230?slId=1403238 

 

27.6. Prefabricerade element, Finja Betong AB, klass A 

 http://www.sundahus.se/md/Products/Details/81959?slId=1403246 

 

27.7. Sandwichvägg, AB Nybro Cementgjuteri, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/94486?slId=1403246 

 

Takbeklädnad 

28. Betongpannor 

 

28.1. Takpannor av betong, Benders Sverige AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/1588?slId=1403251 

 

28.2. Betongtakpanna Hardtop, S:t Eriks AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/86274?slId=1403251 

 

28.3. Takpanna JönåkerPannan, obehandlad, Monier Roofing AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/2812?slId=-1 

 

28.4. Zanda Protector 2.0, (ospecificerad), Monier Roofing AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/88064?slId=-1 

 

28.5. Clima Life, ProBygFile A/S Danmark Filial Sverige, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/96288?slId=-1 

 

28.6. Betongtakpanna ytbehandlad, Örebropannan AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/37438?slId=-1 

 

 

29. Tegelpannor  

 

29.1. Tegelpanna, (ospecificerad), Monier Roofing AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/30530?slId=1403266 

 

29.2. Glaserat tegel (transparent glasyr), Tegelbolaget i Östersund Aktiebolag, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/90525?slId=1403268 

 

http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/452
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/90795?slId=1403238
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/7
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/5440?slId=1403238
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2196
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/54230?slId=1403238
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/452
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/81959?slId=1403246
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2525
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/94486?slId=1403246
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/259
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/1588?slId=1403251
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/468
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/86274?slId=1403251
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1437
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/2812?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1437
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/88064?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/4078
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/96288?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1791
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/37438?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1437
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/30530?slId=1403266
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/3900
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/90525?slId=1403268
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29.3. RT531 Unika Colosseum, A/S Randers Tegl, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/46068?slId=-1 

 

29.4. Hollander, Monier Roofing AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/86547?slId=1403281 

 

 

30. Plåt 

 

30.1. Takplåt OTP, (ospecificerad), Tata Steel Sweden Byggsystem AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/70033?slId=1403286 

 

30.2. Nordic Standard, Aurubis Finland Oy, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/101896?slId=1403292 

 

30.3. TRP-plåt, galvaniserad, omålad, Plannja AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3278?slId=1403295 

 

30.4. Plannja Pannplåt varmförzinkad, (ospecificerad), Plannja AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/75832?slId=1403295 

 

30.5. Gyproc P 45 Primär Takprofil, Gyproc AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/33663?slId=-1 

 

30.6. Decra Taksystem, Icopal AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/78404?slId=-1 

 

 

31. Skiffertak 

 

31.1. ivarskiffer (fibercement), Ivarsson Sverige, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/72796?slId=1397881  

 

32. Takpapp 

 

32.1. T-Tak Super YEP 6, T-Emballage Thureson AB, klass C+ 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/55307?slId=1403313 

 

32.2. TopSafe PRO, Icopal AB, klass C+ 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/102732?slId=-1 

 

32.3. Icopal Vesta Pro, Icopal AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/34777?slId=-1 

 

http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/2131
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/46068?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1437
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/86547?slId=1403281
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/818
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/70033?slId=1403286
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/4190
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/101896?slId=1403292
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/60
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3278?slId=1403295
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/60
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/75832?slId=1403295
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/140
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/33663?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/152
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/78404?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/827
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/72796?slId=1397881
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/133
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/55307?slId=1403313
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/152
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/102732?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/152
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/34777?slId=-1
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32.4. Compact Super, Biscaya Tak AB, klass C+ 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/42268?slId=-1 

 

32.5. Flexter Flex Testudo P 4 mm, Takcentrum Sverige AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/55642?slId=-1 

 

32.6. UnoTech, (ospecificerad), Nordic Waterproofing AB, klass C+ 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3909?slId=-1 

 

Övrigt 

33.  Innertaksbeklädnad   

 

33.1. Tak-ess Inspiration, (ospecificerad), Forestia AS, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/34775?slId=1403335 

 

33.2. Parafon Decibel, (ospecificerad), Paroc AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/5388?slId=1403338 

 

33.3. Gyproc GP 13 Plank, Gyproc AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/2614?slId=1403340 

 

