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Sammanfattning 

En stor angelägenhet i dagens samhälle är miljöfrågan. Byggsektorn står för över  

30 % av de globala utsläppen och är en stor bidragande faktor till miljöpåverkan. För 

att få en korrekt bild över hur stor påverkan ett byggprojekt orsakar så ska hela 

livscykeln analyseras. Det betyder att hela bygget studeras ifrån födsel till död. Detta 

innefattar generellt materialframställning, produktsammansättning, transport, 

brukande och återvinning. I den här rapporten kommer det belysas hur viktig hela 

livscykeln är att ta hänsyn till i ett byggprojekt. Huvudsakligen kommer dock 

rapporten att fokusera materialval som är en del inom livscykeln. Vad finns det för 

förutsättningar idag att välja miljöcertifierade material med genomtänkta 

livscykelanalyser? 

I dagsläget står de fossila bränslena för 80 % av jordens energiförsörjning och de 

förnybara energikällorna för endast 13 %. Det forskars mycket inom hur olika 

material påverkar miljön och energianvändningen. Det övergripande resultatet är att 

naturliga råvaror och energikällor är att föredra. Till exempel trä och solenergi.  

I den här undersökningen kommer material valda utifrån vissa krav som till exempel 

kulör-, ljud- och brandkrav men även ekonomiska begräsningar att jämföras med 

miljövänliga material. Går det att hålla samma budget genom att endast välja 

miljövänliga material istället eller hur stor hade prisskillnaden i så fall blivit? 

Vad som anses som miljövänligt är idag ett väldigt brett ämne. Ett sätt att definiera 

miljövänligt är att anpassa en miljöcertifiering. Inom byggsektorn finns det många 

olika certifieringar som behandlar olika områden. Vissa behandlar hela 

byggprocessen andra utsläpp, sammansättning och så vidare. I den här 

undersökningen så kommer graden av miljövänligt att baseras på Svanen. Svanen är 

nordens officiella miljömärkning och utvecklar sina kriterier utifrån ett 

livscykelperspektiv. Så genom att välja Svanenmärkta material görs ett 

miljömedvetet val som är baserat på materialets hela livscykel, för minimera 

miljöpåverkan är detta att föredra. Vidare kommer även två kalkyler att upprättas för 

att kunna jämföra priser och metoden kommer att bestå av många samtal och 

intervjuer med materialleverantörer och onlinesökningar. 
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Summary 

A major concern in today's society is the environmental issue. The construction 

sector accounts for over 30 % of the global emissions and is thus a major contributor 

to the environmental impact. To get an accurate picture of how much impact a 

construction project does the entire lifecycle should be analyzed. It means analyzing 

the entire construction process from the projects birth to death. This generally 

includes material production, product assembly, transportation, operate the building 

and recycling. In this report it will be illustrated how important the whole life cycle is 

to take in account in a construction project but mainly so the report will focus on one 

part of the life cycle, materials. What are the prospects today to choose 

environmentally certified materials with thoughtful lifecycle analysis? 

Today stands the fossil fuels for 80 % of the world total energy supply and renewable 

energy sources stands for only 13%. It makes a lot of research in how different 

materials affect the environment and energy demand. The overall result is that natural 

materials and energy are to prefer, for example wood and solar energy. 

In this study pre-selected materials on the basis of certain requirements and economic 

limitations will be compared with environmentally friendly materials. Is it possible to 

keep the same budget by selecting only environmentally friendly materials or how 

big will the price difference become? 

What's considered as environmentally friendly is today a very broad topic. One way 

to definition "environmentally" is by adapting a certification. In the construction 

sector there are many different certifications that focus on different things. In this 

study the degree of environmentally friendly will be based on Svanen. Svanen is the 

official Nordic ecolabel and they develop their certification criteria from a lifecycle 

perspective. So by choosing materials labelled with Svanen you make an 

environmentally conscious choice that is based on the material's lifecycle. To 

minimize environmental impacts this is to prefer. Further along will two calculations 

be established in order to compare prices and the method will consist of many 

conversations and interviews with material suppliers and online search.   
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Abstract 

Byggsektorn är en stor bidragande faktor till den globala miljöpåverkan. Hur stor 

miljöpåverkan ett byggprojekt orsakar baseras utifrån hela livscykeln. En del av 

livscykeln är material då materialval är ett kritiskt skede i byggprocessen. Genom att 

välja ett material med en miljöcertifiering som är grundad utifrån ett 

livscykelperspektiv kan miljöpåverkan begränsas. Till exempel Svanen är en svensk 

miljöcertifiering som baserar sina kriterier utifrån ett livscykelperspektiv.  

I många situationer är det ekonomin som styr materialvalet. I den här undersökningen 

kommer ekonomiskt begränsade materialval att jämföras med miljövänliga material. 

Kan miljövänliga material hålla samma budget eller hur stor blir annars 

prisskillnaden? Definitionen av miljövänligt kommer i den här rapporten att grundas 

på Svanens kriterier. 

 

Nyckelord: Byggnadsmaterial, Kakel, Kalkyl, Linoleum, Livscykel, Material, 

Miljöcertifiering, Miljöpåverkan, Målarfärg, Plastmatta, Rumsbeskrivning, Svanen, 

Undertak, Växthuseffekten. 
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Förord 

Den här rapporten är det avslutande momentet av en treårig kandidatutbildning vid 

Linnéuniversitetet i Växjö med inriktning inom byggteknik. Det är ett examensarbete 

som står för 15 högskolepoäng och som är gemensamt skrivet av två studenter.  

Detta arbete har skett i samarbete med Arkitektbolaget Kronoberg AB som uttryckte 

ett önskemål om att få se en alternativ rumsbeskrivning till en ombyggnation av en 

offentlig lokal. Inriktningen på den alternativa rumsbeskrivningen skulle vara miljö 

och ekonomi. Det skulle slutligen resultera i en rumsbeskrivning enligt Svanens 

kriterier inklusive ett kostnadsförslag. 

Vi vill ägna ett stort tack till vår huvud- och företagshandledare Kristina Bornholm, 

Arkitekt på Arkitektbolaget Kronoberg här i Växjö och vår företagshandledare 

Martin Johansson, Byggnadsingenjör på Wikells Byggberäkningar AB i Växjö. 

Ytterligare tack ägnas till Hemsö Fastighets AB som låtit oss använda deras lokaler 

som referensobjekt och Ottosson Bygg AB som erhållit oss med underlag gällande 

både material och priser. Vi vill även tillägna ett tack till alla leverantörer som har 

tagit sig tid. 

 

Ellinor Kelemit och Sara Schön 

Linnéuniversitetet Växjö, Maj 2016 
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Definitionslista 

Begrepp: 

Basta - BASTA är ett vetenskapligt baserat system med syftet att fasa ut särskilt 

farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Med fritt tillgänglig information 

ger dem verktygen som möjliggör trygga materialval. BASTA visar vägen till ett 

giftfritt byggande! (Basta, 2016).  

Boverkets byggregler (BBR) – Allmänna råd och föreskrifter för byggnader 

(Boverket, 2016). 

Blåbetong - Blåbetong är ett byggnadsmaterial som är starkt förknippat med radon. 

Blåbetong är också kallad blå gasbetong eller blågrå lättbetong. Den började 

tillverkas 1929 men de visade sig innehålla radon och tillverkningen av blåbetong 

upphörde år 1975 (Radonmätningar, 2016). 

BREEAM - BREEAM står för BRE Environmental Assessment Method är det mest 

utbredda miljöcertifieringssystemet i Europa. Ett verktyg som utvärderar och 

betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan (Sweden Green Building Council, 

2016a). BREEAM skapades i Storbritannien. BREEAM anpassas internationellt och 

brukar utgå ifrån det aktuella landets lagstiftning (Erlandsson, 2011). 

Ekvivalent ljudnivå - Är ett mått på ljudnivån under en viss tid. Till exempel ett dygn 

(Silvent, 2013). 

Eu-blomman - EU-Blomman är Europas gemensamma miljömärkning. Den märker 

produkter och tjänster som har låg miljöpåverkan under hela livscykeln (Europa, 

2016). 

Omkostnadspålägg - På grundkostnaderna för produkten läggs ett pålägg för 

företagets allmänna omkostnader, se bilaga 2 (Effsotools, 2011). 

LEED - The LEED som är ett Green Building Rating System och är det mest kända 

bedömningssystemet inom miljö. LEED kan användas i såväl projekterings- och 

driftstadiet samt för befintlig byggnad (Sweden Green Building Council, 2016b). 

LEED anpassas ofta av multinationella företag som vill certifiera sina byggnader 

likadant överallt (Erlandsson, 2011). 

SundaHus - SundaHus ska arbeta för en hållbar utveckling genom ett brett utbud av 

tjänster för medvetna materialval. Att skapa förutsättningar för deras kunder genom 

att minska miljöbelastningen. SundaHus strävar efter ständigt förbättrad 

miljöprestanda där arbetet går ut på att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela 

livscykel (SundaHus, 2016).  

U-värde - U-värdet är ett mått på hur mycket energi ett hus läcker vid en grads 

temperaturskillnad mellan ute och inne. Ju lägre U-värde, desto bättre är det (G&B 

fönster, 2014). 
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1. Introduktion 

Idag är miljöfrågan en av världens viktigaste prioriteringar och i dagsläget 

står byggsektorn för nära en tredjedel av de globala utsläppen av 

växthusgaser (Rosén, 2016). Växthusgaser kallas de gaser som förstärker 

växthuseffekten och hit hör koldioxid, metan, dikväveoxid, 

svavelhexaflourid och flourföreningar. 

Under de senaste 50 åren har den globala temperaturen stigit med 0,13± 

0,03°C per decennium (Shen et al, 2011:2342). Den stigande temperaturen 

är en följd av det uttunnande ozonlagret som i sin tur är en konsekvens av de 

ökade växthusutsläppen i atmosfären. Det är främst förbränningen av fossila 

bränslen som har störst negativ påverkan på växthuseffekten. Fossila 

bränslen är en icke förnybar energikälla som tar flera miljoner år att 

utvecklas och för tillfället är förbrukningshastigheten snabbare än 

utvecklingshastigheten (McLamb, 2011). Världens energiförsörjning består 

till 80 % av fossila bränslen (Energikunskap, 2015). Förutom icke förnybara 

energikällor så finns det förnybara energikällor som till exempel solenergi, 

vind- och vattenkraft. Dessa energikällor är fördelaktiga ur miljösynpunkt då 

de har låg miljöpåverkan och i kombination med att de aldrig tar slut så blir 

de ett mer attraktivt alternativ än de fossila bränslena. Trots detta står de 

förnybara energikällorna för endast 13 % av den totala energiförsörjningen 

(Energikunskap, 2015). 

Utifrån bestämmelser efter FNs klimatkonferens 2015 så höjde Boverkets 

Byggregler även kallat BBR kraven på den totala energiförbrukningen för 

byggnader så att byggsektorn ska minska sin miljöpåverkan (BBR, 2015a). 

Större byggföretag som till exempel Skanska, NCC och Peab ligger i 

framkant med att främja hållbart byggande. Det innebär att de bygger efter 

olika miljöcertifieringssystem som till exempel BREEM. Att använda 

miljöcertifieringar är ett effektivt sätt att jobba miljövänligt.  

Byggsektorn är en stor bidragande faktor till den negativa miljöpåverkan, 

därför har byggsektorn ett stort ansvar och kan påverka mycket genom att bli 

mer miljömedvetna. För att kunna avgöra hur pass stor miljöpåverkan ett 

bygge orsakar måste hela livscykeln studeras, från produktion till 

återvinning. Att anpassa lokala tillgångar och minska transportsträckor kan 

reducera miljöpåverkan nämnvärt visar bland annat en studie om ett vanligt 

byggmaterial, tegelstenar (Christoforou, E. Fokaides, P. Ioannou, I. Kylili, 

A. 2015). Olika material har olika stor miljöpåverkan och graden av 

miljöpåverkan baseras på produktens livscykel, från framställning till 

återvinning. I byggprocessen är därför materialval ett kritiskt skede som 

delvis sätter grunden för byggets totala miljöpåverkan (Nachawit, 2012).  
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

En byggnad består av olika konstruktionsdelar som till exempel stomme, 

väggar, golv och tak. Vilka material konstruktionen består av har stor 

betydelse för kvalité, ekonomi och miljö. Valet av material påverkar graden 

av miljöpåverkan för hela bygget (Nachawit, 2012). Vad som gör ett 

material miljövänligt bestäms utifrån dess sammansättning och livscykel. 

Detta innefattar allt från framställning till återvinningsmöjligheter och 

mängden utsläpp under byggnation, bruk och transport. För att få en korrekt 

bild av hur stor miljöpåverkan det blir är det därför viktigt att studera hela 

livscykeln. En väl genomtänkt byggnadskonstruktion samt materialval kan 

bidra till en större reduktion av livscykelns utsläpp skriver Gustavsson, 

Dodoo och Sathre, 2015. 

Ett sätt att arbeta miljövänligt är att utgå ifrån olika miljöcertifieringar. Olika 

aktörer ställer olika krav som ska uppnås för att produkten eller byggnaden 

ska få märkas med deras emblem. BREEM är det ledande 

miljöcertifieringssystemet i Europa som fokuserar på miljö- och 

klimatfrågan genom hela byggets gång (NCC, 2016d). BREEM är ett sätt att 

arbeta medan Svanen är en miljöcertifiering som byggnader och produkter 

kan märkas med. Byggnader som kan märkas med Svanen ska uppfylla 

Boverkets byggregler och krav på energianvändning, kemiska produkter, 

fasta byggprodukter men även en mängd invändiga miljöfaktorer för att få 

märkas med deras emblem (BBR, 2015a, Svanen, 2016c). Utöver Svanen 

finns det många olika miljöcertifieringar och miljöcertifieringssystem som 

till exempel SundaHus, EU-blomman och Miljöbyggnad. Alla certifieringar 

innehåller olika krav, områden och antalet områden. En byggnad som märks 

med Svanen uppfyller hårt ställda krav på bland annat material, energiåtgång 

och kemikalieanvändning (Svanen, 2016c). 

Kunskapsbrist inom miljövänliga byggnadsmaterial är oftast anledningen till 

att de inte används. Arkitektbolaget känner att en djupare kompetens 

beträffande detta område skulle kunna få fler företag inom branschen att bli 

mer involverade, tänka mer långsiktigt i sitt byggande men även på 

miljöpåverkan (Bornholm, 2016). Genom att ta fram skillnader mellan olika 

material och en kalkyl som visar prisskillnaden kan ett bättre perspektiv ges 

på vad ett miljövänligt alternativ faktiskt skulle innebära. Detta skulle i sin 

tur kunna bidra till att fler företag blir mer motiverade till att välja det 

miljövänliga alternativet och bidra till en hållbar utveckling. 

1.2 Mål och syfte 

Målet är att för en nuvarande rumsbeskrivning istället ta fram en som är 

miljövänlig enligt Svanens kriterier men som ändå uppfyller samma 

förutsättningar. Ett delmål är även att de nya materialvalen ska förhålla inom 

samma kostnader som de nuvarande. 
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Syftet är att undersöka om miljövänliga material som är Svanen-märkta är 

möjliga inom samma ekonomiska ramar eller vad prisskillnaden i så fall blir. 

Förslaget ska främja en mer hållbar utveckling och kunna ligga till grund för 

framtida byggprojekt. 

1.3 Avgränsningar 

I rapporten kommer endast en del av Kronoberg skolan i Växjö att 

undersökas. Skolan ligger på adressen Vallgatan 12E. Landstinget har 

tidigare haft kontor i den här delen av byggnaden som är på 318 kvm, det 

har nu anpassats till skollokaler. Den här delen av byggnaden ligger på 

bottenplan/plan 2 i hus B i Kvarteret Jägaren 11 som består av fyra olika hus 

med olika skolor.  

Undersökningen kommer att utföras åt Arkitektbolaget som vill bygga för 

ett hållbart samhälle med hänsyn till miljön. De vill få en tydligare bild över 

vad det hade kostat att endast använda miljövänliga material i den här 

ombyggnationen men även hur mycket det hade kostat att byta ut 

linoleummattan i korridoren som i detta fall hade valts att behållas. 

Miljöpåverkan baseras på hela livscykeln men den här undersökningen 

kommer endast att fokusera på att göra omsorgsfulla materialval och vad det 

har för konsekvenser på miljön och ekonomin. Begränsningar skedde för att 

det hade blivit alldeles för brett att se över hela livscykeln. 

Materialen som valdes till ombyggnationen ska jämföras med Svanenmärkta 

produkter och material som uppfyller samma estetik, kvalité, ljud- och 

brandkrav. De miljövänliga materialen ska uppfylla Svanens kriterier i den 

alternativa rumsbeskrivningen. Genom att begränsa materialvalen till en 

miljöcertifiering så sätter detta tydliga direktioner för vad som anses som 

miljövänligt i den här undersökningen. De material som kommer att 

undersökas är huvudsakligen undertak, sockel, fönster, dörrar, vägg- och 

golvbeklädnad. Väv, vävlim, spackel, el, ventilation, larm, belysning och 

mörkläggningsgardiner kommer inte att undersökas. I kalkylen kommer väv, 

vävlim och spackel vara inräknade då till exempel spackling är ett förarbete i 

målningsarbetet och syftet med kalkylen är att få ett så trovärdigt resultat 

som möjligt. Rivningskostnader kommer även att vara inräknade då 

undersökningen kommer att gå en liten del på återvinning. 

Beräkningar på materialåtgång och materialkostnader kommer att ske så 

realistiskt som möjligt i samarbete med Wikells byggberäkningar AB. Deras 

program sektionsdata ROT i kombination med boken sektionsfakta ROT 

kommer att användas och resultera i ett kostnadsresultat för 

ombyggnationen. Prisinformation på undertak, fönster, dörrar, socklar, 

måleri och golvbeklädnader kommer att erhållas från entreprenören Ottosson 

Bygg AB. Resterande kostnader kommer att tillämpas av leverantörernas 

Konsumentpris eller Wikells standardpriser i boken och kalkylprogrammet. 
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Priserna till den alternativa rumsbeskrivningen med de Svanenmärkta 

materialen kommer i första hand att erhållas från samma leverantörer som 

Ottosson Bygg AB redan valt för ombyggnationen. Det gör att det blir mer 

preciserat att använda sig av prisinformationen för två olika produkter från 

samma butik/leverantör då de förmodligen räknar med samma påslag på 

produkterna. Byte sker endast till leverantörens produkt istället för att byta 

leverantör då de blir ett mer trovärdigt resultat på projektet. Skulle en 

leverantör behöva bytas ut för att kunna tillgodose kravet på en Svanenmärkt 

produkt så kommer främst lokala leverantörer i Växjö att undersökas och 

sedan leverantörer i hela Sverige. Detta på grund av att en annan 

fraktkostnad måste räknas in i kalkylen om materialet måste fraktas en 

längre sträcka.  

Att använda konsumentpriset i kalkylen ger egentligen en felaktig bild då 

företag ofta får rabatterat pris vid större mängdbeställningar. Kan endast 

konsumentpris erhållas så kommer det att beräknas på konsumentpris i båda 

kalkylerna för att få en korrekt procentuell skillnad.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna för den här rapporten behandlar hur miljön 

ser ut idag och vilka miljöpåverkningar som finns. Även vetenskapliga 

studier som bekräftar betydelsen av ett livscykelperspektiv och att naturliga 

råvaror är att föredra. Vidare kommer bakgrunden för de utvalda materialen 

att studeras, miljöcertifieringen Svanen men även vad för miljöpolicy några 

av de större byggföretagen i Sverige anpassar. Detta ger en stabil grund för 

rapporten som då är baserad på det globala miljötillståndet, vetenskapliga 

artiklar, byggföretagens miljötänk och materialbakgrund.  

2.1 Miljö 

Byggsektorn är en stor bidragande faktor till den negativa miljöpåverkan 

(Rosén, 2016). Ordet miljöpåverkan nämns i folkmun så syftar det oftast till 

den ökade växthuseffekten. Det som påverkar växthuseffekten är utsläpp av 

växthusgaser. Till dessa gaser hör koldioxid, metan, dikväveoxid, 

svavelhexaflourid och flourföreningar. Den största bidragande faktorn bland 

dessa är koldioxiden som står för hela 70 %, metan 20 % och resterande 

gaser 5 % vardera. Majoriteten av dessa 70 % kommer från förbränningen 

av fossila bränslen som främst sker i industrier men även som 

bränsleförbränning i motorfordon (Miljöportalen, 2010). Inom byggsektorn 

så är det tillverkningen av betong som är den största bidragande faktorn. 

Föroreningar släpps kontinuerligt ut under hela byggprocessen men 

majoriteten av utsläppen beror på själva betong- och cementtillverkningen 

som är en väldigt energikrävande process. Även de kemiska processerna 

som sker vid framställandet av betong och cement bildar koldioxid (Iva, 

2014). Ett alternativ till betong som ökar inom byggsektorn är trä. Trä är ett 

hållbart och förnyelsebart material som inte orsakar lika mycket utsläpp som 

betong- och cementtillverkningen. En fördel med att främja träanvändandet 

är att träd konsumerar koldioxid och ger ifrån sig syre. Då koldioxid är den 

gas som globalt orsakar mest problem med så är en ökad skogsindustri 

positivt för vår atmosfär (Svensktträ, 2016).  

För att minska de globala utsläppen av växthusgaser höll FN en 

klimatkonferens i Paris i december 2015. Detta resulterade bland annat i ett 

globalt avtal om att utsläppen av växthusgaserna ska minska så pass mycket 

att den globala temperaturen inte överstiger två grader. För att detta ska 

uppnås så har EU satt upp ett mål att utsläppen ska minska med 50 % till år 

2050 och till år 2100 bör utsläppen vara nära 0 % för att temperaturökningen 

inte ska överstiga två grader (EU-Upplysningen, 2015). Eftersom att 

byggsektorn är en så stor bidragande faktor till miljöpåverkan så är det 

viktigt att jobba med miljöfrågan inom detta område. Sker det stora 

förändringar här så sker det även stora förändringar globalt. 
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För den totala energianvändningen i Sverige, så är 39 % byggnader, 38 % 

industrier och 23 % transport. Detta visar att byggnader är en viktig 

parameter för att minska energianvändningen. Byggandet av bostäder 

släpper ut stora mängder föroreningar i naturen som påverkar miljön 

negativt. Inom byggnader ingår även byggnadssektorn 10 %, hushållsel  

11 %, driftel 19 % och energi för uppvärmning av tappvatten och för 

bostäder 60 % (Dahblom, Mats. Warfvinge, Catarina, 2010). 