33.4. Parafon Classic, (ospecificerad), Paroc AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/5386?slId=1403340 

 

33.5. Rockfon Mono, Rockwool AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/71796?slId=1403340 

 

33.6. Secura Ceiling Board, (ospecificerad), Knauf Danogips GmbH Tyskland- filial, klass A  

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/81960?slId=1403347 

 

33.7. Norgips Normal 13, (ospecificerad), Norgips Svenska AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/27561?slId=1403347 

 

33.8. Paneler, (ospecificerat), Knauf Danogips GmbH Tyskland - filial, klass A 

 http://www.sundahus.se/md/Products/Details/31968?slId=1403351 

 

33.9. CLT, Stora Enso AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/87486?slId=1403351 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1964
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/42268?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1392
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/55642?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1931
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3909?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1032
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/34775?slId=1403335
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/65
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/5388?slId=1403338
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/140
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/2614?slId=1403340
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/65
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/5386?slId=1403340
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/249
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/71796?slId=1403340
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/83
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/81960?slId=1403347
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/203
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/27561?slId=1403347
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/83
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/31968?slId=1403351
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/3864
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/87486?slId=1403351
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34. Fiberduk 

 

34.1. Nophadrain, (ospecificerad), Vegtech AB (publ), klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/41938?slId=1403393 

 

34.2. Onnline N2 Fiberduk, Onninen AB, klass B 

 http://www.sundahus.se/md/Products/Details/44985?slId=1403393 

 

34.3. Paroc XMS 110 Fiberduk, Paroc AB, klass B 

 http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3179?slId=1403393 

 

34.4. Colbonddrain vertikaldränering, bg Byggros AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/68295?slId=-1 

 

34.5. Stabilenka Geotextil, (ospecificerad), bg Byggros AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/68523?slId=-1 

 

 

 

35. Ång-/diffusionsspärr 

 

35.1. Byggfolie åldringsbeständig, (ospecificerad), Ahlsell Sverige AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/42596?slId=1403129 

 

35.2. Ångspärr FB 6, CC Höganäs Byggkeramik AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/36820?slId=1403129 

 

35.3. Isola AirGuard Reflective, Isola AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/92567?slId=1403129 

 

35.4. Isola AirGuard® Sd5 Ångbroms, Isola AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/92679?slId=1403129 

 

35.5. Tenotät byggfilm, Teno Luft- och ångspärr, Nordic Waterproofing AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3906?slId=1403129 

 

35.6. Paroc XMV 001 Plastfolie, Paroc AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3185?slId=1403129 

 

35.7. RockTät Ångspärr, Rockwool AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/79508?slId=1403129 

 

35.8. Byggfolie TG, (ospecificerat), T-Emballage Thureson AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/9932?slId=1403129 

 

35.9. Icopal Windy, Icopal AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/102673?slId=1403147 

http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/199
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/41938?slId=1403393
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/949
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/44985?slId=1403393
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/65
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3179?slId=1403393
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1718
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/68295?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1718
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/68523?slId=-1
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/351
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/42596?slId=1403129
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/110
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/36820?slId=1403129
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/348
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/92567?slId=1403129
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/348
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/92679?slId=1403129
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1931
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3906?slId=1403129
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/65
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/3185?slId=1403129
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/249
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/79508?slId=1403129
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/133
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/9932?slId=1403129
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/152
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/102673?slId=1403147
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36. Radonskydd 

 

36.1. Radonmembran, (ospecificerad), T-Emballage Thureson AB, klass B  

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/95189?slId=1403397 

 

36.2. Alutrix 600, Takcentrum Sverige AB, klass C+ 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/91134?slId=1403401 

 

36.3. Icopal Radonmembran RMB 400, Icopal AB, klass A 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/96254?slId=1403401 

 

36.4. Monarflex Gasmembran RAC 800, Icopal AB, klass B 

  http://www.sundahus.se/md/Products/Details/39833?slId=1403401 

 

http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/133
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/95189?slId=1403397
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/1392
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/91134?slId=1403401
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/152
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/96254?slId=1403401
http://www.sundahus.se/md/Suppliers/Details/152
http://www.sundahus.se/md/Products/Details/39833?slId=1403401