Bedömningen av hur pass miljövänligt ett material är görs över hela 

livscykeln. Dodoo et al (2014) nämner detta i en studie om hur olika 

isoleringsmaterial påverkar energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Ur 

dagens miljösynpunkt är det viktigt att mänskligheten arbetar med att 

minska utsläppen och energiförbrukningen. Andelen passivhus och 

lågenergihus beräknas öka ytterliga under kommande år förutser Dodoo et al 

(2014). Detta har en hög önskvärd effekt på den totala energiförbrukningen 

och miljön. En negativ påverkan av detta är dock att materialåtgången för 

energieffektiva byggnaderna oftast är högre än för byggnader utan något 

visst energikrav på grund av konstruktionsdelarna som till exempel 

ytterväggarna oftast är tjockare. Detta betyder att utsläppen som sker under 

produktionen för 1 m2 material till ett lågenergihus är högre än utsläppen för 

1 m2 material som sker till ett hus utan energikrav. Resultatet av studien 

visar bland annat att användningen av fossila bränslen under 

produktionsprocessen för material är hög och bör minskas eller helst bytas ut 

mot förnybara energikällor. Detta i kombination med användandet av 

förnybara material är viktiga aspekter för att minska utsläppen och 

energiförbrukningen inom byggsektorn. Vad ett material består av är inte 

den enda aspekten som bör beaktas angående hur pass miljövänligt det är. 

Utan nu när det byggs lågenergibyggnader och passivhus som kräver mer 

material så är även framställningsprocessen av materialen av stor betydelse 

(Dodoo et al, 2014). 

I en studie av Felton, Fuller och Crawford lyfts det fram hur viktigt det är att 

studera hela livscykeln för att få en korrekt bild av hur stor miljöpåverkan 

olika material orsakar. Felton et al fokuserar i sin studie på medelhöga hus 

från fyra till tjugo våningar i träkonstruktion. De jämför det förnybara 

materialet trä med de icke förnybara materialen stål och betong. Resultatet 

visar att en blandning av materialen orsakar minst miljöpåverkan i form av 

energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Detta på grund av att en stomme i 

trä har betydligt lägre energiförbrukning och koldioxidutsläpp jämfört med 

en stål- eller betongstomme. Att byta ut mindre komponenter som till 

exempel golvbeläggningen från ett icke förnybart material till ett förnybart 

material hade omvänd effekt och visade på mer än en fördubbling av 

energiförbrukningen (Crawford et al, 2013). 

Även en undersökning av Christoforou, Fokaides, Ioannou och Kylili (2015) 

studerar ett livscykelperspektiv. Den här studien fokuserar på produktionen 

för tegelstenar från ”cradle”, födsel till dess att stenarna är på plats. Tre 
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stycken olika scenarios jämförs på sex stycken olika platser. Det som 

undersöks är vilket scenario som orsakar minst miljöpåverkan. Antingen 

lokal produktion med lokala råvaror, lokal produktion med bredare utbud av 

råvaror eller i fabrik på avstånd. Resultatet visar att minskad 

materialtransport kan reducera miljöpåverkan och lokal produktion med 

lokala råvaror är önskvärt. 

Sammantaget av dessa tre studier kan slutsatsen dras att hela livscykeln 

måste beaktas i beräkningar om miljöpåverkan. Det finns även en mängd 

andra forskare som undersöker liknande scenarios och får liknande resultat. 

Resultat som visar att energiförbrukningen och utsläppen minskar när 

användandet utav förnybara material och energikällor ökar. Även 

lågenergihus har mindre utsläpp och energiförbrukning. Angående 

materialframställning är det fördelaktigt att minska transportsträckor och 

använda lokala råvaror. Främsta fokusen ligger på energiförbrukningen och 

koldioxidutsläpp som är de största bidragande faktorerna inom byggsektorns 

miljöpåverkan. Det går även att konstatera att kunskapen om förnybara 

energikällor och material blir allt större vilket har beprövats inom 

byggsektorn. Ett bevis på att den här kunskapen anpassas i praktiken är 

genom miljöcertifieringar som till exempel Svanen och BREEAM. 

Istället för att arbeta utefter miljöcertifieringar så går det även att arbeta med 

metoden Cradle to Cradle (vagga till vagga) som utvecklades av Michael 

Braungart och William Mc Donough år 2001 (Svid, 2016a). Konceptet 

bygger på att jordens befolkning ständigt ökar och att människan 

överproducerar och överkonsumerar. Det generella miljötänket som många 

har idag går ut på att återanvända material, minska konsumtionen och 

återvinna. Enligt Braungart och Mc Donough så innebär detta dock att 

människan fortfarande konsumerar och genererar avfall, bara i mindre 

proportioner. Genom att anpassa Cradle to Cradle metoden så bildas inget 

avfall överhuvudtaget för allt material återanvänds. Det bygger nämligen på 

att alla material ska ingå i ett oändligt återanvändningslopp och endast 

förnybar energi ska användas. Tanken är att produktutvecklingen ska likna 

de ekologiska systemen och arbeta cykliskt, det vill säga låna material från 

återvunna produkter. Istället för att material och produkter brukas och 

genererar avfall. Detta gäller både den tekniska och biologiska cykeln. Ett 

material i den tekniska cykeln kan generera näring åt något i den biologiska 

cykeln och tvärtom, se figur 1 (Svid, 2016b). Den här metodiken är relativt 

ny men en kommun i Sverige som ligger i framkant med att anpassa Cradle 

to Cradle är Ronneby kommun. I början av 2012 bestämde de om ett 

kvalitetsprogram som involverar Cradle to Cradle metoden (Ronneby, 

2012). 
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Figur 1. Bild över hur den tekniska och biologiska cykeln går ihop (Kreol, 2012). 

2.2 Miljömärkningar 

Stora utsläpp påverkar miljön negativt vilket gör att allt fler bör försöka 

handla och konsumera produkter som är ekologiska, men det är inte speciellt 

enkelt för den dagliga konsumenten att välja en miljövänlig produkt utifrån 

att läsa innehållsförteckningen. Detta är anledningen till att olika 

miljömärkningar finns i dagens samhälle. Produkter och tjänster kan märkas 

med exempelvis Svanen, Eu-blomman, BASTA, SundaHus, Bra miljökrav 

eller EU ekologiskt. 

2.2.3 Svanen  

Svanen är nordens officiella miljömärkning som är jämförbar med EU-

blomman som är Europas miljömärkning. 

“Svanen utvecklar kriterier utifrån ett livscykelperspektiv - från 

råvara till avfall. Ofta handlar det om att utveckla kriterier för 

produkter som används i stor mängd och av många människor” 

(Svanen, 2016b). 

Tillsammans påverkar och förbättrar de nordiska länderna kriterierna för att 

få bättre produkter. Det finns varor som till exempel. möbler, byggmaterial 

och matvaror som är Svanenmärkta. Exempel på tjänster är tryckeri, hotell, 

restaurang och fordonstvätt (Svanen, 2016a). Svanens logotyp ses nedan i 

figur 2. 

 

 

Figur 2: Svanens logotyp (Svanen, 2016l). 
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Syftet med Svanen är att skapa en miljömärkning som kan begränsa 

befolkningens dagliga konsumtion. Befolkningen ska enkelt kunna välja att 

handla grönt och att kunna välja en specifik miljövänlig produkt utifrån att 

kolla på märkningen, vilket är Svanens uppgift för befolkningen. Det finns 

mängder med produkter på marknaden men tyvärr kan inte alla 

Svanenmärkas då de inte uppfyller alla krav som ställs (Svanen, 2016b). 

Svanen blev igenkänt 1989 och etablerade sig hos konsumenterna under 

Nordiska ministerrådet (Norden, 2015). 

Kriterier 
För att få sin produkt Svanenmärkt behöver produkten uppfylla en 

kriterielista på över 60 kriterier. Det har idag utfärdats 2010 licenser som 

inkluderar mer än 6000 produkter (Norden, 2016). Den Svenska 

Miljömärkningsnämnden ansvarar för det svenska ställningstagandet i 

kriteriefrågor. Sedan är det den Nordiska Miljömärkningsnämnden som 

avgör vilka produkter som ska ingå i Svanen i Norden och vilka kriterier 

som ska råda för produkterna (Svanen, 2016b). För att kunna jämföra 

Svanens produkter med SundaHus och Byggvarubedömningen (BVB) så bör 

produkterna med bäst betyg i deras lista användas för att de ska bli godkända 

hos Svanen (Svanen, 2016f). 

Svanenmärkta bostäder  

Bostäder som kan Svanenmärkas är små-, stugor/fritids-, och flerbostadshus, 

men även skol- och förskolebyggnader. Nytt för i år 2016 är skolbyggnader 

då nya kriterier antogs av Nordiska miljömärkningsnämnden men även 

tillbyggnader på befintliga byggnader kan Svanenmärkas (Svanen, 2016e). 

Det ställs stora krav på byggprocessen, material, energianvändningen, 

innemiljöfaktorer som är viktiga för miljön och människans hälsa men även 

kemiska produkter, återvunnet eller återanvänt material för att Svanenmärka 

en bostad (Svanen, 2016c; Svanen, 2016d; NCC, 2016d). 

Byggnader som är Svanenmärkta ska vara miljövänliga i hela 

livscykelperspektivet. Målet är att begränsa påfrestningarna på miljön 

genom att omsorgsfullt välja arbetssätt och material under hela 

tillverkningsprocessen från idé till färdig byggnad. Detta innebär att 

byggnaden har låg energianvändning, uppfyller höga miljö- och hälsokrav 

på byggvaror, material och kemiska produkter, krav på en säker innemiljö 

och låga emissioner men också en kvalitetssäkrad byggprocess (Svanen, 

2016c; Svanen, 2016d; Svanen, 2016e). 

Svanenmärkta byggnader har en hög kvalitet på boendet. En sådan byggnad 

förbrukar 25 % mindre energi än ett traditionellt byggt hus. Det finns olika 

parametrar som gör att energiförbrukningen blir lägre som till exempel 

vitvaror i högsta energiklass, bra ventilation, mindre köldbryggor, fönster 

och dörrar med ett lågt u-värde, högre kvalitet på isolering men även 

hemelektronik som är energisnål (Svanen, 2016e). 



10 

Kelemit & Schön 

“Svanar kan bygga. Märket garanterar att materialet klarar mycket 

höga krav på kvalitet, funktion, hälsoaspekter och miljöanpassning. 

Bättre kan du således inte bygga.” (Svanen, 2016d). 

Svanens produkter håller hårda krav på hög kvalitet, funktion miljö och 

hälsa. Genom att välja att bygga efter Svanen påverkas miljö och klimatet 

väldigt lite. Kriterierna är hårda och därför uppfyller bara de bästa 

produkterna Svanens krav. För att en produkt ska bli Svanenmärkt ska 

produktens tillverkning granskas. Hur produkten ska användas och vad som 

händer med den när den ska bytas ut och återvinnas. Tillverkarna besöks och 

tester genomförs i oberoende laboratorier för att säkerställa att kraven 

uppfylls. Var tredje år uppdateras kriterierna för Svanen och för att behålla 

Svanenmärkningen krävs att de nya kraven uppfylls. 

“Vad betyder det att ett hus är Svanenmärkt? 

 Låg energiförbrukning 

 Hårda krav på hälso- och miljöskadliga kemikalier 

 Allt byggmaterial är kontrollerat och miljömärkta produkter 

premieras 

 Virket som används kommer från hållbart skogsbruk 

 Totalentreprenad vilket garanterar en trygghet för köpare” 

(Svanen, 2016d). 

2.3 Material 

Att välja byggnadsmaterial kan vara svårt då det är många parametrar som 

avgör. Först och främst är det krav från beställaren som ska uppfyllas men 

sedan kommer även önskemål som gärna bör uppfyllas. Det finns många 

olika egenskaper som ska tas hänsyn till vid val av material så som 

hållbarhet, ekonomi, rengörbarhet, utseende, ljud- och 

värmeisoleringsförmåga. I regel innebär en högre kvalitet en högre kostnad 

och det är just ekonomin som oftast är orsaken som begränsar materialvalet i 

en byggnad (Burström, 2010, s.524-526). 

2.3.1 Golv 

Idag pryder allt från plastmattor och linoleum till parkett och klinker golvet i 

byggnader. Val av golv beror oftast på ekonomin men även vad det är för 

typ av lokal eller bostad. Offentliga miljöer där en större mängd människor 

vistas kräver ett golv med högre kvalitet då större påfrestningar sker 

jämförbart mot en lägenhet där en person bor. Ofta ställs krav beträffande 

http://tyda.se/search/s%C3%A4kerst%C3%A4lla?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=sv
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halksäkerhet, motståndsförmåga mot nötning, värmebehaglighet, 

stegljudsisolering och rengörbarhet. Här nedan kommer två vanliga material 

i offentliga lokaler att beskrivas kort (Burström, 2010, s.505). 

Linoleum  
Linoleum är ett populärt golv som används i många byggnader, främst för 

att det är ekonomiskt men även för att det är ett slitstarkt golv som en gång i 

tiden ansågs vara modernt och hygieniskt. Golvet används oftast som ett slit- 

och slängmaterial som är en vardaglig och billigt produkt. Mattan är lämplig 

att använda i de flesta miljöer, allt från villor till skolmiljöer, tack vare sin 

slitstyrka. Linoleum är ett naturligt material som tillverkas av förnyelsebara 

råvaror som linolja, kork-, kalkstens- och trämjöl vilket gynnar miljön 

positivt då de är giftfria. Det finns olika typer av ytbehandlingar för 

linoleumgolv. Ytskikten är till för att göra golven slitstarka och lätta att 

underhålla. De kan bestå av polyuretan, akrylat men även Topshield2 som 

den världsledande golvtillverkaren Forbo använder sig av som ytskikt till 

sina linoleumgolv (Forbo, 2016c). Polyuretan släpper ut giftiga gaser i form 

av isocyanater under tillverkningen och återvinningen men under själva 

användandet av produkten så finns det ingen hälsorisk 

(Naturskyddsföreningen, 2010). Topshield2 är framtaget av Forbo och är en 

ytbehandling som består av två lager, ett elastiskt lager med härdande 

topplager som ska underlätta rengöringen. Topshield2 har blivit designat 

med sjukvårdens behov i grunden. Ett slitstarkt golv som är lätt att hålla rent 

(Forbo, 2016d). 

Olika slags golv av vaxdukar beskrevs redan på 1700-talet men själva 

linoleumgolvet uppfanns inte förrän 1855 av Engelsmannen Fredrik Walton. 

I Sverige började golvet att tillverkas 1896 på fabriken Linoleum AB i 

Forshaga och var den enda linoleumfabriken i Sverige (Bach, 2001). Än 

idag tillverkas linoleummattor men dessa är enbart genomgjutna och alla 

mattor tillverkas av naturmaterial. Det var inte förrän i början på 1900-talet 

golvet slog igenom och nästan 70 % av alla Sveriges bostadsrum hade 

linoleummatta under mitten av 1900-talet (Bülow, 2016a). Det finns 

miljövänliga linoleumgolv som uppfyller Svanens kriterier (Bach, 2001). 

Plastmatta  
Runt om i bostäder och byggnader syns plastmattan, främst i badrum men 

även i torra utrymmen. Golvmaterial av plast kan vara uppbyggt av 

polyvinylklorid (PVC) som bindemedel. Detta gör att materialet har mycket 

låg genomsläpplighet för vattenånga och är därför lämpligt i våtrum 

(Burström, 2010, s.509-510). 

Tidigare har en plastmatta antingen skyddats av ett transparant skikt av PVC 

eller varit utformade med ett lager av expanderat PVC skum vilket medför 

till stegljudsdämpning (Burström, 2010, s.509-510). PVC påverkar miljön 

negativt under både framställning, användning och återvinning. Det största 

problemet är de mjukgörande ämnena ftalater och biocider som gör 
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plastmattan böjbar. De mjukgörande ämnena avges konstant under 

användningen och kan orsaka sjukdomar som till exempel 

reproduktionsproblem. Vid förbränningen av PVC avges även kemikalier 

som till exempel saltsyra och dioxiner som är farliga för hälsan. Framförallt 

inom sjukvården pågår en utfasning av PVC-produkter (Fall, 2013). Tarkett 

har nyligen tagit fram ett alternativ till PVC-plastmattor som inte innehåller 

ftalater och biocider. De kallar golvet ”iQ One” och det är certifierat enligt 

Cradle to Cradle som är tidigare nämnt i teoriavsnittet (Tarkett, 2014). 

2.3.2 Väggar och tak  

Syftet med vägg- och takbeklädnader är att det ska skydda men även vara en 

fröjd för ögat. Ett rum påverkas mycket av färg- och materialval. Vägg- och 

takbeklädnader ska uppfylla både de estetiska kraven men också de 

funktionskrav som finns för lokalen. Val av material beror på vad det är för 

rum och vad ändamålet är för något. Till exempel ett kök behöver kunna stå 

emot rök, ångor och fett från matlagning medan ett badrum behöver kunna 

stå emot fukt för att undvika fuktskador. 

Målarfärg  

Målarfärg används till många olika delar i ett bygge, allt från tak, väggar och 

dörrar till installationer och inredning. Detta gör att det behövs en hel del 

olika sorters målarfärg som ska klara av att fästa på många olika underlag, 

till exempel trä, metall och betong. Färgen tillverkas också annorlunda 

beroende på om den ska användas utomhus eller inomhus. De olika 

scenarierna har olika kriterier att uppfylla för att kunna hålla en god standard 

på produkten. Målarfärg utomhus ska kunna stå emot regn, blåst och andra 

yttre påfrestningar medan målarfärg på en innervägg inte ställer allt för höga 

krav. 

Sättet som användes för att tillverka färg förr ger även den mest miljövänliga 

färgen idag. Detta på grund av att det inte fanns några konstgjorda ämnen att 

tillsätta i färgen förr. Färger baserade på akrylat, plast, latex och alkyd 

innehåller farliga kemikalier för både människan och naturen vilket inte 

anses vara miljöanpassade. Rekommenderade färger att använda för minsta 

miljöpåverkan är istället naturliga och kemikalie- och petroleumfria färger 

som till exempel linoljefärg, silikatfärg och slamfärg (Bülow, 2016b). Ett 

exempel på en slamfärg är Falu Rödfärg (Falurödfärg, 2016). Det finns 

fabrikat som innehåller vissa konstgjorda ämnen men som ändå är klassade 

som miljövänliga och dessa märks med olika miljöcertifieringar som till 

exempel Svanen och EU-blomman. 

Överbliven målarfärg ska lämnas på en återvinningscentral eller en 

miljöstation där den kan återvinnas på rätt sätt. Målarfärg ska nämligen 

separeras från sin burk med hjälp av förbränning eller kylning 

(Återvinningscentralen, 2007). Målarfärg, lim, impregneringsmedel men 



13 

Kelemit & Schön 

även nagellack får inte spolas ner i avloppen på grund av att reningsverken 

inte kan särskilja på de farliga kemikalierna. Detta betyder att kemikalierna 

följer med det renade vattnet ut i vattendragen och skadar på så sätt både 

djur och natur (Sopor, 2016). 

Kakel 

Kakel är uppbyggt av glaserat lergods i pulverform med en vattenhalt 4-5%. 

Därefter pressas materialet under högt tryck och bränns sedan i en ugn i 700-

1000°C (Kakelspecialisten, 2016, Svenska Kakel, 2016). Idag är det 

vanligare att plattorna pressas kontinuerligt, för att sedan glaseras och sist 

brännas (Svenska Kakel, 2016). Själva materialet i sig består av lera som är 

en naturlig miljövänlig produkt men framtagningsprocessen är mycket 

energikrävande (Bülow, 2009). Det finns även klinker, mosaik, sjösten, 

granitkeramik, glasplattor och marmor men dessa är uppbyggda av annat 

material (Kakelspecialisten, 2016). 

Kakel och klinker används över hela världen och är ett väldigt populärt 

material att pryda rum i byggnader med. I dag finns det ingen produktion av 

keramiska plattor i Sverige vilket betyder att allt kakel importeras. Uppsala 

Ekeby lade ner sin produkten 1976 och Höganäs 2009 (Svenska Kakel, 

2016). Kakel används endast till inomhusväggar och syns mycket i badrum 

och kök som främst väggmaterial men även som kontrastmarkeringar eller 

stänkskydd (Kakelspecialisten, 2016). Längre söderut i Europa kan 

lermaterial i form av kakel, klinker, mosaik och andra keramiska plattor 

även användas på fasaden. Detta på grund av att det är ett varmare klimat 

söder ut och plattorna utsätts inte för frost (Solidinfo, 2016). Det finns 

klinker för utomhusbruk i Sverige med som är frostsäkert. Det används 

främst till trappor eller terrassbeklädnader (Stonefactory, 2016). 

Undertak 

Undertak används för att begränsa ljudet men även för att kunna placera och 

dölja ovanliggande installationer som till exempel kabeldragningar, 

ventilation och belysningsarmaturer. Utöver det ska även undertak vara 

estetiskt utformade och reflektera önskvärd mängd ljus. 

Paroc och Ecophon är de två största leverantörerna av undertak i Sverige. 

Paroc tillverkar undertak av stenull och Ecophon av glasull1. Paroc har ett 

genomsyrande energitänk i sin hållbarhetspolicy. De jobbar mycket med hur 

deras produkter ska kunna bidra till att minska byggnaders 

energianvändning. Ecophon utvecklar istället sina produkter genom 

livscykelanalyser. De kan på så sätt granska varje komponents 

miljöpåverkan och göra förändringar till det bättre. Till framställningen av 

deras produkter använder de sig till större delen av förnybar energi i form av 

vattenkraft. Ecophon har ett väldigt utvecklat miljötänk som löper genom 

                                                 
1 Johansson, Tommie; VD på TJ akustiktak. 2016. Intervju 2 maj. 
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hela deras process från framställning till återvinning. Deras produkter har 

märkts med ett flertal certifieringar över åren, bland annat Svanen (Ecophon, 

2016a). 

2.3.3 Trä 

Det ställs högre krav på byggnaders miljöpåverkan och energianvändning, i 

sådana fall är trä ett bra alternativ. Trä är ett väldigt hållbart och användbart 

material som är naturligt och förnyelsebart till skillnad från stål och betong. 

Detta är också anledningen till att användandet av trä ökar inom 

byggsektorn. Det var i början av 1990-talet som det tilläts att bygga stommar 

av trä i högre hus än 2 våningar vilket också är en bidragande anledning till 

ökningen. Innan dess var det förbjudet med tanke på brandrisken. Materialet 

används som till exempel stomkonstruktioner, bjälklag, golvbeläggningar, 

spånskivor, ytter- och innerväggsbeklädnader men även som socklar, dörrar 

och fast inredning (Burström, 2010, s.363). I Japan har till och med trä 

använts i så pass stor utsträckning att hus har byggts till en viss del av 

wellpapp som är gjort av trä (Netburn, 2016). 

Vid tillverkningen av byggnadsmaterialet trä används väldigt lite extern 

energi på grund av att energin från träets egna biprodukter används. Det vill 

säga att spån och bark står för 80 % av produktionens energibehov. Genom 

att öka träandelen i byggnader kan användningen av andra byggmaterial som 

betong, stål och tegel minskas i byggnader. Detta kommer att gynna miljön 

då dessa material inte kommer från en förnybar råvara vilket gör att 

framställningen av materialen behöver mycket mer energi och ger högre 

koldioxidutsläpp (Svenskt trä, 2016). 

2.3.4 Fönster och dörrar 

Fönster har funnits sedan länge i byggnader. Utvecklingen har givetvis gått 

framåt men syftet är detsamma, att få in ljus, ge utsikt och öppenhet. 

Framtagning av fönster har gått framåt genom tiden där infästning av fönster 

i vägg, material, glas, drevning, fukt, ljud, isolering med mera har blivit 

mycket bättre (Auktoriserat Fönsterunderhåll, 2016a). 

Det är viktigt att fönster är täta och energisnåla då det är just fönster som har 

de största energiförluster vid uppvärmning av bostäder. Fönster ligger på 

35 % av hela byggnadens energiförlust medan väggarna står för 20 %, 

ventilation 15 %, tak 15 % och mark 15 % (Auktoriserat Fönsterunderhåll, 

2016b). Därför är det betydelsefullt att minska u-värdet på fönster för att få 

behagligare inneklimat, mindre kallras, lägre uppvärmningskostnader, rätt 

miljöval och lägre CO2-utsläpp. Det bidrar även till en tystare inomhusmiljö 

där ljud och buller reduceras (Auktoriserat Fönsterunderhåll, 2016a). 
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På dagens marknad finns det ett stort sortiment på fönster med valbar 

utformning, egenskaper och funktion. Det finns många parametrar att ta 

hänsyn till vid val av fönster till exempel brandglas, solskyddsglas och 

härdat laminerat glas men även u-värde, ytskikt och material. 

Dörren har utvecklats genom åren och idag finns det ett stort sortiment av 

dörrar som innefattar säkerhetsdörrar, tamburdörrar, innerdörrar, 

branddörrar, ståldörrar, lägenhetsdörrar med mera. Kraven skiljer sig en del 

beroende på vad det är för dörr. En ytterdörr ska klara av yttre påfrestningar, 

ha säkerhetslås, bra u-värde, men även brandkrav. En innerdörr ska oftast 

enbart fungera som en passage som går att stänga för att avskilja två rum 

från varandra. Dessa dörrar brukar enbart behöva ha ljud- och brandkrav. 

Automatiskt öppningsbara dörrar kan vara ett krav vid till exempel 

situationer som brand. 

2.4 Miljöcertifierat byggande 

Enligt Sveriges Byggindustrier 2014 så är de tre största företagen efter 

omsättning Peab, Skanska och NCC. De ligger i framkant med 

miljöfrågorna och arbetar för att bidra till ett hållbart samhälle. Redan idag 

kan företagen erbjuda att bygga enligt någon miljöcertifiering för att kunna 

möta framtidens krav angående miljön och bli något av de främsta företagen 

i Norden (NCC, 2016c; Peab, 2016b; Skanska, 2016a;). 

2.4.1 Peab 

Ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag är Peab som omsätter 

över 44 miljarder kronor. Företaget har 13 000 anställda och har kontor 

placerat i Sverige, Norge och Finland (Peab, 2016a). 

Peab har gjort ett val att arbeta efter BREEAM vilket gör att Peabs 

bostadsprojekt och kommersiella byggnaderna certifieras med denna 

miljöcertifiering. Enligt BREEAM är det ett av de äldsta 

miljöcertifieringssystemen men lanserades inte förrän 1990 (Sweden Green 

Building Council, 2016a). BREEAM är en internationell miljöcertifiering 

som är ett av världens ledande system för planering, infrastruktur och 

hållbarhet (BREEAM, 2016). Systemet har hårda miljökrav på byggnader 

vilket gör att det bidrar mycket till en bättre miljö. 

Byggnader med denna certifiering är idag 541 876 stycken, registrerade 

byggnader är 2 238 332 stycken och dessa finns i 77 länder (BREEAM, 

2016). 

Peabs vision är att bli Nordens samhällsbyggare vilket är en anledning till att 

de har valt att arbeta efter certifieringssystem som tar hänsyn till miljön och 

ekonomin under hela byggprocessen (Peab, 2016b). 
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2.4.2 Skanska  

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag och de är ledande inom 

samhällsutvecklingen (Skanska, 2016a). De strävar mot att bli klimatneutralt 

år 2050 (Skanska, 2016b). För att uppnå detta arbetar Skanska utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv och deras egna system Gröna kartan som består av 

olika miljöcertifieringar som till exempel LEED, BREEAM, Miljöbyggnad 

och Svanen. Dessa olika miljöcertifieringar har Skanska själva sammansatt i 

sin Gröna karta som de använder sig av för att kontrollera att deras mål 

uppnås. Genom att jobba efter miljöcertifieringar så är det lättare att ställa 

krav och prioritera rätt. Miljöcertifierade byggnader minskar framtida risker 

och stärker även varumärket (Skanska, 2016c). 

2.4.3 NCC 

Ett av de ledande byggföretagen i Norden är NCC som bygger och utvecklar 

bostäder, kommersiella fastigheter, offentliga byggnader, industrilokaler 

men även vägar och anläggningar (NCC, 2016a). 

“NCC:s hållbarhetsarbete utgår från ett holistiskt perspektiv där 

alla tre dimensionerna av hållbarhet – den sociala, den 

miljömässiga och den ekonomiska – samverkar på ett tydligt och 

genomgripande sätt.” (NCC, 2016b). 

NCC:s miljöarbete utgår från olika miljöcertifieringar, det system som 

används mest inom företaget är BREEAM som har över 500 000 byggnader 

certifierade (Sweden Green Building Council, 2016a). Andra 

miljöcertifieringar som NCC har kompetens inom är Miljöbyggnad, Svanen, 

LEED och GreenBuilding. (NCC, 2016c) 

Deras strategi för att skapa långsiktiga och lönsamma affärer är att främja en 

sund och hållbar livsmiljö för både människor, djur och natur (NCC, 2016b).  

2.5 Tillgänglighet  

Syftet med tillgänglighet är att öppna upp lokaler och göra dem tillgängliga 

för alla i samhället att kunna delta på samma villkor. Personer som använder 

sig utav rullstol, rullator, käpp eller personer som har nedsatt 

orienteringsförmåga, till exempel nedsatt hörsel eller syn ska kunna ta sig 

fram självständigt och säkert i den byggda miljön på samma villkor som 

personer med full rörlighet gör (Boverket, 2015b). Detta är ett krav i 

offentliga byggnader och lokaler. 
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2.5.1 Kontrastmarkering 

Kontrastmarkering är till för att göra det enklare för människor med 

synskada att kunna orientera sig. Små kontrastskillnader kan vara svåra att 

se för en person som är synskadad och därför finns det krav att förhålla sig 

till offentliga lokaler. Ett exempel är när golv, väggar och glaspartier ligger i 

anslutning till varandra samt är målade i färger med små kontrastskillnader, 

eller att en ljusgrå dörr mot en vit vägg kan vara besvärlig att se. Detta är 

anledningen till att vissa färgkombinationer inte rekommenderas. Men det är 

inte bara golv, vägg och tak som en kontrastmarkering bör finns på utan 

även golvlister, dörrlister, ledstänger och handtag. Det är viktigt med 

kontrastmarkeringar och generellt gäller att mörk färg möter ljus färg. För att 

ha god kontrastverkan ska kontrasten vara minst 0,40 enligt NCS som står 

för Natural Color system (Synskadades riksförbund, 2013). 

“NCS är ett logiskt färgbeteckningssystem som bygger på hur 

människan uppfattar färg. Varje färg kan beskrivas med dess grad 

av likhet till elementarfärgerna gul, röd, blå, grön, vit och svart; 

färger som i sin renaste form inte kan liknas vid någon annan färg” 

(Natural Color system, 2016). 

2.5.2 Entré  

Tillgängliga huvudentréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus 

ska vara lätta att upptäcka men även tillgängliga och användbara. Entrén ska 

synas och bör därför vara kontrastmarkerad, väl belyst, orienterande skyltar 

men även ramper ska finnas vid behov. Det är viktigt att entrén utformas 

utan nivåskillnader och om nivåskillnader finns så ska det finns ramp, hiss 

eller annan lyftanordning och trappa. Kommunikationsutrymme bör ha en fri 

bredd på minst 1,3 meter (gäller dock inte trappor) och dörröppningar på 1 

meter. Detta på grund av att rullstolsbundna ska kunna ta sig fram utan 

problem (BBR, 2013). 

2.5.3 Ljudmiljö 

Personer med nedsatt orienteringsförmåga är beroende av ljudmiljön för att 

kunna ta sig fram och orientera sig i publika lokaler. Det är viktigt att 

ljudmiljön utformas med god hörbarhet, taluppfattbarhet och orienterbarhet. 

Vilket är en anledning till att välja ett undertak som reducerar ljudnivån. 

Teleslingor eller andra tekniska lösningar används för att lokaler ska bli 

tillgängliga och användbara för personer med nedsatt hörsel, detta ska 

utrustas i samlingssalar som minst rymmer 50 personer, receptioner, 

reseterminaler, hälso- och sjukvårdslokaler med mera. Detta begränsar 

efterklangstiden till 0,6 sekunder vilket det bör uppnå. I lokaler är den 

ekvivalenta ljudnivån begränsad till 45dB (BBR, 2013). 
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2.5.4 HWC 

I en offentlig lokal eller byggnad där toaletter finns ska det finns minst en 

HWC på varje våningsplan som ska kunna användas av personer i rullstol 

och eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning. Denna toalett bör 

minst ha måtten 2,2 x 2,2 meter. Den ska även vara anpassad med optimal 

placering av inredning och utrustning men även kontrastmarkering och 

säkerhetslarm. Toaletten ska vara väl placerad i byggnaden med tydlig 

skyltning och lättbegriplig symbol samt punktskrift, även en tydlig skylt som 

visar om toaletten är ledig eller upptagen (BBR, 2013). 

2.5. Rumshöjder publika lokaler 

I publika lokaler så som till exempel skola och vårdcentral ska rumshöjden 

vara minst 2,70 meter hög. Men för rum avsedda för ett mindre antal 

personer vilket anses högst vara 16 personer så får rumshöjden underskridas 

dock inte lägre än 2,40 meter (BBR, 2013). 

2.6. Wikells Byggberäkningar 

Wikells är ett företag som bistår bygg-, EL- och VVS-branschen med 

kostnadsberäkningar. De använder sig av programmet sektionsdata och gör 

kalkyler över hur mycket byggnationer ungefärligt kommer att kosta. I 

sektionsdata finns det inlagda standardpriser på hur mycket olika material 

och byggnadsdelar kostar. Priserna är baserade på ett flertal olika 

materialleverantörer. Ett omkostnadspålägg på 253 % är förinställt, se bilaga 

2. Programmet används av entreprenörer, kommuner, fastighetsbolag och 

konsulter med flera. Sektionsdata finns i olika versioner, EL, VS, Luft, 

Industrier, NYB och ROT.  
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3. Objektsbeskrivning 

I Kvarteret Jägaren 11, på Vallgatan 12E i Växjö ligger Kronoberg skolans 

lokaler som är en grundskola för årskurs 6-9 (Hemsö, 2015b). Ett bygglov 

för ombyggnation skickades in hösten 2015 för att göra byggnaden anpassad 

till skola då det tidigare varit en kontorslokal. Anpassning av färgval, 

ljudkrav och dörrstorlek behövde utföras för att få en skollokal som 

uppfyllde kraven. Ombyggnation av lokalen skedde i hus B på plan 

2/bottenvåning med en bruksarea (BRA) på cirka 390 m2 (Arkitektbolaget, 

2015). Byggentreprenör för ombyggnationen var Ottosson Bygg AB. 

I detta projekt har många olika parter varit inblandade. Hyresvärd, hyresgäst, 

arkitekt och byggentreprenör för att kunna genomföra alla delar i 

byggprocessen och för att uppfylla kraven för ombyggnationen, se figur 4. 

För att se ritning över byggnaden (Bilaga 7). 

 

Figur 4: 

Hemsö Fastigets AB, Kronoberg skola, Arkitektbolaget Kronoberg AB och Ottosson Bygg AB. 2016. 

3.1.1 Hyresvärd Hemsö Fastighets AB  

Hyresvärden Hemsö äger, förvaltar och utvecklar fastigheten i kvarteret 

Jägaren. Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter och 

deras vision är att vara den bästa fastighetsvärden för samhället. Hemsö äger 

fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland vilket gör att de har de bästa 

förutsättningarna att tillgodose hyresgästernas förändringar. Hyresgästerna i 

Sverige är till största delen stat, landsting, kommuner och privata företag 

(Hemsö, 2015a). 
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3.1.2 Hyresgäst Kronoberg skola  

Hyresgästen Kronoberg skolan har en anpassad budget för ombyggnationen. 

Även speciella krav och önskemål för att få en lämplig lokal som uppfyller 

deras visioner och mål för en bra skolmiljö. Hyresgästen vill göra 

förändringar som passar budgeten berättar Bornholm2. 

3.1.3 Arkitektbolaget Kronoberg AB 

Hemsö valde Arkitektbolaget som arkitekt för ombyggnationen. Hemsö har 

tidigare samarbetat med arkitektbolaget White men ville nu övergå till en 

lokal arkitektfirma. Delvis för att gynna ett lokalt företag men även för ett 

närmare och lättare samarbete. 

Arkitektbolaget är ett småländskt företag som fokuserar på hållbarhet, nytta 

och skönhet. De förespråkar nära kontakt med sina kunder och bistår med 

helhetstjänsten från idé till färdiga handlingar (Arkitektbolaget Kronoberg 

AB, 2016). 

3.1.4 Byggentreprenör - Ottosson Bygg AB 

Till ombyggnationen valdes byggentreprenören Ottosson Bygg av 

hyresvärden Hemsö. Det lades inga anbud på ombyggnationen utan 

Ottosson Bygg valdes utifrån förtroende på grund av tidigare lyckade 

samarbeten. 

Utifrån Hemsös ekonomi och Kronoberg skolans önskemål och budget 

samlade Ottosson Bygg in offerter från olika leverantörer och 

underentreprenörer. Utifrån Kronoberg skolans behov och budget valdes de 

som erbjöd lägst pris på material och jobb. 

3.2 Rumsbeskrivning 

För att en renovering, ny- eller tillbyggnation ska kunna genomföras och 

önskat resultat ska uppfyllas, krävs en noggrant upprättad rumsbeskrivning. 

I rumsbeskrivningen anges produkt, färg och materialval för invändiga ytor 

så som golv, väggar och tak för varje rum i en byggnad men även önskade 

installationer eller konstruktion ska anges. För att minska missförstånd 

mellan inblandade parter, uppfylla kraven och önskemålen för byggnaden så 

är en rumsbeskrivning nödvändig (Smart House, 2016). 

                                                 
2 Bornholm, Kristina. Arkitekt på Arkitektbolaget Kronoberg AB. 2016. Intervju. 23 mars. 
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3.2.1 Arkitektbolaget rumsbeskrivning  

Skolans lokaler har tillgänglighetsanpassats för att uppfylla BBRs krav för 

offentliga miljöer. Där färgval för att öka kontraster mellan golv och vägg 

har uppfyllts men även hyresgästens önskemål för ljud- och brandkrav. 

Framkomlighet med rullstol har anpassats genom att montera större dörrar. 

För att uppfylla önskemål angående hög kvalité och lågt underhåll har 

material valts med omsorg men även med hänsyn till ekonomin 

(Arkitektbolaget Kronoberg AB, 2016). 

För att se Arkitektbolagets rumsbeskrivning se Bilaga 3 
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4. Metod 

Som start för arbetet kommer teori och information angående tidigare 

forskning, dagens miljösituation, material, miljöcertifieringar och företagens 

miljöpolicy att granskas för att få en bättre förståelse för hur situationen ser 

ut idag. Utifrån detta kommer sedan arbetet att fortskrida med både 

kvalitativ och kvantitativa metoder för att kunna uppnå syfte och mål. 

I den här underökningen kommer som ovan nämnt både en kvalitativ och 

kvantitativ metod att användas. Detta på grund av att materialleverantörernas 

hemsidor inte alltid erhåller tillräckligt med information gällande 

miljöfrågor och pris kring deras produkter. I erhållet underlag saknas även 

viss information som är viktig för att målet ska kunna uppfyllas. Därför 

kommer kvalitativa samtal samt intervjuer att ske med materialleverantörer 

och inblandade parter i ombyggnationen. Genom kvalitativa intervjuer ges 

det rymd för följdfrågor och detta kommer förhoppningsvis att resultera i 

mer djupa och informativa samtal. 

En kvantitativ metod är nödvändig för att kunna utföra beräkningarna och 

detta kommer att ske med hjälp av Wikells kalkylprogram sektionsdata 

ROT. Fördelen med att använda Wikells kalkylprogram är att det finns 

standardpriser som kompletterar de priser och kostnader som inte lyckas 

erhållas från varken leverantör eller byggentreprenör. Genom att 

programmet i sådana lägen bidrar med inlagda standardpriser så blir 

kalkylen mer trovärdig. Kalkylen kommer att ge en bild över vad 

prisskillnaden kommer att bli emellan de två olika rumsbeskrivningarna. 

4.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden kommer i den här undersökningen att bestå av 

samtal och intervjuer. Detta kommer att ske med byggentreprenören och 

materialleverantörer för att få en djupare kunskap om de valda materialen 

men även för att få kunskap om de alternativa materialen och kunna grunda 

valen därpå. Intervjuerna kommer att vara kvalitativa för att få ut så mycket 

information som möjligt men även för att ge möjligheten att ställa 

följdfrågor. Frågorna som kommer att ställas till byggentreprenören handlar 

främst om vilka underentreprenörer (UE) och leverantörer de har använt sig 

av till bygget. Detta för att sedan kunna fortskrida med 

leverantörsintervjuerna men även hur de har tänkt i sina val av UE och 

leverantörer. Frågor angående deras miljöpolicy och kostnader för 

byggnationen kommer också att ställas. 

Tilldelas tillräcklig information om UE eller leverantörer hos 

byggentreprenören så kommer inte uppföljande intervju att ske med de 

parterna. Erhålls däremot inte tillräcklig information under uppföljande 
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intervjuer med UE och leverantörerna så kommer vidare intervjuer att ske 

med någon som kan svara på det som efterfrågas. 

Frågor som kommer att ställas till UE och leverantörerna kommer att 

baseras på informationen som mottogs hos byggentreprenören och 

kompletteras med följdfrågor. Behövlig information till undersökningen är 

vad för material eller produkt de använt, miljöstatusen på materialet eller 

produkten, pris, vad företaget har för miljöpolicy och om de kan erbjuda ett 

Svanenmärkt alternativ inom en rimlig kostnad. 

Fördelen med att använda den kvalitativa metoden istället för en kvantitativ 

är att informationen blir mindre begränsad. För att kunna få samma 

information genom en kvantitativ metod hade det krävts ett väldigt brett och 

genomarbetat frågeformulär. Nackdelen med kvalitativa intervjuer är dock 

att det kan bli svårt att förutse hur lång tid som behövs då samtalen kan leda 

in på oförutsedda sidospår eller att svaren är mer omfattande än förväntat. 

4.2 Kvantitativ metod 

Metoden som har valts för den här jämförelsen är att utgå ifrån en 

miljömärkning, i detta fall Svanen och att använda ett kalkylprogram för 

kostnadsberäkningarna. I samarbete med Wikells görs kalkylerna i 

programmet sektionsdata. Sektionsdata ROT är ett kalkylprogram som 

används inom bygg-, el- och VVS-branschen. Färdiga byggdelar/recept finns 

inlagda i programmet och kompletteras med mängdberäkningar. Priserna är 

baserade på standardprislistor för varje bransch och ger en generell 

uppfattning om vad kostnaden för bygget kommer att bli. Programmet 

kompletteras även med boken sektionsfakta ROT. Det alternativa valet blir 

miljövänligt bestämt utefter Svanens kriterier samt ger på så sätt en röd tråd 

i det alternativet och garanterar en viss grad av miljövänligt byggande. 

För beräkningen på Arkitektbolagets rumsbeskrivning kommer i första hand 

erhållna prisinformation från byggentreprenören att användas, i andra hand 

prisuppgifter från leverantörerna, i tredje hand konsumentpris och i sista 

hand de inlagda standardpriserna i programmet. Boken och programmet 

innehåller AMA, à-prislista och recept som redovisar materialkostnader, 

tider och underentreprenörskostnader exklusive moms, byggdelar, 

referensobjekt och kalkylexempel. 

Komponenterna som läggs in i kalkylen är fönster, dörrar, socklar, 

dörrfoder, rivningsarbeten, nya innerväggar, tippavgifter, rengöring, golv-, 

väggar- och takbeklädnader. Till exempel väggbeklädnaden målning 

kommer att kompletteras med förarbeten som spackling och grundning. 

Genom att använda den här metoden så kommer resultatet att ge en ganska 

verklighetstrogen bild av hur stor prisskillnad det kan bli mellan ett vanligt 
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icke miljöcertifierat bygge och ett bygge som använder sig av 

miljöcertifierade material samt produkter.  

4.3 Urval, validitet och Reliabilitet 

I den här undersökningen har ett urval gjorts för att ge validitet och 

reliabilitet till undersökningen. 

4.3.1 Urval 

Information om hur dagens materialval påverkar miljön har samlats in från 

aktuella vetenskapliga artiklar. Med aktuella avses från år 2011 till år 2016. 

Genom att begränsa intaget av den här typen av teori från fem år tillbaka 

anses den representativ verkligheten. Valet av respondenter har gjorts utifrån 

om de är aktiva inom den här typen av forskning, vilket betyder att flera 

artiklar inom samma genre har publicerats i deras namn. Ytterligare har 

endast artiklar som är peer view märkta använts för att informationen ska 

vara pålitlig. 

Urvalet av material har begränsats till en miljömärkning, i detta fall Svanen. 

Leverantörerna har i första hand begränsats till samma leverantörer som 

byggentreprenören har anlitat. Kan ett Svanenmärkt alternativ väljas hos 

samma leverantör, till ett pris som inte skiljer sig något nämnvärt ifrån andra 

leverantörer så behålls strukturen i byggprojektet. Kan samma leverantör 

användas betyder även detta i de fall där en UE har anlitats att 

arbetskostnaden för UE i kalkylerna blir densamma och att endast 

materialkostnaden behöver bytas ut. Upptäcks dock samma material eller 

produkt till ett mycket billigare pris hos en annan leverantör så kommer 

fraktkostnaden att övervägas och räknas in innan val av leverantör görs.  

4.3.2. Validitet 

Jämförelsen avser att resultera i en prisskillnad mellan det verkliga 

alternativet och det Svanenmärkta alternativet. Prisskillnaden kommer dock 

till en viss del att vara fiktiv om de verkliga kostnaderna för 

ombyggnationen inte kommer att erhållas. I ett sådant läge kommer 

konsumentpris och priserna i sektionsdata ROT att användas. Priserna 

kommer då att användas för både Arkitektbolagets rumsbeskrivning och för 

den Alternativa rumsbeskrivningen för att kunna jämföra dem. Validiteten 

för jämförelsen anses ändå hög då priserna i sektionsdata ROT är baserade 

på lokala priser och anpassade för att gälla över stora delar av Sverige. 

Sektionsdata ROT anpassas av många företag i Sverige och ger på så sätt 

trovärdiga priser till jämförelsen.  
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För att materialpriserna till det miljövänliga alternativet ska få så hög 

validitet som möjligt så har priset för samma vara granskats hos flera olika 

leverantörer. Det ska dock tas i beaktande att byggföretagen oftast får 

rabatterat pris vid materialinköp då de oftast köper större partier samtidigt. 

Vill de utvalda leverantörerna inte ge ut de rabatterade priserna, eller 

generella priser, på vad ett sådant rabatterat pris kan ligga på så kommer 

konsumentpriset exklusive moms att anpassas i jämförelsen för ett så 

trovärdigt resultat som möjligt. Detta kommer att ge en mindre differens i 

beräkningen mot vad det verkliga priset hade kunnat bli men detta förväntas 

inte heller resultera i en tillräckligt stor differens för att resultatet inte ska bli 

trovärdigt. 

4.3.3. Reliabilitet 

Reliabiliteten för jämförelsen är beroende av dagens läge. Det vill säga att 

undersökningen är baserad på dagens materialpriser 2016-05-23 och detta är 

något som kontinuerligt förändras då produkter och material ständigt 

utvecklas. Även standardpriserna i sektionsdata ROT uppdateras 

kontinuerligt. Skulle undersökningen genomföras igen med samma metod 

och priser baserade på dagens prisläge så bör samma eller liknande resultat 

uppnås. Priserna som använts i undersökningen är tagna mellan den 21/3 

och 18/5 året 2016. 

De beräknade ytorna på Kronoberg skolan kommer alltid att vara desamma. 

Reliabiliteten för den här undersökningen är beroende av nutiden och 

jämförelsen kommer endast att vara aktuell en viss tid framöver. 
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5. Genomförande 

För att på bästa sätt kunna uppnå önskat resultat så lades genomförandet upp 

i olika steg. 

1. Ta reda på information om materialen utifrån mottaget underlag och 

rita upp objektet i Autodesk Revit för att smidigt kunna få ut 

behövda mått till kalkylen. 

2. Upprätta kalkylen. 

3. Besöka objektet och få kompletterande information om materialen 

som använts. 

4. Intervju med byggentreprenören för att få ett bättre 

kostnadsperspektiv till kalkylen. 

5. Kontakta och besöka leverantörerna i efterfrågan på Svanenmärkta 

material och produkter utifrån kraven. 

6. Sammanställa kalkylen och upprätta den alternativa 

rumsbeskrivningen. 

5.1 Uppmätning av area och konstruktionsdelar 

För att kunna genomföra kalkylen behövdes mängder se som skulle kunna 

multipliceras med respektive kostnad för materialen. För att kunna räkna ut 

areorna ritades lokalen upp i Autodesk Revit utifrån erhållen ritning från 

Arkitektbolaget. Ritningen innehöll endast mått på takhöjden i sektionen så 

resterande mått mättes på ritningen med skalstock, se Bilaga 7. Storleken på 

fönster och dörrar gick inte att utläsa utifrån ritningen utan för att få reda på 

detta krävdes ett platsbesök för att få korrekta mått. 

I Autodesk Revit kan ritningen studeras i både 2D och 3D. Genom att ställa 

in höjd på väggarna, storlek på fönster och dörrar kan programmet räkna ut 

hur stora areor väggarna har. Programmet uppdaterar även hela tiden 

fönster- och dörrförteckningarna under ritandets gång. Detta gör det enkelt 

att få ut area på behövda ytor och byggnadsdelar. 

För att se ritning se Bilaga 7. 

5.2 Kalkylupplägg 

För att kunna beräkna på de olika materialen och konstruktionsdelarna 

användes Wikells sektionsdata ROT och sektionsfakta ROT. Det kommer 

inte att beräknas på hela ombyggnationen då kunskaper inom alla delar inte 
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finns. Kalkylerna kommer att innehålla materialen i rumsbeskrivningen, 

rivningskostnader och de nybyggda väggarna. Kalkylerna kommer läggas 

upp på så sätt att alla material mängdas per rum. Detta för att lätt kunna göra 

redigeringar om fel upptäcks. När kalkylerna är korrekta kommer de att 

sammanställas för att kunna ge en tydligare överblick. Till exempel kommer 

all area med den röda målarfärgen att läggas ihop till en kolumn då 

helhetssiffran känns mer intressant för läsaren. 

Utifrån erhållen planritning och Autodesk Revit-ritningen lades alla ytor in i 

kalkylprogrammet under tillfälliga material från programmets utbud. 

Utvalda delar lades in under olika kategorier med ytan multiplicerat med 

respektive pris. Alla kostnader i programmet var exklusive moms. 

Programmet lade till ett omkostnadspålägg på 253 %. När alla delar var 

inlagda i kalkylen erhölls en summa på vad dessa delar av projektet 

förväntades kosta. Den här summan blev väldigt generell då rätt material och 

under- och förarbeten inte var korrekta än utan tillfälligt antagna. I detta 

skede bokades ett platsbesök på Kronoberg skolan då mottaget underlag inte 

innehöll svar på alla material och under- och förbehandlingar för de olika 

arbetena. Efter platsbesöket på Kronoberg skolan redigerades kalkylen med 

korrekta material och andra justeringar som uppenbarade sig på 

platsbesöket. Huvudkategorierna för kalkylen blev rivning, innerväggar, 

undertak, målningsarbeten, beläggningar/beklädnader, snickerier och 

diverse. Varje huvudkategori blev sedan indelad i underkategorier för att det 

skulle vara lätt att orientera sig i kalkylen under arbetets gång. 

Om konsumentpris erhålls så kommer det att multiplicerades med 80 % för 

att få priset exklusive moms som kalkylen är uppbyggd på. 

Utöver den totala prisskillnaden på de två rumsbeskrivningarna så kommer 

även en beräkning utföras på hur mycket extra det hade kostat att byta ut den 

befintliga linoleummattan i korridor/B224 och B239. Summan för den här 

mattan kommer att vara adderad i kalkylen för den Svanenmärkta 

rumsbeskrivningen. 

Se fullständiga kalkyler se Bilaga 5 och 6 för varje byggnadsdel.  

5.2.1 Rivning 

Underkategorier: innerdörrar, blåbetongväggar, undertak, linoleummatta, 

socklar, dörrfoder och tippavgifter. 

Alla rivningsarbeten lades in under rumsnummer och adderades med antal, 

meter eller m2 utifrån planritningen och rumsbeskrivningen. Alla dörrar och 

invändiga fönster läggs in under korridor/B224 och B239. 

Alla rivningskostnader erhölls från programmet och ligger som tid/m2. 



28 

Kelemit & Schön 

5.2.2 Nya innerväggar 

Tre stycken nya väggar byggdes upp i kapprum/B249 för att skapa två nya 

WC och en HWC för att kunna uppfylla kraven för en offentlig lokal. De 

lades in som innerväggar med stålreglar, isolering och gips i kalkylen för det 

befintliga jobbet och med en homogen trästomme i den Svanenmärkta 

kalkylen. I den Svanenmärkta kalkylen lades en homogen trästomme in på 

grund av att trä är ett förnyelsebart material till skillnad från stål. De nya 

innerväggarna är inte en del av rumsbeskrivningen men de är en grund för 

väggbeklädnaderna så de räknades in i kalkylerna.  

Kostnaderna för de nya innerväggarna erhölls från sektionsdata ROT och är 

fördelat på tid multiplicerat med materialkostnad och åtgång. 

5.2.2 Undertak 

Nytt undertak monterades i alla rum förutom i vaktmästeri/B250, 

passagen/B251, städ/B246, WC/B247, WC/B248, HWC/B249a, WC/B249b 

och WC/B249c då detta undertak skulle behållas enligt rumsbeskrivningen. I 

kalkylen lades alla rum in separat benämnda med rumsnummer och antal. 

Kostnaden för undertaket lades in som UE-kostnad/m2.  

5.2.3 Målningsarbeten 

Underkategorier: Ommålning väggar, nymålning väggar och ommålning 

tak. 

Alla ommålningsarbeten lades in och benämndes med rumsnummer. Varje 

rum kompletterades med antal m2 och färgtyp och kulör. De rummen med 

fondväggar lades in två gånger, en med antal m2 för den vita färgen och en 

med antal m2 för fondväggen. I befintligt kapprum/B249 byggdes tre nya 

innerväggar för att skapa två WC och en HWC. Detta är de enda väggarna 

som har nymålats. Även dessa väggar lades in med rumsnummer och m2 

adderat med troliga förbehandlingar. Taken som målats om var i städ och 

toaletterna vilket är städ/B246, WC/B247, WC/B248, HWC/B249a, 

WC/B249b och WC/B249c. 

Alla målningsarbeten på väggarna kompletterades med olika mycket 

förarbeten. I detta fall bredspackling, ispackling, påspackling och ny väv i 

alla rum förutom Passage/B251 som endast behövde ispackling och 

påspackling. 

I summan för målningsarbetet är även golvskydd av papp inräknat. 
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Alla målningsarbeten lades in som UE-kostnad/m2 förutom våtrumsfärgerna 

som lades in med konsumentpris exklusive moms multiplicerat med tid. 

5.2.4 Beläggningar/Beklädnader 

Underkategorier: linoleummatta, plastmatta och stänkskydd toalett.  

Linoleummatta benämndes efter rumsnummer och lades in med antal m2 

förutom korridorerna/B224 och B239, passage/B251 och städ/B246 där 

befintligt golv skulle behållas enligt rumsbeskrivningen. Under kategorin 

plastmatta lades toalettutrymmena in och alla fönsternischer i korridoren, se 

figur 3. 

 

 

Figur 3: Plastmatta i fönsternischen (privat arkiv Sara Schön). 

På toaletterna skulle även stänkskydd in, dessa lades in i kategorin 

stänkskydd toalett. Dessa benämndes också med respektive rumsnummer 

och antal m2. 

Kostnaden för linoleummattan och plastmattan lades in som en UE-

kostnad/m2. Kaklet lades in som med konsumentpris exklusive moms 

multiplicerat med tid.  

5.2.5 Snickerier 

Underkategorier: socklar, innerdörrar, invändiga glaspartier, dörrfoder, 

regel och nybyggda väggar. 

Socklarna mängdades utifrån planritningen och lades in specifikt för varje 

rum. Det används socklar i alla rum förutom ELC i rum B250, alla WC och 

HWC. Utifrån planritningen mängdades även dörrar och fönster och lades in 

i kalkylen. Här benämndes dörrarna med littera, modulmått, glasad eller 

brandklass och fönstren med littera och modulmått. Under kategorin 

dörrfoder lades dörrfoder in med antal meter. Under kategorin regel lades 

även en regel in som behövdes för att dörren skulle kunna monteras 
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rätvinklig i ett vinklat dörrhål. I kategorin nybyggda väggar lades antal m2 in 

för kapprum/B249 som delar av rummet och skapar HWC/B249a, 

WC/B249b och WC/B249c. 

Alla underkategorier under snickerier lades in i kalkylen som tid 

multiplicerat med materialkostnad. 

5.2.6 Diverse 

Underkategori: rengöring linoleummatta. 

Enligt rumsbeskrivningen skulle linoleummattan i korridor/B224 och B239, 

städ/B246 och vaktmästeriet/B250 behållas samt rengöras. Dessa rum lades 

därför in under rengöring och inte under golv. 

Rengöringen lades in i kalkylen som en samlad UE-kostnad/ m2. 

5.2 Fakta utifrån rumsbeskrivningen 

Utifrån rumsbeskrivningen kunde fullständig information angående 

materialen kakel och linoleummattan hittas. Informationssökandet gällande 

de resterande materialen påbörjades med platsbesöket och sedan följt av 

intervjun med Ottosson Bygg. 

5.3 Platsbesök och avvikelser från erhållet underlag 

För att kunna säkerställa vissa mått i ritningen som uppfördes i Autodesk 

Revit så behövdes ett platsbesök göras för att kunna mäta upp de oklara 

måtten. Detta handlade främst om ett fönster i korridoren. Under 

platsbesöket på Kronoberg skolan upptäcktes dock ett antal andra avvikande 

förändringar från rumsbeskrivningen och ritningen. 

5.3.1 Golv 

I korridorer/B224 och B239 stod det angivet att befintligt golv skulle finnas 

kvar. Dessa två korridorer behövde kompletteras med nya golvbitar vid varje 

invändigt fönster då decimetern vägg inte längre fanns kvar. I fönsternischen 

lades en plastmatta in i liknande kulör som linoleummattan. Varför de hade 

valt att byta material i fönsternischen förblev osagt. På toaletterna låg även 

en plastmatta med uppvikt sockel istället för linoleum och träsockel som det 

stod i rumsbeskrivningen. Linoleum och träsockel håller inte kraven för 

våtrum. 

På platsbesöket upptäcktes det att linoleummattan i korridor/B242 och 

B239, städ/B246 och vaktmästeriet/B250 också behölls. 
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5.3.2 Väggar 

De väggar som enligt ritningen och rumsbeskrivningen skulle vara målade 

gröna var inte det, de var istället målade antingen röda eller mörkgråa.  

Fondvägg i rött hade: Expeditionen/B225, rektorsexpedition/B229, 

grupprum/B238. 

Fondvägg i mörkgrått hade: Lärosal/B226, lärosal/B231, lärosal/B240, 

personalrum. 

Kapprum/B245 och kapprum/B249 avvek helt från ritningen och 

rumsbeskrivningen och saknade fondvägg. Kapprummen hade istället målats 

helvita efter överenskommelse mellan Ottossons Bygg AB Hemsö.  

Alla rum förutom passage/251 bredspacklades och lades på ny väv för att 

sedan grundas och målas två gånger. 

Under platsbesöket erhölls information om vilket fabrikat målarfärgen hade 

och hur processen gick till, vilka förbehandlingar som behövdes och antal 

strykningar. Utifrån detta kunde rätt mängd förbehandling och strykningar 

läggas in i kalkylen. 

5.3.3 Undertak 

Ett missförstånd utifrån rumsbeskrivningen angående hur mycket undertak 

som skulle rivas ut och bytas ut hade också skett. Undertak skulle rivas ut 

och bytas i alla rum förutom arbetsrum/B250 och passagen/B251 där det 

befintliga undertaket behölls. Det befintliga undertaket behölls i dessa rum 

på grund av att det inte kändes nödvändigt att byta ut taket i arbetsrum/B250 

som är vaktmästeri och passage/B251 som fungerar som varuintag och 

ligger i anslutning till hissen. I dessa rum vistas inte merparten av 

personerna som kommer att röra sig i lokalerna ändå. 

5.3.4 Takhöjd 

En missuppfattning hade skett i sektionsritningen där det hade antagits att 

det fanns en väggyta över dubbeldörren mellan korridor/B224 och 

korridor/B239. Den här ytan fanns inte utan undertaket låg i direkt 

anslutning till den övre dörrkarmen. Detta gav en takhöjd på 2185 mm i 

korridorerna istället för 2580 mm som i resterande lärosalar och arbetsrum. 

Det finns ett krav på lägsta takhöjd i skollokaler som ligger på 2700 mm 

men detta var en avvikelse som blivit godkänd på grund av att det var en 

ombyggnation av en redan befintlig byggnad. Anledningen till att takhöjden 

i korridoren sänktes var för att ventilationen skulle få plats. I resterande rum 

låg ventilationen blottad för att erhålla högre en takhöjd. 
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5.3.5 Fönster 

De invändiga fönstren i korridoren hade inte en bröstningshöjd på en 

decimeter som de hade enligt rumsbeskrivningen. De var monterade direkt 

på med golvet. Enligt Arkitektbolaget skulle fönstren vara placerade en liten 

bit upp på grund av att detta var en offentlig miljö och skulle underlätta 

städning. Varför den här avvikelsen skett kunde dock ingen av de inblandade 

parterna svara på men detta var inte ett problem som behövde åtgärdas utan 

resultatet ansågs fortfarande passande lokalen. 

5.3.6 Dörrar 

Enligt ritningen och rumsbeskrivningen skulle 18 dörrar rivas ut och 12 nya 

dörrar sättas upp. På plats visade det sig att ytterligare två dörrar ersatts med 

nya. Branddörrarna till trapphus/B234 och trapphus/B223 hade också bytts 

ut. Detta på order från Hemsö. 

Dörr – Elcentralen 

Dubbeldörrarna för elcentralerna i korridoren/rum B224 och i arbetsrum/rum 

B250 antogs utifrån ritningen vara klassiska aluminiumdörrar i vitt. 

Dubbeldörren i korridoren/rum B224 var dock inte en ren aluminiumdörr 

utan den var inklädd med väv och målad på samma sätt som väggarna. 

Genom att klä in dubbeldörren utmärkte den sig inte utan flöt in i väggen på 

ett snyggt sätt. Detta gjorde dock att dubbeldörren var tvungen att mätas upp 

och ytan adderas på väggarean i korridor/rum B224. 

5.3.8 Sammanfattning efter platsbesök  

En hel del förändringar hade skett utifrån Arkitektbolagets rumsbeskrivning, 

se Bilaga 3, vilket är en överenskommelse mellan hyresvärden Hemsö, 

hyresgästen Kronoberg Skolan och Ottosson Bygg AB. Att förändringar 

skett var inget som Arkitektbolaget visste om. Detta betyder dock att 

underlaget för kalkylen inte längre stämde och att kalkylen var tvungen att 

baseras på synligt resultat och muntlig information som erhölls under 

platsbesöket. 

5.4 Kalkylredigering 

Efter platsbesöket redigerades kalkylen med korrekta ytor och antal. Under 

platsbesöket bestämdes även en intervju med byggmästare Lennart 

Ottosson3 för att få underlag på priser att komplettera kalkylen med. 

                                                 
3 Ottosson, Lennart. Byggmästare på Ottosson Bygg AB. 2016. Intervju. 
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5.5 Byggentreprenörens val av UE och materialleverantörer 

En kvalitativ muntlig intervju med byggentreprenören Ottosson Bygg AB 

ägde rum den 27/4 på deras huvudkontor i Växjö och gav en inblick i hur en 

byggentreprenör tänker och resonerar angående materialval. Har en 

byggentreprenör spelrum överhuvudtaget, hur de resonerar i så fall i sådana 

lägen, eller är allt förutbestämt, var frågor som besvarades. Ytterligare 

besvarades vad för material som använts. Under intervjun med Ottosson 

Bygg AB erhölls även prisinformation kring ombyggnationen för att kunna 

komplettera kalkylen. 

De generella frågorna om ifall en byggentreprenör har något spelrum 

angående materialval och hur de i så fall resonerar besvarades med svaret att 

det är ekonomin som styr. I detta fall gjorde budgeten och underlaget att de 

inte hade så mycket spelrum att jobba med och även om de hade haft det så 

sker ändå allt i samråd med beställaren. 

Utifrån rumsbeskrivningen och platsbesöket på Kronoberg Skolan 

diskuterades varje material för att få information om produkterna som 

använts. Ottosson Bygg gjorde materialvalen utifrån Arkitektbolagets 

rumsbeskrivning. Materialen som valdes var utifrån kundens krav och 

ekonomi. Generellt så gäller att om inget specifikt står angivet i underlaget 

så väljs det billigaste materialet till en byggnation av det här slaget berättar 

Ottosson Bygg. Under andra omständigheten då budgeten är mer flexibel 

kan dyrare och mer extravaganta material diskuteras fortsätter Ottosson 

Bygg. 

I samband med prisinformationen mottogs även information om vilka 

leverantörer och underentreprenörer som Ottosson Bygg använt till 

ombyggnationen. Golv levererades från BBM golv och bad. Kakel från 

Kakeldaxgruppen. Fönster, dörrar, dörrfoder och socklar levererades från 

Fellessons. Undertak levererades från TJ akustiktak och Hagbloms måleri 

var underentreprenör för alla målerier. Utifrån den här informationen kunde 

sedan leverantörerna besökas och intervjuas för att få mer information om 

materialen som använts på Kronoberg skolan och om leverantörerna kunde 

erbjuda Svanenmärkta alternativ som helst skulle befinna sig inom samma 

prisklass. 

För att se fullständiga areor, material, kostnader, mängd och åtgång se bilaga 

4. 

5.6 Alternativ rumsbeskrivning 

Utifrån informationen från intervjun med Ottosson Bygg AB kunde besök 

till leverantörerna göras för att se om de kunde erbjuda Svanenmärkta 

alternativ. Materialen var fortfarande tvungna att uppfylla 

rumsbeskrivningens krav men med hänsyn till miljö och ekonomi. 
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För att se fullständiga areor, material, kostnader, mängd och åtgång se 

Bilaga 5. 

5.6.1 Golv 

En muntlig intervju skedde med BBM golv och bad i Växjö där frågor om 

golven besvarades. De kunde inte erbjuda något billigare och bättre 

alternativ för en offentlig miljö. Forbo är ett ledande fabrikat inom 

golvproduktion och i och med det kan de erbjuda prisvärda produkter. 

Plastmattan var inte Svanenmärkt. Uppföljningen efter besöket hos BBM 

golv och bad blev att söka efter Svanenmärkta plastmattor online och hos 

andra leverantörer. 

5.6.2 Väggar och tak  

För måleriarbetena anlitades Hagbloms måleri som underentreprenör. 

Utifrån platsbesöket och vidare mottagen information från Ottosson Bygg 

fanns det nu tydlig information angående vilket fabrikat det var på färgen 

som använts. På Kronoberg skolan hade Hagbloms måleri valt att utföra alla 

målerier i Alcros fabrikat. Prisinformationen som erhölls från Ottosson 

Bygg var inte tydlig i hur stor del som var materialkostnad utan för att få 

fram en materialkostnad till kalkylen gjordes besök på Colorama och Växjö 

färg och tapet. Priser granskades även online för att få en bild över vilken 

prisklass Alcros färg förhåller sig inom. 

Målarfärg - Grundfärg och täckfärg för trä 
Färgen granskades mer noggrant online och återförsäljarna Colorama och 

Växjö färg och tapet besöktes för att få prisinformation om produkten och 

för att se om ett billigare alternativ kunde hittas. 

Colorama och Växjö Färg och tapet kunde inte rekommendera något 

billigare och bättre alternativ då Alcros färg är märkt med 

miljöcertifieringarna Svanen, Astma och allergiförbundet och EU-blomman. 

Alcro är Sveriges ledande färgvarumärke och kan därför erbjuda prisvärda 

produkter (Alcro, 2016f). 

Målarfärg för vägg och tak i våtrum 
Grundfärgen och täckfärgen i våtutrymmena som målarfirman Hagbloms 

Måleri använde sig av var inte Svanenmärkt målarfärg. Besök på butikerna 

Colorama och Växjö färg och tapet utfördes för att se om ett Svanenmärkt 

alternativ kunde hittas. Även samtal med Beckers färg och Alcro utfördes 

för att hitta Svanenmärkta alternativ. 

Muntliga intervjuer över telefon skedde med Beckers färg och Alcro. Enligt 

kundtjänst så hade de ingen Svanenmärkt grundfärg för våtrum. Även vid 
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kontakt med Alcros kundtjänst upprepades svaret att de inte hade någon 

Svanenmärkt grundfärg för våtrum. Deras förklaring var att grundfärgen för 

våtrum behöver vara alldeles för tät för att kunna uppfylla Svanen krav. I 

sådan färg tillkommer nämligen ämnen som gör att färgen inte längre kan 

uppfylla Svanens kriterier. 

Vid kontakt med de olika leverantörerna i Växjö hittades inte heller någon 

grundfärg för våtrum som klarade av kraven för Svanenmärkt produkt. Ingen 

av de grundfärger som upptäcktes för våtrum var heller märkta med någon 

annan miljöcertifiering. 

Vid sökandet av Svanenmärkt upptäcktes en täckfärg som var Svanenmärkt 

från märket Jotun. Jotun är ett norskt företag som har en täckfärg för våtrum 

som uppfyller Svanens kriterier. 

På Växjö färg och tapet erhölls konsumentpris som justerades i kalkylen 

enligt Bilaga 1. 

Kakel för våtutrymmen 
I rumsbeskrivningen stod det angivet vilket kakel som använts i 

ombyggnationen. Det kollades upp online på Kakeldaxgruppens hemsida 

vilket visade sig inte vara Svanenmärkt. 

För att finna ett kakel som var Svanenmärkt så besöktes flertal butiker och 

mailkontakt med grossister och butiker var en viktig del. Centro kakel och 

klinker AB går det inte att Svanenmärka kakel och klinker. Det finns inte 

någon produktgrupp hos Miljömärkning Sverige (som administrerar Svanen) 

utan det saknas således miljömärkningskriterier som produkten ska uppfylla 

för att kunna få bära Svanenmärket. Det går inte heller att märka 

produkterna. 

Idag finns det inte längre någon industriell tillverkning av kakelplattor i 

Sverige med Svanenmärkningen och därför finns inte heller kompetens att 

bedöma detta alls. 

Kontrastmarkering 
För att uppfylla Kronoberg skolans krav med tillgänglighet måste väggytan 

bakom WC och handfat kontrastmarkeras för att det ska vara anpassningsbar 

för alla. Ett kakel ska uppfylla minst 0,4 på NCS skalan för att uppfylla 

kravet som kontrastmarkering. 

Golvsocklar och dörrfoder. 
På besöket hos Fellessons ställdes som vid tidigare leverantörsbesök frågor 

om själva materialen och om billigare och bättre alternativ kunde erbjudas. 

De berättade att socklarna och dörrfodret inte var Svanenmärkt och att virke 

inte kan Svanenmärkas. Golvsocklarna och dörrfodret levererades till 

butiken från Ehl Prolist och Ädelträ i Norrhult. 
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Utifrån informationen som erhölls hos Fellessons så granskades det mer 

noggrant om verkligen inget virke kan Svanenmärkas. Det visade sig att trä 

kan Svanenmärkas men att det bara gäller virke för utomhusbruk. Sådant 

virke benämns som trävirke och är ett alternativ till virke som har 

impregnerats på traditionellt sätt utan tungmetaller och biocider. Moelven 

Wood AB är ett av sex stycken företag som producerar Svanenmärkt 

utomhusvirke (Svanen, 2016k). Vanligt virke kan dock märkas med Forest 

Stewardship Council (FSC) eller Programme for the Endorsement of Forest 

Certification (PEFC). Detta är de två miljöcertifieringssystem som finns i 

Sverige och som behandlar vanligt virke. Kontakten återupptogs med 

Fellessons för att få information om ifall deras virke var märkt med FSC 

eller PEFC. För att ett virke ska bli märkt med till exempel PEFC så måste 

det odlas enligt PEFC, hyvleriet måste vara PEFC märkt och även 

återförsäljaren, i detta fall Fellessons, måste också vara PEFC märkt. 

Fellessons berättade att de inte varken har FSC eller PEFC märkningen så de 

kan de inte garantera att virket för den vitmålade furusockeln, dörrfodret i ek 

eller golvsockeln i ek är FSC eller PEFC märkt trots att hyvlerierna som 

virket köps in ifrån är det. En FSC eller PEFC märkning är tyvärr inte 

jämförbar med Svanen då de fokuserar på olika kriterier. Ett virke märkt 

med FSC eller PEFC garanterar att virket har odlats, skövlats och hyvlats 

med varsamhet för naturen. 

Undertak 

TJ akustiktak var leverantör av undertaket och de besöktes på deras 

huvudkontor i Växjö för en muntlig intervju där svaren antecknades. 

Intervjun skedde med Vd:n Tommie Johansson4 och frågor angående deras 

utbud av undertak ställdes men även frågor angående deras miljösyn. 

Johansson berättade att undertaket som monterats på Kronoberg skolan var 

av fabrikat Ecophon med. De två största leverantörerna av undertak i 

Sverige är Ecophon och Paroc. Som tidigare nämnt i teorin har de båda 

utpräglade miljöpolicys men det är bara Ecophon som har Svanenmärkta 

produkter. Paroc jobbar med ett Danskt certifieringssystem istället. 

5.6.3 Fönster och dörrar 

Under intervjun med Fellessons berättade de att de endast är återförsäljare 

av Elitfönster och Swedoor som fönster och dörrarna kom ifrån. De gav ut 

kontaktinformation till Elitfönster och Swedoor, med hjälp av den 

informationen skedde mailkontakt med de båda parterna. Även mailkontakt 

med Svenska fönster som har Trarydfönster skedde. 

Frågor ställdes till Adam Fransson5 på Swedoor angående deras miljösyn 

och deras sortiment på miljövänliga produkter. Fransson svarade att varken 

                                                 
4 Tommie Johansson. 2016. VD TJ Akustiktak. Intervju. 2 maj. 
5 Fransson, Adam. 2016. Retail Öst på Swedoor. Intervju. 9 maj. 



37 

Kelemit & Schön 

innerdörrar eller invändiga fönster kan Svanenmärkas. Samma svar erhölls 

även från Elitfönster och Svenska Fönster. 

Vid kontakt med Svanen så förklarade de att innerdörrar och invändiga 

fönster inte går att Svanenmärka på grund av att det ställs vissa krav på u-

värden för produkterna. Detta betyder att fönster och dörrar för utomhusbruk 

ska uppfylla andra kriterier, där av den anledningen går de inte att 

Svanenmärka. 

5.6.4 Svanenmärkta byggnader 

En muntlig intervju med skriftliga anteckningar skedde med Svanen för att 

få en tydligare bild över hur det fungerar med att Svanenmärka byggnader 

men även om- och tillbyggnader, då vissa material inte går att finna 

Svanenmärkta. Vad används i sådana fall som substitut eller hur resonerar 

de. Det visade sig att varje produkt och byggnad som ska bli Svanenmärkt 

behöver uppfylla kriterier för hela livscykeln. Vilket betyder att alla material 

i en byggnad inte behöver vara Svanenmärkta för att en byggnad ska bli 

Svanenmärkt. 

5.7 Transport, sortering och återvinning av material 

Hela livscykeln för en produkt innefattar även transport, sortering och 

återvinning. I och med att välja Svanens certifiering så är de faktorerna 

redan inräknade. På grund av den här anledningen har den här rapporten inte 

fokuserat något nämnvärt på just de punkterna. 

Under intervjuerna har frågor ställts angående materialen och företagens 

miljöpolicy. Utifrån deras svar har en mindre inblick getts i vilka områden 

inom transport, sortering och återvinning som är mest och minst utvecklade. 
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6. Resultat 

I nedanstående stycke presenteras resultatet. För att kunna förtydliga 

materialvalen så presenteras resultaten tillsammans med motiveringar. 

6.1 Alternativ rumsbeskrivning 

Den Alternativa rumsbeskrivningen skulle resultera i en rumsbeskrivning 

med enbart Svanenmärkta produkter. Detta uppfylldes inte då det inte finns 

möjlighet att Svanenmärka alla produkter och material. 

Se Bilaga 5 för fullständiga kostnader för den Alternativa 

rumsbeskrivningen. 

6.1.1 Golv  

Linoleummattan 
Linoleummattan som valdes för ombyggnationen var av fabrikat Forbo 

Marmoleum Real typ Nr. 3048, graphite, NCS S 7502-Y, 2 mm. Det här 

golvet är uppbyggt av 97 % naturliga material, 70 % förnybart och 43 % 

återvinningsbart. Det som gör marmoleum annorlunda är att golvet är skapat 

av råvaror som tas direkt ifrån sina naturliga miljöer. Golvet håller i över 30 

år och när golvet sedan ska bytas ut kan hela mattan skrotas då den är 

biologiskt nedbrytbar (Forbo, 2016a). Detta gör att golvet håller kraven för 

att vara Svanen-märkt (Forbo, 2016b). 

Plastmatta 
Plastmattan som användes i våtutrymmena var fabrikat Forbo, aquastar 

våtrumsmatta, Element typ 66085, Graphite. NCS S 7000-N. 1,5 mm tjock. 

Den här matta är inte Svanenmärkt men är ändå en av de bättre 

plastmattorna då den inte innehåller några ftalater (Forbo, 2016f). Ftalater är 

de mjukgörande ämnena i PVC-plast som är skadliga för både miljö och 

hälsa (Kemi, 2016). Det gick inte att hitta någon Svanenmärkt plastmatta då 

många plastmattor är av just PVC-plast. Branschen är dock i full process 

med att fasa ut PVC-plast. Nyligen lanserade Tarkett en alternativ plastmatta 

utan ftalater och biocider som heter iQ One. Den är inte Svanenmärkt men 

certifierad enligt Cradle to Cradle. Originalmattan behölls då de båda 

alternativen troligtvis klarar kraven för en Svanenmärkt byggnad och Forbos 

matta låg lägre i pris än Tarkett. 

6.1.2 Väggar och tak  

För målerierna använde sig Hagbloms måleri utav fabrikatet Alcro. 

Leverantören Alcro kan erbjuda miljövänliga alternativ för nästan alla 

målningstillfällen. Alcro är kvalitetssäkrat enligt ISO 9001 och miljösäkrat 
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enligt ISO 14001 (Alcro, 2016e). Fyra olika färgtyper användes på 

Kronoberg skolan. Grundfärg för inomhusbruk, täckfärg för trä, grundfärg 

för våtutrymmen och täckfärg för våtutrymmen. Grund- och täckfärg för 

inomhusbruk var båda Svanenmärkta (Svanen, 2016g; Svanen, 2016h; 

Svanen, 2016i). Prismässigt gick inget bättre alternativ att hitta. Färgtyperna 

redovisas nedan: 

Grundfärg för inomhusbruk  

Alcro grundfärg Sober Natur Grundfärg (Alcro, 2016a).  

Täckfärg för trä 

Alcro, Milltex 20, halvmatt täckfärg för vägg, talet 20 står för glanstal 20 

(Alcro, 2016b) 

 Kulörer: 

 Vit   NCS S 0500-N  

 Grå   4 Pearl grey, NCS S 3500-N

 Röd   4 Kärlek, NCS S 3560-Y90R 

Våtrumsfärg  
Grund- och täckfärgen för våtutrymmena var inte Svanenmärkt. Färgerna 

som användes var: 

Grundfärg för våtutrymme 

Alcro Tät Grundfärg Våtrum (Alcro, 2016c). 

För att se uträkningar på åtgång och materialpris se Bilaga 1. 

För att se fullständiga beräkningar se Bilaga 4. 

Täckfärg för våtutrymme 

Alcros Täckfärg Tät Halvblank Våtrum (Alcro, 2016d). 

För att se uträkningar på materialåtgång och materialpris se Bilaga 1. 

För att se fullständiga beräkningar se Bilaga 4. 

Alternativen som valdes för våtutrymmena var istället: 

Grundfärg för våtutrymme 

Jotun, Grundning/Lim för våtrum som är en våtrumsfärg/grundning men 

som inte uppfyller Svanens krav. Färgen är en vattenburen specialgrundning 

och lim (Jotun, 2016a). 

För att se uträkningar på materialåtgång och materialpris se Bilaga 1. 

För att se fullständiga beräkningar se Bilaga 5. 

Täckfärg för våtutrymmen 

Jotun Lady Våtrum 20 Vit som är en täckfärg för våtrum (Svanen, 2016j). 

Det är en vattenburen akrylbaserad färg för inomhusbruk i våtrum och 

tvättutrymmen (Jotun, 2016b). 
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För att se uträkningar på åtgång och materialpris se Bilaga 1. 

För att se fullständiga beräkningar se Bilaga 5. 

Kakel för våtutrymmen 
Kaklet som använts på Kronoberg skolan var fabrikat Kakeldaxgruppen typ 

Monocolor V Lime Blank 150x150mm. Det här kaklet var inte Svanenmärkt 

eller märkt med Kakeldaxgruppens egna märkning “Bättre miljöval” 

(Kakeldaxgruppen, 2016a). 

 Därför valdes istället produkten Italgraniti Stone D Grafite, 150x150 mm 

(Kakeldagsgruppen, 2016b). Det här kaklet är dock svart istället för grönt 

och avviker från kulörkravet. Den är inte Svanenmärkt men är märkt med 

“Bättre miljöval” som för Kakeldaxgruppen menas att de väljer leverantörer 

med stor varsamhet. De flesta produkterna uppfyller Sunda Hus och Bastas 

miljökrav (Kakeldaxgruppen, 2016c). Den svarta färgen avviker från 

rumsbeskrivningen men håller kontrastmarkeringskravet på 0,4 NCS. 

Socklar och dörrfoder 
Till den Svanenmärkta rumsbeskrivningen gjordes valet att behålla samma 

socklar och dörrfoder som Fellessons levererat. Det finns nämligen inga 

Svanenmärkta socklar eller dörrfoder utan bara Svanenmärkt trävirke för 

utomhusbruk (Svanen, 2016k). Vanligt virke kan märkas med FSC eller 

PEFC certifiering men detta kräver att trädet odlas, skövlas och hyvlas enligt 

FSC eller PEFC. Även återförsäljaren ska vara märkt med 

miljöcertifieringen. Valet att behålla samma socklar och dörrfoder baserades 

även på att Svanen och FSC eller PEFC i slutändan inte går att jämföra. 

Undertak 
Undertaket som använts i bygget är en akustikskiva av fabrikat Ecophon 

Focus kant A 600x600 från TJ akustiktak. Skivan är uppbyggd av 70 % 

återvunna glasflaskor och glasull och har ett växtbaserat förnyelsebart 

bindemedel. Detta gör att det traditionella bindemedlet som är oljebaserat 

kan ersättas. Det här medför till att Ecophon i framtiden kommer att bespara 

miljön 14 000 oljefat per år när alla deras produkter har överförts till tredje 

generationen (Ecophon, 2016b). Detta gör undertaket Svanenmärkt och i 

kombination med att det är det billigaste alternativet på den Svenska 

marknaden så behölls produkten även i den Svanenmärkta 

rumsbeskrivningen. 

6.1.3 Fönster och dörrar  

Fönster och dörrar behölls enligt Arkitektbolagets rumsbeskrivning då 

undersökningen visar att det inte finns Svanenmärkta innerdörrar och 

fönster. 2-glasfönster från Elitfönster med höjd, 21M och innerdörrar med 

glasruta från Swedoor med höjd, 21M. Ljudkrav 40dB. 
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6.1.4 Transport, återvinning och sortering av material. 

För att ett material ska vara miljövänligt behöver det vara miljövänligt i hela 

livscykeln vilket betyder att även återvinning och transport ska vara 

medräknat i materialets livscykel för att det ska uppfylla kriterierna för att 

vara Svanenmärkt. 

För att främja miljön och skapa en hållbar utveckling använde sig Ottosson 

Bygg av två container för att sortera material och avfall i. En sorterad 

container med betong och en med osorterat material. Ottosson Bygg hyr 

container från Lessebo Åkericentral AB. För det här bygget hade de valt att 

hyra in två stycken containrar. Dels för att ett mindre bygge inte fyller upp 

fler och dels för att det lönade sig mer för Ottosson Bygg att hyra en 

container och låta Lessebo Åkericentral sortera den åt dem för en mindre 

kostnad. Lessebo Åkericentral AB står för hög kvalitét, service, kompentens 

och miljöhänsyn erbjuda och utveckla transporttjänster för kunden lösningar 

(Lessebo Åkericentral, 2016). 

Ottosson Bygg har haft diskussionen på tal tidigare att använda fler 

container men i ett sådant litet projekt som detta lönar det sig inte och 

dessutom finns det väldigt dåligt med plats att ställa upp fler containrar inom 

detta område. 

Vidare i studien kunde sortering och livscykeln studerats närmare. Under 

intervjun berättade Ottosson att själva sorteringen av utrivna material står för 

en ganska stor summa. Det är mer lönsamt att hyra en container för osorterat 

material och betala Lessebo Åkericentral en mindre kostnad för det än att 

hyra flera containrar och sortera det på plats berättar Ottosson6. 

Ett exempel i detta arbete är hur Kakeldaxgruppen transporterar deras 

material och produkter. De transporterar materialet direkt från tillverkaren 

till deras Central lager i Göteborg som har en utarbetad miljöpolicy. 

Transport av kakel sker i förstahand i den mån det går med tåg och fartyg för 

att minimera CO2 utsläppen för att gynna miljön och för att bidra till en 

hållbar utveckling berättar Kakeldaxsgruppen. 

TJ akustiktak har erbjudit Ecophon att samla in utrivet undertak och lägga i 

en container så att Ecophon själva ska kunna komma och ta hand om och 

återvinna sitt undertak. Om detta kommer att träda i kraft är dock ännu 

oklart men transportfrågan är något som utvecklas. 

6.3 Kostnadsresultat på Alternativa rumsbeskrivningen 

Resultatet skiljer sig inte något nämnvärt från Ottossons materialval. Det 

som skiljer sig åt i den Svanenmärkta rumsbeskrivningen är innerväggarna, 

                                                 
6 Ottosson, Lennart. Byggmästare på Ottosson Bygg AB. 2016. Intervju. 
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grund- och täckfärgen för våtrum, kakel och summan för vad det hade kostat 

att byta ut linoleummattan i korridor/B224 och B239. 

Totalkostnaden mellan de båda alternativen blev 21 270 kronor (exklusive 

omkostnader). Den här summan består dock av både konsumentpriser 

exklusive moms, företagspriser och sektionsdata ROT priser. 

I nedanstående summor är inte omkostnaderna inräknade. Om inget anges så 

är gäller företagspris på materialen. 

Skulle de ha lagt in en ny linoleummatta i korridoren/B242 och B239 så 

hade den kostat 20 060 kronor. 

Grund- och täckfärgen för våtrummen beräknades med konsumentpris 

exklusive moms. Alcros färg i byggentreprenörens kalkyl kostade 5073 

kronor och Jotuns färg till den alternativa rumsbeskrivningens kalkyl 

kostade 5133 kronor. Detta ger en differens på 60 kronor. 

Kaklet beräknades också med konsumentpris exklusive moms. Priset i 

kalkylen med byggentreprenörens material blev 1417 kronor och i den 

alternativa blev priset 2387 kr. Detta ger en differens på 970 kr. 

De nya innerväggarna beräknades med sektionsdata ROTs priser och i 

kalkylen med byggentreprenörens material blev kostnaden 1830 kronor. I 

den alternativa blev kostnaden 2010 kronor för väggarna. Detta ger en 

differens på 180 kronor. 

För fullständiga beräkningar se Bilaga 5 och Bilaga 6. 
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7. Analys 

Under arbetets gång upptäcktes det att majoriteten av de valda materialen 

redan var godkända hos Svanen. Många av de alternativen gick inte att finna 

bättre alternativ till och därför behölls de. 

Vissa mer ekonomiska alternativ kunde hittas hos andra leverantörer som till 

exempel linoleumgolvet. Hos leverantören BBM Golv och Bad var detta det 

billigaste linoleumgolvet men en billigare leverantör hittades på internet, 

Golvshop.se. De är dock belägna i Malmö vilket betyder att det hade 

tillkommit en fraktkostnad utöver försäljningspriset. Att välja leverantören i 

Malmö hade också förändrat projektets livscykel med längre 

transportsträckor och därför behölls den lokala leverantören BBM Golv och 

Bad. Om det prismässigt hade varit lönsamt att byta till en billigare 

leverantör längre bort är en beräkning som inte har utförts. 

När vissa material inte gick att finna Svanenmärkta men med andra 

miljöcertifieringar så uppstod en tolkningsfråga. Detta innebar att antingen 

skulle material med en alternativ miljöcertifiering väljas för att de är mer 

miljövänliga än ett material utan någon certifiering alls. Eller så skulle 

avgränsningen styra som innebar att miljövänligt är definierat enligt Svanen 

i den här undersökningen. Att analysera och värdera fler miljöcertifieringar 

hade blivit väldigt omfattande därför gjordes valet att endast fokusera på 

Svanenmärkta material och material som är godkända i en Svanenmärkt 

byggnad. Därav är till exempel kakelplattan utbytt för certifieringen Bättre 

miljöval är godkänd i en Svanenmärkt byggnad. 

Om det hade bortsetts från begränsningen att materialen skulle vara 

Svanenmärkta och alla material med en miljöcertifiering hade varit 

godkända så hade till exempel träprodukterna kunnat bytas ut till mer 

miljövänligt virke. Virke som är märkt enligt FSC eller PEFC hade kunnat 

väljas och då hade ett mer miljövänligt material ingått i den alternativa 

rumsbeskrivningen. Detta hade dock påverkat priset relativt mycket då detta 

virke är dyrare. I just detta fall är andelen virke relativt liten och det hade 

inte påverkat slutsumman något nämnvärt men i mer omfattande 

byggprojekt hade summan troligtvis avvikit mer än önskat. 

Att förhålla sig till en miljöcertifiering var en viktig avgränsning i den här 

undersökningen för att göra den möjlig. I verkligheten kan ännu mer 

miljövänliga materialval göras där flera miljöcertifieringar kan anpassas. 

Som ovan nämnt var även priset en parameter att ta hänsyn till i den här 

undersökningen. I verkliga byggprojekt kan fördelen med det miljövänliga 

materialet ställas i perspektiv till priset och diskuteras därefter. 
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8. Diskussion 

En generell uppfattning idag är att miljövänliga produkter kostar mer än icke 

miljövänliga produkter. Kanske baseras den här uppfattningen på en produkt 

som människan ofta köper och dagligen konsumerar, matvaror. Överlag så 

är ekologiska matvaror dyrare än de icke ekologisk. Detta kan också vara en 

anledning till att befolkningen generellt tror att alla ekologiska och 

miljövänliga alternativ är dyrare. Genom den här undersökningen har det 

visat sig att så inte alltid är fallet. Inom byggsektorn kan även de 

miljöcertifierade produkterna vara de billigaste. Detta kan bero på att den 

offentliga sektorn är en stor del av beställarna inom bygg och inom den 

offentliga sektorn ställs det ofta krav på att materialen som ska användas 

måste uppnå en viss standard för att alla människor ska kunna vistas i 

lokalerna. Byggprojekten hos den offentliga sektorn är ofta större och mer 

lönsamma. Att gå miste om att få sälja till exempel undertak till en offentlig 

beställare på grund av att din produkt inte håller kraven gör att företaget kan 

mista en större inkomst. 

Under arbetets gång förändrades synen på hur byggsektorn anammar 

miljövänligt byggande då en hel del företag redan ligger i framkant med sitt 

miljötänk. Resultatet blev därför inte som förväntat vilket dock är väldigt 

positivt för miljön då det bevisar att företag är mån om sina materialval. 

Detta visar även på att leverantörer redan anpassat sina produkter efter 

dagens miljöcertifieringar. 

Idag finns det mängder med miljöcertifieringar. Vad de fokuserar på varierar 

väldigt mycket men syftet är dock detsamma, att sänka miljöpåverkan. Vissa 

certifieringar analyserar produkter medan andra analyserar hela livscykeln. 

En certifiering som endast fokuserar på produktens sammansättning är bra 

men något som har konstaterats i teorin är att livscykelperspektivet blir allt 

viktigare. Material påverkar inte bara miljön med vad de består av utan 

också hur de framställs, transporteras och återvinns. Svanen utvecklar sina 

kriterier utefter ett livscykelperspektiv. Så materialen som har valts till den 

här alternativa rumsbeskrivningen är väldigt bra för miljön. 

Vidare i den här rapporten kunde framställning, transport, sortering och 

återvinning undersökts närmare. Generellt verkar många byggföretag i 

Sverige jobba utifrån miljöcertifieringar. Till exempel de tre ledande 

byggföretagen i Sverige, Peab, NCC och Skanska, jobbar främst utifrån 

BREEAM och LEED som är internationella utpräglade miljösystem. Inom 

dessa system ingår hela livscykelperspektivet men även mindre byggföretag 

som Ottosson jobbar med miljötänket. Anpassar du inget miljötänk så är du 

knappt aktuell på dagens marknad menar Ottosson7 och är detta är positiva 

                                                 
7 Ottosson, Lennart. Byggmästare på Ottosson Bygg AB. 2016. Intervju. 
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framsteg inom byggsektorn. Ottosson Bygg håller just nu på att anpassa 

SundaHus miljösystem. 

Miljötänket inom byggsektorn är en god bit på vägen men det släpps 

fortfarande ut föroreningar. Så vad är nästa steg? 

Transport-, sortering- och återvinningsfrågan är stora frågor inom livscykeln 

som rör alla inblandade parter i byggsektorn. För att kunna gå djupare inom 

dessa områden så hade det krävts omfattande undersökningar. Något som 

dock uppfattades jämsides i sökandet efter de Svanenmärkta materialen var 

att många företag är medvetna om transportfrågan och till exempel 

Kakeldaxgruppen som måste importera sina produkter transporterar i den 

mån det går sina produkter med tåg och fartyg för att minimera CO2 

utsläppen. De vill främja miljön och bidra till en hållbar utveckling berättar 

Andersson8. Däremot sortering och återvinning var något som inte 

uppfattades som lika genomarbetat som material- och transportfrågorna. 

Inom livscykeltänket kanske sortering och återvinning behöver utvecklas 

vidare. På mindre byggprojekt är nämligen den minsta containern för stor 

och då blir det mer lönsamt för byggföretagen att betala för sorteringen 

istället för att den sker direkt på plats. Detta bidrar till fler transportsträckor 

och mer föroreningar än om avfallet hade sorterats direkt på plats. 

8.1 Metoddiskussion 

Metoden gick ut på att söka information om de valda materialen till 

ombyggnationen och att hitta Svanenmärkta alternativ till dessa som inte 

avvek ifrån kraven och helst inte heller budgeten En kostnadskalkyl 

upprättades för att kunna analysera prisskillnader ifall Svanenmärkta 

material inte fanns inom samma budget men även för att ge ett bättre 

perspektiv på vad ett byggprojekt faktiskt kostar. 

För att kunna specificera vad ett miljövänligt material är så valdes en 

miljöcertifiering som grund. Att i den här undersökningen utgå ifrån en 

miljöcertifiering satte tydliga riktlinjer för vad som räknas som miljövänliga 

material. Avgränsningen att enbart förhålla sig till Svanenmärkta material 

föll dock när det visade sig att vissa material och produkter inte går att 

Svanenmärka. Det går att Svanenmärka hela byggnader men vissa material 

och produkter i ett bygge måste ändå inte vara Svanenmärkta. Bygget 

analyseras och certifieras ur ett helhetsperspektiv. Materialen och 

produkterna virke, kakel, grundfärg för våtrum, invändiga fönster och 

innerdörrar finns inte Svanenmärkta i dagens läge. Till exempel virke 

certifieras istället utifrån två andra system, FSC och PEFC. Dessa 

certifieringar använder sig Elitfönster av som levererade fönstren, så träet 

som används till fönstren är miljömärkt men inte Svanenmärkt som 

                                                 
8 Andersson, Åke Anställd på Kakeldaxgruppen. 2016. Intervju. 
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efterfrågades i den här undersökningen. I vissa situationer har just detta 

blivit en tolkningsfråga. 

I den här rapporten skulle djupare undersökningar inom transport-, sortering 

och återvinningsfrågan kunnat granskas då hela livscykeln är viktig men 

begränsningar var tvungna att sättas. 

Att basera kalkylen på de verkliga kostnaderna för bygget blev komplicerat. 

Detta på grund av att vissa kostnader erhållits i sammanslagna UE-

kostnader, andra som företagspriser och vissa som konsumentpriser. Syftet 

med undersökningen var att jämföra de verkliga kostnaderna och majoriteten 

av kostnaderna erhölls också som företagspriser men då uppstod istället 

problemet att särskilja materialpris från arbetskostnad. En bättre jämförelse 

hade kunnat ske utifrån enbart konsumentpris, dock faller i så fall syftet med 

att ge en bättre förståelse och inblick i vad ett bygge faktiskt kostar. 

Tanken med prisjämförelsen var att en den ena kalkylen skulle vara baserad 

på icke miljöcertifierade material och den andra på miljöcertifierade. Detta 

hade troligtvis gett en större skillnad ifall det hade varit så. Skulle 

jämförelsen göras om så hade Kronoberg skolan kunnat användas endast 

referensytor och göra egna materialval till kalkylerna. Att då beräkna en 

kalkyl med icke miljöcertifierade material och en med. 

8.2 Resultatdiskussion 

Undersökningen grundades på ett antagande att material som används i 

ekonomiskt begränsade situationer inte är miljövänliga. Ett annat antagande 

var också att miljövänliga material är dyrare än vanliga material. Efter att ha 

besökt leverantörerna och granskat alla materialen online visade det sig att 

även miljövänliga material kan vara de billigaste. Att byggsektorn redan har 

kommit så långt i utvecklingen av miljövänliga material var inte förväntat. 

Majoriteten av informationen som når dagens allmänhet handlar mestadels 

om hur dålig inverkan byggsektorn har på den globala miljöpåverkan. Sällan 

talas det om framstegen som görs inom materialutvecklingen och därför 

antogs resultatet bli annorlunda. 

8.2.1 Alternativ rumsbeskrivning 

Att hitta alternativa Svanenmärkta material till rumsbeskrivningen som detta 

arbete gick ut på var väldigt svårt då material och produkter inte alltid finns 

Svanenmärkta. Alla material behöver nämligen inte vara Svanenmärkta för 

att uppfylla kraven för en Svanenmärkt byggnad.  Detta betyder att 

produkten i sin egen livscykel inte behöver uppfylla alla krav utan att hela 

byggnaden klarar kraven. Vissa materialval har därför grundats på att de 

uppfyller kraven för en Svanenmärkt byggnad istället då vissa produkter inte 

finns Svanenmärkta men med andra miljöcertifieringar som håller kraven i 
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en Svanenmärkt byggnad. Därför är inte alla material i den Svanenmärkta 

rumsbeskrivningen Svanenmärkta. 

Resultatet visar på att linoleumgolvet redan var Svanenmärkt, vilket är en 

positiv överraskning då det är ett vanligt golv som används i många 

offentliga byggnader. 

Grundfärgen för våtrum är egentligen inte Svanenmärkt eftersom att 

undersökningen visade att det inte finns några grundfärger för våtrum som är 

Svanenmärkta. Men eftersom täckfärgen är av fabrikat Jotun så valdes även 

en grundfärg från samma fabrikat för att uppfylla bästa möjliga resultat. 

Utifrån dialogen med Svante Sterner9 på Svanen så finns det ingen 

Svanenmärkt våtrumsgrundning, men detta påverkar inte möjligheterna att 

kunna Svanenmärka byggnader. Det finns idag miljövänliga målarfärger 

som är godkända i Svanenmärkta byggnader men inte som enskild produkt, 

vilket även gäller för andra material och produkter. 

En täckfärg för våtrum som är Svanenmärkt är svårt att finna på marknaden 

men denna efterliknas och uppnår samma krav som rumsbeskrivningen. 

Det finns idag inget kakel på marknaden som uppfyller kriterierna för att bli 

Svanenmärkt, detta beror på att det inte finns någon tillverkning i Sverige 

och då inte heller kompetensen för att kunna bedöma materialet berättar 

Andersson10. Men för att en byggnad ska kunna bli Svanenmärkt uppfyller 

de flesta kakelplattorna kriterierna. 

För att kunna Svanenmärka en byggnad valdes ett kakel med märkningen 

“Bättre miljöval” som är Kakeldaxgruppens gemensamma bemärkning som 

innehåller olika miljömärkningar. Kaklet stämde inte överens med 

rumsbeskrivningen utifrån färgvalet, vilket strävades efter i det här arbetet 

då kunden inte ska behöva ändra sina krav och önskemål av färg- och 

material för att välja ett Svanenmärkt alternativ. Miljövänliga kakelplattor 

ofta är i naturfärger så kulören var tvungen att ändras, vilket den gjordes till 

en svart platta men som fortfarande uppfyller kravet för kontrastmarkering 

på 0,4 NCS i HWC. Detta är inget som antas påverka hyresgästen i just detta 

projekt då de var väldigt flexibla med färgerna på fondväggarna och valde 

att ta bort den gröna fondväggen som var planerad från början i lärosalarna. 

Socklar och dörrfoder finns inte Svanenmärkta. Det finns endast 

Svanenmärkt trävirke som är till för utomhusbruk. Det finns två svenska 

miljöcertifieringar för virke som heter FSC och PEFC. Dessa är dock inte 

jämförbara med Svanen och därför gjordes valet att behålla samma socklar 

och dörrfoder. 

                                                 
9 Sterner, Svante. 2016. Verksamhetsområdeschef på Svanen. Intervju. 
10 Andersson, Åke. Anställd på Kakeldaxgruppen. 2016. Intervju. 
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Fönster och dörrar är en svår diskussion som är komplicerad att bedöma då 

det krävs att produkten i sig själv är Svanenmärkt för att detta arbete skulle 

få ett förväntat resultat. Eftersom Svanenmärkta dörrar och fönster ska 

uppfylla kriterier för att få stämpeln på sina produkter men ett av de 

kriterierna är lågt u-värde vilket inte alls är nödvändigt i en inomhusmiljö 

som dörrarna och fönstren används i detta projekt. Detta gör att de inte är 

Svanenmärkta då prisskillnaden hade blivit väldigt hög, då valet hade blivit 

fönster och dörrar som klarar av en utomhusmiljö. Detta medför till större 

kostnader då det krävs i alla fall 3-glasfönster, ångspärr, brand och ljudkrav 

och bättre isolering, vilket inte alls behövs i detta projekt. Produkterna i sig 

själva är inte Svanenmärkta men de klarar av att bli godkända i en 

Svanenmärkt byggnad. 

Undertaksleverantörerna ligger i framkant med sitt miljötänk och det 

märktes hos TJ akustiktak då de hade miljövänliga material i hela deras 

sortiment. Det var bra priser och ett material som gynnar miljön. Undertaket 

var inte något bekymmer att finna på marknaden med en miljömärkning. 

En rumsbeskrivning med endast Svanenmärkta material föll på kaklet, 

socklarna, dörrfodret, plastmattan, innerdörrarna, de invändiga fönstren och 

grundfärgen för våtrum. Dock skulle alla de alternativa valen uppfylla 

kraven för en Svanenmärkt byggnad ändå.  

8.2.2 Kostnad för ny linoleummatta i korridor/B224 och B239 

Enligt beräkningarna hade det kostat cirka 20 000 kronor (exklusive 

omkostnader) att lägga in en ny linoleummatta i korridor/B224 och B239. 

Jämfört med vad hela ombyggnationen kostade så är detta en väldigt liten 

del att byta ut linoleummattan i korridor/B224 och B239 hade gett ett bättre 

helhetsintryck av lokalerna. 

8.2.3 Kostnadsberäkning på Alternativ rumsbeskrivning  

Kostnadsberäkningen utifrån den Svanenmärkta rumsbeskrivningen blev 

inte som förväntat. Det förväntade resultatet antogs generera i en större 

prisskillnad men vilket det inte blev då leverantörer och företag redan har ett 

inarbetat miljötänk. De material som inte var Svanenmärkta och byttes ut till 

bättre alternativ var en så liten del av bygget att de nya priserna inte 

förändrade slutsumman något nämnvärt. Detta gör att resultatet inte skiljer 

sig åt så pass mycket som förväntat. 

Det slutliga resultatet i kronor är inget som någon egentligen har större 

användning av då det är så pass blandade priser i kalkylen som 

leverantörspriser, konsumentpriser exklusive moms och programmets egna 

priser. Detta gör att kalkylens slutresultat i kronor inte kan jämföras rakt av. 

Däremot kan de delar som byttes ut jämföras med varandra.  
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9. Slutsatser 

Resultatet visade sig inte bli som den förväntade slutsatsen. Detta dock till 

det positiva då byggsektorn uppenbarligen redan är en god bit på vägen med 

miljötänket. Inte bara i den mån att materialen ska innehålla naturliga 

råvaror utan även inom energianvändning, sortering och återvinning görs det 

framsteg. Trots att byggföretagen använder sig av miljövänliga material och 

produkter så släpper byggsektorn fortfarande ut mycket föroreningar. 

I ekonomiskt även begränsade situationer används det miljövänliga 

byggmaterial och produkter. Det är positivt för hela samhället att även de 

billigare byggmaterialen kan vara miljövänliga då det ofta är priset som styr 

materialvalet. 

Ännu ett positivt resultat av studien är att miljöcertifieringar idag ses som 

något meriterande. Större företag som Skanska, NCC och Peab ligger i 

framkant med att arbeta utifrån miljöcertifieringar men även mindre företag 

som Ottosson Bygg arbetar utifrån miljöcertifieringar. Ottosson Bygg säger 

att byggföretag som inte jobbar miljövänligt är knappt aktuella på 

marknaden idag. Vilket betyder att troligtvis majoriteten av de svenska 

byggföretagen arbetar idag utifrån någon miljöcertifiering och detta gynnar 

miljön positivt på alla sätt. 

Målet med undersökningen var att ta fram en alternativ rumsbeskrivning 

med Svanenmärkta material men detta uppfylldes inte då vissa material på 

dagens marknad inte finns som Svanenmärkta. Däremot uppfyller materialen 

kraven för en Svanenmärkt byggnad. 

Om byggsektorn idag står för närmare en tredjedel av de globala utsläppen 

av växthusgaser så bör den här siffran inte stiga om miljötänket fortsätter att 

utvecklas. Byggsektorn är redan idag en god bit på vägen och har goda 

förutsättningar att fortsätta minska sin miljöpåverkan. 
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KRONOBERG SKOLA  sid 1/4 
Alternativ rumsbeskrivning  
Upprättad 2016-05-23  
Ellinor Kelemit och Sara Schön  

Bilaga 1 
 
Våtrumsfärg  
 
Byggentreprenörens val av UE och materialleverantörer  
 
Här nedan kommer materialåtgång och kostnad per 𝑚𝑚2 att beräknas för målarfärgen.   
Avrundning sker med två decimaler. Beräkningarna sker exklusive moms, vilket är på 25%. 
 
Grund- och täckfärgen för våtutrymmena är inte Svanenmärkt.  
 
Grundfärg för våtutrymme  

• Alcro Tät Grundfärg Våtrum (Alcro, 2016e).  
• Konsumentpris inklusive moms för denna färg är 1950kr för 10 liter (Coloramashop, 

2016a)  
• Till grundningsarbetet behövs det 17,1 liter färg baserat på en strykning för att täcka 

68,3 𝑚𝑚2 (se bilaga 5 och 7). Detta är enligt Alcros beräknade rekommendation per 𝑚𝑚2 
färg som går åt vid användning av Alcros tät grundfärg för våtrum så räcker 1 liter 
färg till 3-4 𝑚𝑚2. 

• Beräkningarna sker exklusive moms, momsen ligger på 25 %. 
• Konsumentpriset exklusive moms 1462,5kr för 10 liter, vilket blir 146,25 kr/liter. 

68,3
4

= 17,1𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  

Det behövs 17,1 liter för att grunda 68,3 𝑚𝑚2 med Alcro tät grundfärg våtrum.  
 

146,25 ∗ 17,1 = 2500,87𝑘𝑘𝑙𝑙  
 

Det kommer att kosta 2500,87 𝑘𝑘𝑙𝑙 för hela ytan.  

2500,87
68,5

= 36,51𝑘𝑘𝑙𝑙/𝑚𝑚2 

Konsumentkostnaden för grundfärgen är 36,51𝑘𝑘𝑙𝑙/𝑚𝑚2. 
 
 
 

  



KRONOBERG SKOLA  sid 2/4 
Alternativ rumsbeskrivning  
Upprättad 2016-05-23  
Ellinor Kelemit och Sara Schön  
 

Täckfärg för våtutrymme 

• Alcros Täckfärg Tät Halvblank (Alcro, 2016f).  
• Konsumentpris inklusive moms för denna färg är 1769kr för 10 liter (Coloramashop. 

2016b)  
• Till täckfärgen behövs det 19,5 liter färg baserat på två strykningar för att täcka 68,3 

𝑚𝑚2 (se bilaga 5 och 7). Detta är enligt Alcros beräknade rekommendation per 𝑚𝑚2 färg 
som går åt vid användning av Alcros Täckfärg Tät Halvblank för våtrum så räcker 1 
liter färg till 7 𝑚𝑚2. 

• Konsumentpriset exklusive moms 1326,75kr för 10 liter, vilket blir 132,68kr/liter. 

 
68,3

7
= 19,5𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  

Det behövs 19,5 liter för att grunda 68,3 𝑚𝑚2 med Alcro Täckfärg Tät Halvblank för våtrum.  
 

132,68 ∗ 19,5 = 2587,26𝑘𝑘𝑙𝑙 

Det kommer att kosta 2587,26kr för hela ytan.  

2587,26
68,5

= 37,77𝑘𝑘𝑙𝑙/𝑚𝑚2 

 
Konsumentkostnaden för täckfärgen är 37,77𝑘𝑘𝑙𝑙/𝑚𝑚2. 
 
 
Här beräknas grund- och täckfärgen tillsammans för att se en total kostnad för 
målningsarbetet per 𝑚𝑚2.  
  
36,51+37,77=74,28 𝑘𝑘𝑙𝑙/𝑚𝑚2 
 
Totala konsumentkostnaden exklusive moms för Alcros grund- och täckfärg är 74,28 𝑘𝑘𝑙𝑙/
𝑚𝑚2. Denna summa kommer att användas i bilaga 5. 
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Alternativ rumsbeskrivning  
Upprättad 2016-05-23  
Ellinor Kelemit och Sara Schön  

 
Alternativ rumsbeskrivning 
 
Här nedan kommer materialåtgång och kostnad per 𝑚𝑚2 att beräknas för målarfärgen.   
Avrundning sker med två decimaler. Beräkningarna sker exklusive moms, vilket är på 25%. 

 
Grundfärg för våtutrymme 

• Jotun, Grundning/Lim för våtrum som är en våtrumsfärg/grundning men den uppfyller 
inte Svanens krav. Färgen är en vattenburen specialgrundning och lim (Jotun, 2016a).  

• Konsumentpriset inklusive moms för denna färg är 1749kr för 10 liter (Coloramashop, 
2016c). 

• Till grundningsarbetet behövs det 14 liter färg baserat på en strykning för att täcka 
68,3 𝑚𝑚2 (se bilaga 6 och 7). Detta är enligt Jotuns rekommendation per 𝑚𝑚2 färg som 
går åt vid användning av Jotun, grundning/lim för våtrum.  

• Beräkningarna sker utan moms, vilket är på 25%. Då blir konsumentpriset exklusive 
moms 1311,75för 10 liter, vilket blir 131,18 kr/liter. 

 
 
Det behövs 14 liter för att grunda 68,3 𝑚𝑚2 med Jotun, Grundning/Lim för våtrum. 
 

131,18 ∗ 14 = 1836,52𝑘𝑘𝑙𝑙  

Det kommer att kosta 1836,52 𝑘𝑘𝑙𝑙 för hela ytan.  

1836,52
68,5

= 26,81 𝑘𝑘𝑙𝑙/𝑚𝑚2 

 
Konsumentkostnaden för grundfärgen är 36,51𝑘𝑘𝑙𝑙/𝑚𝑚2. 

 
 
Täckfärg för våtutrymmen 

• Jotun Lady Våtrum 20 Vit som är en täckfärg för våtrum (Svanen, 2016j). Det är en 
vattenburen akrylbaserad färg för inomhusbruk i våtrum och tvättutrymmen (Jotun, 
2016b).  

• Konsumentpriset inklusive moms för denna täckfärg ligger på 619kr för 3 liter vilket 
är 206,33𝑘𝑘𝑙𝑙/𝑚𝑚2 (Coloramashop, 2016d).  

• Till täckfärgen behövs det 16 liter färg baserat på två strykningar för att täcka 68,3 𝑚𝑚2 
(se bilaga 6 och 7). Detta är enligt Jotuns rekommendation per 𝑚𝑚2 färg som går åt vid 
användning av Jotun Lady Våtrum 20 Vit. 

• Konsumentpriset exklusive moms 464,25 𝑘𝑘𝑙𝑙 för 3 liter, vilket blir 154,75 kr/liter.  
 

Det behövs 16 liter för att grunda 68,3 𝑚𝑚2 med Jotun, Grundning/Lim för våtrum. 
 

206,33 ∗ 16 = 3301,33𝑘𝑘𝑙𝑙  
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Det kommer att kosta 3301,33 𝑘𝑘𝑙𝑙 för hela ytan.  

2448,6
68,5

= 48,34 𝑘𝑘𝑙𝑙/𝑚𝑚2 

Konsumentkostnaden för täckfärgen är 48,34𝑘𝑘𝑙𝑙/𝑚𝑚2. 

 
Här beräknas grund- och täckfärgen tillsammans för att se en total kostnad för 
målningsarbetet per kvadratmeter. 
 
26,81+48,34=75,15 𝑘𝑘𝑙𝑙/𝑚𝑚2 

  
Totala konsumentkostnaden exklusive moms för Jotuns grund- och täckfärg 75,15 𝑘𝑘𝑙𝑙/𝑚𝑚2. 
Denna summa kommer att användas i bilaga 6. 
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Bilaga 2  
 
Omkostnader 
 
För att täcka in den del som är att hänföra till omkostnader - sett ur en byggnadsentreprenörs 
synvinkel - görs tillägg i % på arbetslön och UE-arbeten enligt denna sammanställning. 
 
Sammanställning över rekommenderade omkostnader 2016.  

 
Omkostnader 

DIREKTA KOSTNADER (72%)      i % på arbetslön i % på UE-kostnader 
 
Direkta kosnader enligt avtal: 
Semesterersättning   13,00 
Semesterersättning frånvarukostnader  1,34 
Fora-avgifter    4,81 
Särskilda tillägget (Bygg)   0,25 
Särskild löneskatt på pensionspremie  1,09 
Sociala avgifter m.m på semsterersättning 9,79 
Sjuklönekostnad   5,00 
Kostnad för helglön   3,20 
Kostnad för arbetstidsförkortning  2,10 
 
Direkta kostnader enligt lag: 
Arbetsgivareavgift - lagstadgade  31,42 
 
 
INDIREKTA KOSTNADER (181%) 
Resor traktamenten   ingår ej 
Vinterkostnader   ingår ej 
Arbetsplatsorganisation   6,00  2,00 
Provisoriska bodar, inhängnader  7,00  1,00 
Handverktyg    3,00 
Maskiner på arbetsplatsen   29,00 
Diverse transporter   6,00 
El, vatten, prov, serviser, tele  6,00  0,50 
Uppvärmning, uttorkning   5,00 
Städning, rengöring   3,50  1,00 
Arbetsledning   30,50  3,00 
Försäkringar, avg. till organisationer  6,00 
Bygghälsan    1,00 
Spill    10,00 
Fästdon (spik, skruv, lim m.m.)  6,00 
Centraladministration, risk, vinst  54,00  2,00 
Olika arbetsrättsliga lagar (MBL m.fl.), mätningsavg. 8,00  0,50 
    
    

Summa 253 %  10% 



Bilaga 3 
Handling 1:11 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRONOBERG SKOLA 
Ombyggnad skola 

 

Kv. Jägaren 11, Växjö kommun 
 
 
 

Rumsbeskrivning 
 

Upprättad 2015-10-01 
 

Rev 2016-05-23  
 
 

Arkitektbolaget Växjö/ KB 
Rev i kursivtext av 
Ellinor Kelemit  
Sara Schön 
Byggnadsutformning  
Linnéuniverstitet 



KRONOBERGSSKOLAN sid 2 av 9 
Ombyggnad skola 
Upprättad 2015-10-01, Arkitektbolaget Växjö / KB 

 

 
 

Rev 
 
 
 
 
RUMSBESKRIVNING 

 
 

ENDAST RUM SOM FINNS MEDTAGNA I DENNA RUMSBESKRIVNING  ÅTGÄRDAS 
 

 
 

Lagning efter rivning ska utföras. Lagningar ska motsvara erforderligt underlag för i handlingarna angivna ytskikt/ 
behandling 

 
 

Efter rivning av golvmatta skall befintligt undergolv rengöras från alla rester av klister mm till färdigt underlag för 
nya beläggningar. 

 
FÖRKORTNINGAR 
G=Golv 
S=Socklar 
V=Väggar 
T=Tak 
Ö=Övrigt 

 
Ytskikt 

 
G: Linoleum, fabrikat Forbo Marmoleum Real typ Nr. 3048, graphite (grå)  
S: Trä, vit/ ek, oljad 
V: Målas vit                                                                                                  NCS S 0500-N (vit) 

Fondväggar målas gröna                                                                        NCS S 2070-G30Y (grön) 
 

T: Målas                                                                                                        NCS S 0500-N (vit) 
Ö: Stänkskydd kakel i toaletter 

Kakel fabrikat Kakeldaxgruppen typ Monocolor V färg Lime Blank 150x150mm 
Kontrastmarkering för wc-stol och inredning i HWC
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Dörrar: 
Standard vita med glas 
Ljudkrav 40dB 
Foder ek, oljad 

 
Glaspartier 
Vit karm/foder 
Bredd anpassad efter hålmått, höjd 21M, bröstning 100 
Glas med kontrastmarkering lika huvudbyggnad 
 
Belysning i lärosalar samt grupprum: 
500 lux på arbetsyta och 300 lux i övrigt. 
Belysning ska bestå av armaturer monterade i taket i riktning av rummets längd. 
Alla grupprum ska ha så kallad "aktiv" tändning och "passiv" släckning. 
I alla rum ska det monteras en separat tavel-belysning ovanför tavlan i respektive rum. 

 
IT och EL i Lärosalar och grupprum: 
Förbered datauttag i tak (2-3 st) med kablage till befintligt korskopplingsrum 
Installera en list med 8-10 extra eluttag längs med fönster i samtliga grupprum 
Framdragning av el i tak till projektor i samtliga rum. 

 
Belysning kontor 
500 lux på arbetsyta och 300 lux i övrigt. Belysning ska bestå av armaturer monterade i tak 
i riktning av rummets bredd. Rummen ska ha manuell tändning och släckning. 
På ena kortväggen ska det monteras en separat tavel-belysning.
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PLAN 2/BOTTENVÅNING 

 
 
 
B224 KORRIDOR 

 

Rivningsarbeten: 
Plocktak nedmonteras 
Dörrar inkl. dörrblad, karmar, foder och gångjärn monteras ned. 

 

 
 

Ytskikt:                                                                        AMA kod                Målningskod         Kulör 
 

G:         Bef 
 

S:         Ek, oljad 
 

V:         Målas 
 

T:         Målas inkl. ventilations rör, ljudabsorbenter 
 

E:         300 lux, armatur monterad i tak 
 

Ö: 
 
 
 
B225 EXPEDITION 

 
Ytskikt:                                                                        AMA kod                Målningskod         Kulör 

 
G:         Linoleum 

 
S:         Trä,vit 

 
V:         Målas 

 
Fondvägg: Vägg (inkl. schaktväggar) närmast dörr målas grön 

 
T:         Ljudabsorbenter ev. kompletteras 

 
Ö:         Mörkläggningsgardin 

 
 
 
B226 LÄROSAL 

 
Ytskikt:                                                                        AMA kod                Målningskod         Kulör 
G:         Linoleum 

 

S:         Trä, vit 
V:         Målas 

 
Fondvägg: Vägg kortsida närmast dörr målas grön 

T:         Ljudabsorbenter i undertak 
E:                             Förbered datauttag i tak (2-3 st) med kablage till befintligt korskopplingsrum 

Installera en list med 8-10 extra eluttag längs med fönster i samtliga grupprum. 
Framdragning av el i tak till projektor. 

Ö:         Mörkläggningsgardin 
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B229 REKTOR EXPEDITION 

 
Ytskikt:                                                                        AMA kod                Målningskod         Kulör 
G:         Linoleum 

 

S:         Trä,vit 
 

V:         Målas 
 

Fondvägg: Vägg närmast dörr målas grön 

T:         Ljudabsorbenter ev. kompletteras 
 

Ö:         Mörkläggningsgardin 
 
 
 

B231 LÄROSAL 
 

Ytskikt:                                                                        AMA kod                Målningskod         Kulör 
G:         Linoleum 

 

S:         Trä, vit 
V:         Målas 

 
Fondvägg: Vägg kortsida närmast dörr målas grön 

T:         Ljudabsorbenter i undertak 
 

E:  Förbered datauttag i tak (2-3 st) med kablage till befintligt korskopplingsrum 
Installera en list med 8-10 extra eluttag längs med fönster i samtliga grupprum. 
Framdragning av el i tak till projektor. 

Ö:         Mörkläggningsgardin 
 
 

 

  B238 GRUPPRUM 
 

Ytskikt:                                                                        AMA kod                Målningskod         Kulör 
 
G:         Linoleum 
 
S:         Trä, vit 
 
V:         Målas 
 
            Fondvägg: Vägg mot trapphus målas grön 
 
T:         Ljudabsorbenter i undertak 
 

E:         Förbered datauttag i tak (2-3 st) med kablage till befintligt korskopplingsrum        
Installera en list med 8-10 extra eluttag längs med fönster i samtliga grupprum. 
Framdragning av el i tak till projektor. 
 

Ö:         Mörkläggningsgardin 
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B239 KORRIDOR  

 
Rivningsarbeten: 
Plocktak nedmonteras 

 
Ytskikt: 

 
AMA kod 

 
Målningskod 

 
Kulör 

G:         Befintligt 
S:         Ek, oljad 

 
V:         Målas 

 
T:         Målas inkl. ventilationsrör, ljudabsorbenter 

 
E:         300 lux, armatur monterad i tak 
Ö:         Ny pardörr med glas mot rum B224 Korridor 
 
 
 
B240 LÄROSAL 

 
Ytskikt:                                                                        AMA kod                Målningskod         Kulör 
G:         Linoleum 

S:         Trä, vit 
 

V:         Målas 
 

Fondvägg: Vägg mot yttervägg målas grön 

T:         Ljudabsorbenter i undertak 
 

E:         Förbered datauttag i tak (2-3 st) med kablage till befintligt korskopplingsrum 
Installera en list med 8-10 extra eluttag längs med fönster i samtliga grupprum. 

Framdragning av el i tak till projektor. 

Ö:        Mörkläggningsgardin 

 
 
 

B242 PERSONALRUM 
Ytskikt:                                                                        AMA kod                Målningskod         Kulör 

G:         Linoleum 

S:         Trä, vit 

V:         Målas 

            Fondvägg: Kortvägg mot wc målas grön 

T:         Ljudabsorbenter i undertak 

Ö:         Glasparti i dörrhål närmast wc. Solskydd/mörklägningsgardin 
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B245 KPR 

 
Ytskikt:                                                                        AMA kod                Målningskod         Kulör 
G:         Linoleum 

 

S:         Trä, vit 
V:         Målas 

 

Fondvägg: Vägg mot rum B249 KPR målas grön 
 

T:         Ljudabsorbenter i undertak 
Ö: 

 
 
B246 STÄD 

 
Ytskikt:                                                                        AMA kod                Målningskod         Kulör 
G:         Befintligt 

S:         Befintlig 

V:         Målas 

T:         Målas 
Ö: 

 
 
 
B247 WC 

 
Ytskikt:                                                                        AMA kod                Målningskod         Kulör 
G:         Linoleum 

 

S:         Trä, vit 
 

V:         Målas 
Vägg bakom wc-stol målas grön 

 

T:         Målas 
 

Ö:         Stänksskydd (kakel) vid handfat 
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B248 WC 

 
  Ytskikt:                                                                        AMA kod                Målningskod         Kulör 

G:         Linoleum 
 

S:         Trä, vit 
 

V:         Målas 
Vägg bakom wc-stol målas grön 

 

T:         Målas 
 

Ö:         Stänksskydd (kakel) vid handfat 
 
 
 
B249 KPR 

 
Ytskikt:                                                                        AMA kod                Målningskod         Kulör 
G:         Linoleum 

 

S:         Trä, vit 
 

V:         Målas 
Vägg mot rum B245 KPR målas grön 

 

T:         Ljudabsorbenter 
 

Ö: 
 
 
 
B249A HWC 

 
Ytskikt:                                                                        AMA kod                Målningskod         Kulör 
G:         Linoleum 

 

S:         Trä, vit 

V:         Målas 

T:         Målas 

Ö:         Inredning enligt ritning A-46.4-100 
 
 
 
 
B249B WC 
G:         Linoleum 

S:         Trä, vit 

V:         Målas 
 

Vägg bakom wc-stol målas grön 
 

T:         Målas 
Ö:         Stänksskydd (kakel) vid handfat 
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B249C WC 

 
Ytskikt:                                                                        AMA kod                Målningskod         Kulör 
G:         Linoleum  
S:         Trä, vit 

V:         Målas 

            Vägg bakom wc-stol målas grön 

T:         Målas 

Ö:         Stänksskydd (kakel) vid handfat 

 
 
B250 VAKTMÄSTERI 

 
Ytskikt:                                                                        AMA kod                Målningskod         Kulör 
G:         Linoleum 

 

S:         Trä, vit 
V:         Målas 

 

T:         Ljudabsorbenter ev. kompletteras 
 

Ö:         Dörrfoder dörr till rum B251 Passage målas grön. 
 
 
 
B251 PASSAGE 

 
Ytskikt:                                                                        AMA kod                Målningskod         Kulör 
G:         Befintligt golv rengörs 

 

S:         Bef. uppvikt matta 
 

V:         Spacklas/lagas. Målas 
T:         - 

 

Ö:         Dörrfoder dörr till rum B250 Vaktmästeri målas grön. 
 
 
 
B126 HISS 

 
Ytskikt:                                                                        AMA kod                Målningskod         Kulör 
G:         - 

S:         - 

V: 
T:         - 

 

Ö:         Knappsatsen ska vara i kontrast till vägg. Förslagsvis tillskapas en svart eller vit ram runt. 
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Ombyggnation av kontor till skollokal 

 
RUMSBESKRIVNING OCH BESKRIVNING AV UTVÄNDIGA YTOR 

BEGREPPSBESTÄMNINGAR 

 

Följande förkortningar används: 

G = golv 

S = socklar 

V = väggar 

T = tak 

Ö = övrigt, inredningar mm 

Målning = målningsbehandling 

Kulör = Angivna kulörnummer för målningsarbeten  

 

Ytskikt 

G:  Standardrum                  NCS S 7502-Y (grå) 

  Linoleum, fabrikat Forbo Marmoleum,                   

    Real typ Nr. 3048, graphite                   

  Tjocklek: 2 mm  

       

  Våtrum:                   NCS S 7000-N (grå) 

  Plastmatta, fabrikat Forbo Aquastar  

      våtrumsmatta Element,  

     Real typ Nr. 66085, graphite  

  Tjocklek: 1,5 mm                                  

    

S: Trä, vit/ek oljad  

 

V: Målas                      

  Standardrum                     NCS S 0500-N (vit) 

  Grundfärg, fabrikat Alcro grundfärg    vit 

  Sober Natur Grundfärg    

  Täckfärg, fabrikat Alcro, Milltex 20.    vit 

  Glanstal 20 (halvmatt)  

Fondväggar målas                      

  Täckfärg, fabrikat Alcro, Milltex 20          NCS S 3560-Y90R (röd) 

  Bruten färg.                      NCS S 3500-N (grå) 

 

  Våtrum:  

    Grundfärg, fabrikat Jotun, Grundning/ Lim  vit 

   Täckfärg, fabrikat Jotun, Lady Våtrum 20,   vit

 glanstal 20 (halvmatt)     
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T: Målas                               

  Våtrum:                    NCS S 0500-N (vit) 

  Grundfärg, fabrikat Jotun, Grundning/ Lim  vit 

  Täckfärg, fabrikat Jotun, Lady Våtrum 20,   vit 

  glanstal 20 (halvmatt).   

 

Ö. Stänkskydd kakel toaletter  

  Kakel fabrikat Kakeldaxgruppen, typ Italgraniti Stone D Grafite,  

  150x150 mm.     

  Kontrastmarkering för wc-stol och inredning i HWC.  

  Stänkskydd WC.  

 

Till väggar 

Räknas, såvida ej annat anges, även pelare, dörr- och fönstersmygar, nischer och vertikala 

kanaler, inklädnader, bröstningshöjd. 

 

Undertak 

Fabrikat Ecophon 

Focus kant A 

Innerdörrar  
Fabrikat Swedoor 

Standard vita med glas 

Ljudkrav 40 dB 

Foder ek, oljad 

 

Glaspartier 
Fabrikat Elitfönster  

Vit karm/foder 

2-glasfönster 

Bredd anpassad efter hålmått, höjd 21M 

Glas med kontrastmarkering lika huvudbyggnad 
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GENERELLA FÖRESKRIFTER  

 
ALLMÄNT 
Nedanstående generalla föreskrifter gäller där ej annat anges i beskrivning eller på ritning. 

Rumsbeskrivningen redovisar målning, inredning och utrustning, som ingår i entreprenörens  

åtagande.  

 

Byggnadsmaterial ska i förstahand vara Svanenmärkt. Om inte Svanenmärkta produkter och 

material finns ska det väljas efter att klara kriterierna för Svanenmärkt byggnad.  

 

MÅLNING 
 Generellt gäller att alla ytor skall behandlas såvida det ej särskilt anges att viss yta 

skall vara obehandlad. Detta gäller således även ytor bakom lösa (flyttbara) 

skåpinredningar o dyl. 

 Målning med färg lämpad för träytor om inget annat anges. WC målas med 

våtrumsfärg.  

 Vid om- och nymålning ska det grundas 1 ggr och sedan strykning 2 ggr.  

 Rumsbeskrivningen föreskrivs målning av väggar och tak, inbegrips, där annat ej 

särskilt anges, även balkar, trummor och fönstersmygar samt pelare. 

Kulörer 
 Kulörbeteckningar enligt NCS-systemet anges enskilt i kulörbeskrivningsdokument. 

Vid kontrastmarkeringar ska kontrasten vara minst 0,40 enligt NCS (Natural Color 

system). 

Utförandeföreskrifter 
 Väggbehandling ska utföras bakom flyttbara inredningsenheter, t ex garderober etc. 

före skrivna flyttbara, spis, kyl/frys. 

 Samtliga fönster behåller befintlig fönsterbänk 

 Förekommande mindre ytor och byggnadsdelar som ej specificerats skall 

målningsbehandlas med färg som till kvalitet och utförande överensstämmer med 

specificerade ytor. 

 Dörrsmygar målas/ommålas in med karm och foder i kulör lika dörrblad där ej annat 

anges. Fönstersmygar målas/ommålas i kulör lika yttervägg där ej annat anges. 

 Erforderliga ilagningar, nedslipning av ytojämnheter, ispacklingar av skador m m på̊ 

ytskikt skall utföras, om så erfordras, före normala underarbeten för att den 

färdigmålade ytan vid slutbesiktningen skall överensstämma med föreskrivna 

referensytor. 

 Vid kompletteringsmålning av väggytor där kulör anges som lika vidliggande väggyta, 

målas vägg mellan angränsande dörrfoder, pelare eller annan naturlig avslutning där 

ev kulörravvikelser blir svårupptäckt 

 

 

  

http://www.ncscolour.com/sv/ncs/hur-ncs-fungerar/
http://www.ncscolour.com/sv/ncs/hur-ncs-fungerar/
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PLAN 2/BOTTENPLAN, HUS B 

 

Rivningsarbeten:  

Om plocktak finns ska det nedmonteras vid uppsättning av nytt.  

 

B224 KORRIDOR 

Rivningsarbeten:  
Dörrar inkl. dörrblad, karmar, foder och gångjärn monteras ned.  

 

Ytskikt 

G.  Linoleum                    

S.  Ek, oljad  

V.  Målas 

T. Ljudabsorbenter i undertak, ev. befintligt nedmonteras    

Ö.                      

 

B225 EXPEDITION 

Ytskikt 
G.  Linoleum 

S.  Trä, vit  

V.  Målas 

 Fondvägg: Vägg (inkl. schaktväggar) närmast dörr målas röd  

T. Ljudabsorbenter i undertak, ev. befintligt nedmonteras                           

 

B226 LÄROSAL  
Ytskikt 

G.  Linoleum 

S.  Trä, vit  

V.  Målas 

 Fondvägg: Vägg kortsida närmast dörr målas grå  

T. Ljudabsorbenter i undertak, ev. befintligt nedmonteras               

 

 

B229 REKTOR EXPEDITION  
Ytskikt 

G.  Linoleum 

S.  Trä, vit  

V.  Målas 

 Fondvägg: Vägg närmast dörr målas grå  

T. Ljudabsorbenter i undertak, ev. befintligt nedmonteras  

  



KRONOBERG SKOLA  sid 7/10 

Alternativ rumsbeskrivning  

Upprättad 2016-05-23  

Ellinor Kelemit och Sara Schön  

 
 

 

B231 LÄROSAL  
Ytskikt 
G.  Linoleum 

S.  Trä, vit 

V.  Målas 

 Fondvägg: Vägg kortsida närmast dörr målas grå   

T. Ljudabsorbenter i undertak, ev. befintligt nedmonteras 

 

 

B238 GRUPPRUM 
Ytskikt 

G.  Linoleum 

S.  Trä, vit 

V.  Målas 

 Fondvägg: Vägg mot trapphus målas röd    

T. Ljudabsorbenter i undertak, ev. befintligt nedmonteras 

 

 

B239 KORRIDOR 
Ytskikt 

G.  Linoleum 

S.  Ek, oljad 

V.  Målas   

T. Ljudabsorbenter i undertak, ev. befintligt nedmonteras 

Ö.  Ny pardörr med glas mot rum B224 Korridor  

 

 

B240 LÄROSAL 
Ytskikt 

G.  Linoleum 

S.  Trä, vit  

V.  Målas   

 Fondvägg: Vägg mot yttervägg målas grå  

T. Ljudabsorbenter i undertak, ev. befintligt nedmonteras 

 

 

  



KRONOBERG SKOLA  sid 8/10 

Alternativ rumsbeskrivning  

Upprättad 2016-05-23  

Ellinor Kelemit och Sara Schön  

 
 

 

B242 PERSONALRUM 
Ytskikt 

G.  Linoleum 

S.  Trä, vit  

V.  Målas   

 Fondvägg: Kortvägg mot wc målas grå  

T. Ljudabsorbenter i undertak, ev. befintligt nedmonteras 

 

 

B245 KPR 
Ytskikt 

G.  Linoleum  

S.  Trä, vit  

V.  Målas   

T. Ljudabsorbenter i undertak, ev. befintligt nedmonteras 

 

B246 STÄD 

Ytskikt 

G.  Befintligt  

S.  Befintligt  

V.  Målas   

T. Målas  

 

 

B247 WC 

Ytskikt 

G.  Plastmatta  

S.  -  

V.  Målas med våtrumsfärg 

T. Målas med våtrumsfärg  

Ö. Stänkskydd (kakel) vid handfat  

 

 

  



KRONOBERG SKOLA  sid 9/10 

Alternativ rumsbeskrivning  

Upprättad 2016-05-23  

Ellinor Kelemit och Sara Schön  

 
 

 

B248 WC 

Ytskikt 

G.  Plastmatta  

S.  - 

V.  Målas med våtrumsfärg 

T. Målas med våtrumsfärg  

Ö. Stänkskydd (kakel) vid handfat  

 

 

B249 KPR 

Ytskikt 

G.  Linoleum  

S.  Trä, vit  

V.  Målas   

T. Ljudabsorbenter i undertak, ev. befintligt nedmonteras 

 

 

B249A HWC 

Ytskikt 

G.  Plastmatta   

S.  -  

V.  Målas med våtrumsfärg 

 Kontrastmarkering (kakel) bakom wc-stol 

 Kontrastmarkering (kakel) bakom handfat 

T. Målas med våtrumsfärg 

 

 

B249B WC 

Ytskikt 

G.  Plastmatta  

S.  - 

V.  Målas med våtrumsfärg 

T. Målas med våtrumsfärg  

Ö. Stänkskydd (kakel) vid handfat  

 

  



KRONOBERG SKOLA  sid 10/10 

Alternativ rumsbeskrivning  

Upprättad 2016-05-23  

Ellinor Kelemit och Sara Schön  

 
 

 

B249C WC 

Ytskikt 

G.  Plastmatta  

S.  - 

V.  Målas med våtrumsfärg 

T. Målas med våtrumsfärg  

Ö. Stänkskydd (kakel) vid handfat  

 

 

B250 VAKTMÄSTERI  

Ytskikt 

G.  Linoleum  

S.  Trä, vit  

V.  Målas  

T. Befinligt  

Ö. Dörrfoder dörr till rum B251 Passage målas.  

 

 

B251 PASSAGE  

Ytskikt 

G.  Befinligt golv rengörs   

S.  Bef. uppvikt matta  

V.  Spacklas och lagas. Målas   

T. Befinligt  

Ö. Dörrfoder dörr till rum B250 Vaktmästeri målas.  

 

 

B126 HISS 

Ytskikt 

G.  -  

S.  -  

V.  - 

T. - 

Ö. Knappsatsen ska vara i kontrast till vägg enligt de generella föreskrifterna 

                      Förslagsvis tillskapas en svart eller vit ram runt.    

 



Examensarbete LinnéuniversitetetSektionsdata Utbildning Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2016-05-21 12:57

Bilaga 5. Byggentreprenörens UE och material
Objekt

Växjö
Ort

E.K, S.S
Räknat

2016-05-23
Datum Rev

1 (9)
Sida

SAMMANSTÄLLNING
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1
2 1 RIVNING 2 7,281 284.70 - 2
3 8 INNERVÄGGAR 3 2,010 9.60 - 3
4 12 UNDERTAK 4 - - 80,933 4
5 14 MÅLNINGSARBETEN 5 5,073 19.12 148,314 5
6 15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER 6 1,417 3.68 90,936 6
7 16 SNICKERIER 7 - 8 54,845 60.65 - 7
8 19 DIVERSE 9 - - 9,720 8
9 ============ ======== ============ 9

10 70,626 SEK 377.75 tim 329,902 SEK 10
11 11
12 Materialkostnad 70,626 12
13 Arbetslön 377.75 tim x 196.00 SEK 74,038 13
14 Underentreprenader 329,902 474,566 SEK 14
15 15
16 Omkostnadspålägg arbete 253.00 % 187,317 16
17 Omkostnadspålägg UE 10.00 % 32,990 220,307 SEK 17
18 18
19 TOTALSUMMA EXKL MOMS 694,900 SEK 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32

Trpt

Trpt



Examensarbete LinnéuniversitetetSektionsdata Utbildning Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2016-05-21 12:57

Bilaga 5. Byggentreprenörens UE och material
Objekt

Växjö
Ort

E.K, S.S
Räknat

2016-05-23
Datum Rev

2 (9)
Sida

1 RIVNING
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 BED.4 Rivning, Innerdörrar 1
2 BED.4 900x2100 Innerdörr inkl. foder 20.0 st - - 0.40 8.00 - - 2
3 3
4 BED.4 Rivning, Blåbetong 4
5 BED.4 300 mm blåbetongvägg 67.3 m² - - 3.04 204.65 - - 5
6 6
7 BED.4 Rivning, Undertak 7
8 BED.4 Undertak 294.3 m² - - 0.12 35.32 - - 8
9 9

10 BED.4 Rivning, Linoleummatta 10
11 BED.4 Linoleummatta 220.2 m² - - 0.12 26.42 - - 11
12 12
13 BED.4 Rivning, Socklar 13
14 BED.4 Sockellist 239.0 m - - 0.03 7.17 - - 14
15 15
16 BED.4 Rivning, Dörrfoder 16
17 BED.4 Dörrfoder 104.5 m - - 0.03 3.14 - - 17
18 18
19 19.002 Tippavgifter rivningsmassor 19
20 BED.43 Tippavgift målat virke 0.1 ton 50.00 5 - - - - 20
21 BED.43 Tippavgift armerad betong 32.3 ton 160.00 5,170 - - - - 21
22 BED.43 Tippavgift osorterat material 2.3 ton 900.00 2,106 - - - - 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32

Trpt

Trpt 7,281 284.70 -



Examensarbete LinnéuniversitetetSektionsdata Utbildning Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2016-05-21 12:57

Bilaga 5. Byggentreprenörens UE och material
Objekt

Växjö
Ort

E.K, S.S
Räknat

2016-05-23
Datum Rev

3 (9)
Sida

8 INNERVÄGGAR
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 8.050 B249 - Nya innerväggar 1
2 KBC.321 13 gipsskiva (B=900) 12.8 m² 35.15 450 0.20 2.56 - - 2
3 HSB.1121 ER 70 stålregel 38.4 m 12.55 482 0.06 2.30 - - 3
4 HSB.1121 SKP 70/55 golvskena 6.4 m 22.40 143 0.09 0.58 - - 4
5 HSB.1121 SKP 70 takskena 6.4 m 17.50 112 0.09 0.58 - - 5
6 IBE.24 45 mineralullsskiva-39 (B=455) 12.8 m² 29.15 373 0.08 1.02 - - 6
7 KBC.321 13 gipsskiva (B=900) 12.8 m² 35.15 450 0.20 2.56 - - 7
8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32

Trpt

Trpt 2,010 9.60 -



Examensarbete LinnéuniversitetetSektionsdata Utbildning Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2016-05-21 12:57

Bilaga 5. Byggentreprenörens UE och material
Objekt

Växjö
Ort

E.K, S.S
Räknat

2016-05-23
Datum Rev

4 (9)
Sida

12 UNDERTAK
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 NSF Ecophon Focus A 600x600 1
2 NSF Ecophon Focus A 600x600 294.3 m² - - - - 275.00 80,933 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32

Trpt

Trpt - - 80,933



Examensarbete LinnéuniversitetetSektionsdata Utbildning Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2016-05-21 12:57

Bilaga 5. Byggentreprenörens UE och material
Objekt

Växjö
Ort

E.K, S.S
Räknat

2016-05-23
Datum Rev

5 (9)
Sida

14 MÅLNINGSARBETEN
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 LCS.22 Ommålning väggar, Alcro vit 1
2 LCS.22 Bredspackling, Väv, Grundfärg, 491.2 m² - - - - 245.00 120,344 2
3 2xFärg 3
4 4
5 LCS.22 Ommålning väggar, Alcro grå 5
6 LCS.22 Bredspackling, Väv, Grundfärg, 57.1 m² - - - - 245.00 13,990 6
7 2xFärg 7
8 8
9 LCS.22 Ommålning väggar, Alcro röd 9

10 LCS.22 Bredspackling, Väv, Grundfärg, 24.0 m² - - - - 245.00 5,880 10
11 2xFärg 11
12 12
13 LCS.22 Ommålning väggar, Alcro Våtrum 13
14 LCS.22 Spackling, Väv, Grundfärg, 2xFärg 48.2 m² 74.28 3,580 0.28 13.50 - - 14
15 15
16 LCS.22 Ommålning väggar, B251 16
17 LCS.22 Ispackling, Grundfärg, 2xFärg 20.0 m² - - - - 245.00 4,900 17
18 18
19 LCS.22 Ommålning tak, Alcro 19
20 LCS.22 2xFärg 27.0 m² - - - - 75.00 2,025 20
21 21
22 LCS.22 Nymålning Väggar, Alcro Våtrum 22
23 LCS.22 Spackling, Väv, Grundfärg, 20.1 m² 74.28 1,493 0.28 5.63 - - 23
24 2xVåtrumsfärg 24
25 25
26 LCS.22 Nymålning Väggar 26
27 LCS.22 Spackling, Väv, Grundfärg, 2xFärg 5.0 m² - - - - 235.00 1,175 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32

Trpt

Trpt 5,073 19.12 148,314



Examensarbete LinnéuniversitetetSektionsdata Utbildning Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2016-05-21 12:57

Bilaga 5. Byggentreprenörens UE och material
Objekt

Växjö
Ort

E.K, S.S
Räknat

2016-05-23
Datum Rev

6 (9)
Sida

15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 MFG.1 Linoleummatta 1
2 MFG.1 2,0 linoleummatta 231.2 m² - - - - 340.00 78,608 2
3 3
4 MFK.13 Plastmatta 4
5 MFK.211 2,0 plastmatta, v-tät 16.7 m² - - - - 410.00 6,847 5
6 6
7 MFK.13 Plastmatta 7
8 MFK.211 Uppvikt plastmatta, v-tät 27.5 m - - - - 165.00 4,538 8
9 9

10 MFK.13 Plastmatta, fönstersmyg 10
11 MFK.13 2,0 plastmatta 2.3 m² - - - - 410.00 943 11
12 12
13 MBE.22 Stänkskydd toalett 13
14 MBE.22 Kakelplattor, färgade 4.6 m² 308.00 1,417 0.80 3.68 - - 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32

Trpt

Trpt 1,417 3.68 90,936



Examensarbete LinnéuniversitetetSektionsdata Utbildning Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2016-05-21 12:57

Bilaga 5. Byggentreprenörens UE och material
Objekt

Växjö
Ort

E.K, S.S
Räknat

2016-05-23
Datum Rev

7 (9)
Sida

16 SNICKERIER
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 NSM.2 Socklar, vitmålade 1
2 NSM.2 Sockellist, 12x56 vitmålad 250.1 m 15.80 3,952 0.10 25.01 - - 2
3 3
4 NSM.2 Socklar, ek 4
5 NSM.2 Sockellist, 12x56 lackad ek 56.1 m 40.65 2,280 0.10 5.61 - - 5
6 6
7 16.061 Innerdörr, 9x21 Glasad 7
8 NSC.222 D1 HH, 9x21 målad glasad 2.0 st 3,116.00 6,232 1.10 2.20 - - 8
9 9

10 16.061 Innerdörr, 10x21 Glasad 10
11 NSC.222 D2 HH, D3 VH, 10x21 målad glasad 6.0 st 3,116.00 18,696 1.10 6.60 - - 11
12 12
13 16.061 Innerdörr, 10x21 Branddörr EI60 13
14 NSC.222 D4 VH, 10x21 målad EI60 1.0 st 2,390.00 2,390 1.25 1.25 - - 14
15 15
16 16.061 Innerdörr, 10x21 Massivdörr 16
17 NSC.222 D5 VH, 10x21 målad massivdörr 1.0 st 1,222.00 1,222 1.25 1.25 - - 17
18 18
19 16.061 Innerdörr, 8x21 Massivdörr 19
20 NSC.222 D6 HH, D7 VH, 8x21 målad 2.0 st 1,222.00 2,444 1.25 2.50 - - 20
21 massivdörr 21
22 22
23 16.061 Innerdörr, 8x21 Pardörr 23
24 NSC.222 D8 VH, 16x21 målad massiv-pardörr 1.0 st 3,090.00 3,090 1.70 1.70 - - 24
25 25
26 16.080 Invändiga glaspartier, GP1 26
27 NSC.132 GP1, 9x21 målat glasat 7.0 st 1,315.00 9,205 0.90 6.30 - - 27
28 28
29 16.080 Invändiga glaspartier, GP2 29
30 NSC.132 GP2, 10x21 målat glasat 1.0 st 1,453.00 1,453 0.90 0.90 - - 30
31 31
32 32

Trpt

Trpt 50,964 53.32 -



Examensarbete LinnéuniversitetetSektionsdata Utbildning Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2016-05-21 12:57

Bilaga 5. Byggentreprenörens UE och material
Objekt

Växjö
Ort

E.K, S.S
Räknat

2016-05-23
Datum Rev

8 (9)
Sida

16 SNICKERIER
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 16.098 Dörrfoder 1
2 NSC.71 Foder, 12x56 ek 52.3 m 61.20 3,198 0.10 5.23 - - 2
3 3
4 16.098 Regel 4
5 HSD.113 B224, B239 Regel 45x195 till  21.0 m 32.53 683 0.10 2.10 - - 5
6 dörrarna i vinkelnisch 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32

Trpt 50,964 53.32 -

Trpt 54,845 60.65 -



Examensarbete LinnéuniversitetetSektionsdata Utbildning Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2016-05-21 12:57

Bilaga 5. Byggentreprenörens UE och material
Objekt

Växjö
Ort

E.K, S.S
Räknat

2016-05-23
Datum Rev

9 (9)
Sida

19 DIVERSE
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 MFG.1 Linoleummatta, Rengöring 1
2 MFG.1 Rengöring, polering av bef linoleum 81.0 m² - - - - 120.00 9,720 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32

Trpt

Trpt - - 9,720



Examensarbete LinnéuniversitetetSektionsdata utbildning Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2016-05-21 13:00

Bilaga 6. Alternativ rumsbeskrivning
Objekt

Växjö
Ort

E.K, S.S
Räknat

2016-05-23
Datum Rev

1 (9)
Sida

SAMMANSTÄLLNING
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1
2 1 RIVNING 2 7,281 284.70 - 2
3 8 INNERVÄGGAR 3 1,830 10.62 - 3
4 12 UNDERTAK 4 - - 80,933 4
5 14 MÅLNINGSARBETEN 5 5,133 19.12 148,314 5
6 15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER 6 2,387 3.68 110,996 6
7 16 SNICKERIER 7 - 8 54,845 60.65 - 7
8 19 DIVERSE 9 - - 9,720 8
9 ============ ======== ============ 9

10 71,475 SEK 378.77 tim 349,962 SEK 10
11 11
12 Materialkostnad 71,475 12
13 Arbetslön 378.77 tim x 196.00 SEK 74,239 13
14 Underentreprenader 349,962 495,676 SEK 14
15 15
16 Omkostnadspålägg arbete 253.00 % 187,825 16
17 Omkostnadspålägg UE 10.00 % 34,996 222,821 SEK 17
18 18
19 TOTALSUMMA EXKL MOMS 718,500 SEK 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32

Trpt

Trpt



Examensarbete LinnéuniversitetetSektionsdata utbildning Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2016-05-21 13:00

Bilaga 6. Alternativ rumsbeskrivning
Objekt

Växjö
Ort

E.K, S.S
Räknat

2016-05-23
Datum Rev

2 (9)
Sida

1 RIVNING
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 BED.4 Rivning, Innerdörrar 1
2 BED.4 900x2100 Innerdörr inkl. foder 20.0 st - - 0.40 8.00 - - 2
3 3
4 BED.4 Rivning, Blåbetongväggar 4
5 BED.4 300 mm blåbetongvägg 67.3 m² - - 3.04 204.65 - - 5
6 6
7 BED.4 Rivning, Undertak 7
8 BED.4 Undertak 294.3 m² - - 0.12 35.32 - - 8
9 9

10 BED.4 Rivning, Linoleummatta 10
11 BED.4 Linoleummatta 220.2 m² - - 0.12 26.42 - - 11
12 12
13 BED.4 Rivning, Socklar 13
14 BED.4 Sockellist 239.0 m - - 0.03 7.17 - - 14
15 15
16 BED.4 Rivning, Dörrfoder 16
17 BED.4 Dörrfoder 104.5 m - - 0.03 3.14 - - 17
18 18
19 19.002 Tippavgifter rivningsmassor 19
20 BED.43 Tippavgift målat virke 0.1 ton 50.00 5 - - - - 20
21 BED.43 Tippavgift armerad betong 32.3 ton 160.00 5,170 - - - - 21
22 BED.43 Tippavgift osorterat material 2.3 ton 900.00 2,106 - - - - 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32

Trpt

Trpt 7,281 284.70 -



Examensarbete LinnéuniversitetetSektionsdata utbildning Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2016-05-21 13:00

Bilaga 6. Alternativ rumsbeskrivning
Objekt

Växjö
Ort

E.K, S.S
Räknat

2016-05-23
Datum Rev

3 (9)
Sida

8 INNERVÄGGAR
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 8.033 Ny gipsvägg GT 70/70 (450) 1-1 M45 1
2 KBC.321 13 gipsskiva (B=900) 12.8 m² 35.15 450 0.20 2.56 - - 2
3 HSD.113 45x70 reglar c 450 51.2 m 8.90 456 0.08 4.10 - - 3
4 IG GPD 70/100 polyetenduk 12.8 m 4.40 56 0.03 0.38 - - 4
5 IBE.24 45 mineralullsskiva-36 (B=410) 12.8 m² 32.65 418 0.08 1.02 - - 5
6 KBC.321 13 gipsskiva (B=900) 12.8 m² 35.15 450 0.20 2.56 - - 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32

Trpt

Trpt 1,830 10.62 -



Examensarbete LinnéuniversitetetSektionsdata utbildning Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2016-05-21 13:00

Bilaga 6. Alternativ rumsbeskrivning
Objekt

Växjö
Ort

E.K, S.S
Räknat

2016-05-23
Datum Rev

4 (9)
Sida

12 UNDERTAK
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 NSF Ecophon Focus A 600x600 1
2 NSF Ecophon Focus A 600x600 294.3 m² - - - - 275.00 80,933 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32

Trpt

Trpt - - 80,933



Examensarbete LinnéuniversitetetSektionsdata utbildning Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2016-05-21 13:00

Bilaga 6. Alternativ rumsbeskrivning
Objekt

Växjö
Ort

E.K, S.S
Räknat

2016-05-23
Datum Rev

5 (9)
Sida

14 MÅLNINGSARBETEN
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 LCS.22 Ommålning väggar, Alcro vit 1
2 LCS.22 Bredspackling, Väv, Grundfärg, 491.2 m² - - - - 245.00 120,344 2
3 2xFärg 3
4 4
5 LCS.22 Ommålning väggar, Alcro grå 5
6 LCS.22 Bredspackling, Väv, Grundfärg, 57.1 m² - - - - 245.00 13,990 6
7 2xFärg 7
8 8
9 LCS.22 Ommålning väggar, Alcro röd 9

10 LCS.22 Bredspackling, Väv, Grundfärg, 24.0 m² - - - - 245.00 5,880 10
11 2xFärg 11
12 12
13 LCS.22 Ommålning väggar, JOTUN Våtrum 13
14 LCS.22 Spackling, Väv, Grundfärg, 2xFärg 48.2 m² 75.15 3,622 0.28 13.50 - - 14
15 15
16 LCS.22 Ommålning väggar, B251 16
17 LCS.22 Ispackling, Grundfärg, 2xFärg 20.0 m² - - - - 245.00 4,900 17
18 18
19 LCS.22 Ommålning tak, Alcro 19
20 LCS.22 2xFärg 27.0 m² - - - - 75.00 2,025 20
21 21
22 LCS.22 Nymålning Väggar, JOTUN Våtrum 22
23 LCS.22 Spackling, Väv, Grundfärg, 20.1 m² 75.15 1,511 0.28 5.63 - - 23
24 2xVåtrumsfärg 24
25 25
26 LCS.22 Nymålning Väggar 26
27 LCS.22 Spackling, Väv, Grundfärg, 2xFärg 5.0 m² - - - - 235.00 1,175 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32

Trpt

Trpt 5,133 19.12 148,314
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Utskrivet: 2016-05-21 13:00

Bilaga 6. Alternativ rumsbeskrivning
Objekt

Växjö
Ort

E.K, S.S
Räknat

2016-05-23
Datum Rev

6 (9)
Sida

15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 MFG.1 Linoleummatta 1
2 MFG.1 2,0 linoleummatta 231.2 m² - - - - 340.00 78,608 2
3 3
4 MFG.1 Linoleummatta korridor/B224 och B239 4
5 MFG.1 B224 och B239 - 2,0 linoleummatta 59.0 m² - - - - 340.00 20,060 5
6 6
7 MFK.13 Plastmatta 7
8 MFK.211 2,0 plastmatta, v-tät 16.7 m² - - - - 410.00 6,847 8
9 9

10 MFK.13 Plastmatta 10
11 MFK.211 Uppvikt plastmatta, v-tät 27.5 m - - - - 165.00 4,538 11
12 12
13 MFK.13 Plastmatta, fönstersmyg 13
14 MFK.13 2,0 plastmatta 2.3 m² - - - - 410.00 943 14
15 15
16 MBE.22 Stänkskydd toalett 16
17 MBE.22 Kakelplattor, färgade 4.6 m² 519.00 2,387 0.80 3.68 - - 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32

Trpt

Trpt 2,387 3.68 110,996
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Ort
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Räknat

2016-05-23
Datum Rev

7 (9)
Sida

16 SNICKERIER
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 NSM.2 Socklar, vitmålade 1
2 NSM.2 Sockellist, 12x56 vitmålad 250.1 m 15.80 3,952 0.10 25.01 - - 2
3 3
4 NSM.2 Socklar, ek 4
5 NSM.2 Sockellist, 12x56 lackad ek 56.1 m 40.65 2,280 0.10 5.61 - - 5
6 6
7 16.061 Innerdörr, 9x21 Glasad 7
8 NSC.222 D1 HH, 9x21 målad glasad 2.0 st 3,116.00 6,232 1.10 2.20 - - 8
9 9

10 16.061 Innerdörr, 10x21 Glasad 10
11 NSC.222 D2 HH, D3 VH, 10x21 målad glasad 6.0 st 3,116.00 18,696 1.10 6.60 - - 11
12 12
13 16.061 Innerdörr, 10x21 Branddörr EI60 13
14 NSC.222 D4 VH, 10x21 målad EI60 1.0 st 2,390.00 2,390 1.25 1.25 - - 14
15 15
16 16.061 Innerdörr, 10x21 Massivdörr 16
17 NSC.222 D5 VH, 10x21 målad massivdörr 1.0 st 1,222.00 1,222 1.25 1.25 - - 17
18 18
19 16.061 Innerdörr, 8x21 Massivdörr 19
20 NSC.222 D6 HH, D7 VH, 8x21 målad 2.0 st 1,222.00 2,444 1.25 2.50 - - 20
21 massivdörr 21
22 22
23 16.061 Innerdörr, 8x21 Pardörr 23
24 NSC.222 D8 VH, 16x21 målad massiv-pardörr 1.0 st 3,090.00 3,090 1.70 1.70 - - 24
25 25
26 16.080 Invändiga glaspartier, GP1 26
27 NSC.132 GP1, 9x21 målat glasat 7.0 st 1,315.00 9,205 0.90 6.30 - - 27
28 28
29 16.080 Invändiga glaspartier, GP2 29
30 NSC.132 GP2, 10x21 målat glasat 1.0 st 1,453.00 1,453 0.90 0.90 - - 30
31 31
32 32

Trpt

Trpt 50,964 53.32 -
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Bilaga 6. Alternativ rumsbeskrivning
Objekt

Växjö
Ort

E.K, S.S
Räknat

2016-05-23
Datum Rev

8 (9)
Sida

16 SNICKERIER
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 16.098 Dörrfoder 1
2 NSC.71 Foder, 12x56 ek 52.3 m 61.20 3,198 0.10 5.23 - - 2
3 3
4 16.098 Regel 4
5 HSD.113 B224, B239 Regel 45x195 till  21.0 m 32.53 683 0.10 2.10 - - 5
6 dörrarna i vinkelnisch 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32

Trpt 50,964 53.32 -

Trpt 54,845 60.65 -
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19 DIVERSE
Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader
Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 MFG.1 Linoleummatta, Rengöring 1
2 MFG.1 Rengöring, polering av bef linoleum 81.0 m² - - - - 120.00 9,720 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32

Trpt

Trpt - - 9,720
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BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM



Bilaga 8 


	Examensarbete.pdf (p.1-70)
	Bilaga 1.Grupp14.pdf (p.71-74)
	Bilaga 1

	Bilaga 2.Grupp14.pdf (p.75)
	Bilaga 2

	Bilaga 3.Grupp14.pdf (p.76-84)
	Bilaga 3

	Bilaga 4 redigerat 2016-06-11.pdf (p.85-94)
	Bilaga 5.Grupp14.pdf (p.95-103)
	Bilaga 6.Grupp14.pdf (p.104-112)
	Bilaga 7.Grupp14.pdf (p.113)
	Bilaga 8.Grupp14.pdf (p.114)

