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Hållbarhet
Inom den framtida 
byggverksamheten  
i Sverige

 En guide till byggbranschens olika parter

 Hitta rätt väg genom alla faserna när det gäller hållbarhet

 Från råvarumaterial idag till återanvändning - om 100 år

Partners in wall building
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En guide
H+H vill med detta material informera entreprenörer och 
andra yrkesverksamma inom byggbranschen om pro-
dukter och byggnationer samt förtydliga riktlinjerna som 
används i samband med hållbarhetscertifiering av dessa.
Detta gör vi för att guida branschen mot den mest 
framtidssäkra certifieringen inom området. Det har under 
de senaste åren tillkommit och hänvisats till en mängd 
olika ”gröna” certifieringar. Dessa baseras dels på olika 
antaganden, beräkningsmodeller och dels så konkurrerar 
de med varandra. Därmed kan det vara svårt att bedö-
ma deras reella verkan och entreprenörerna riskerar att 
fokusera på en certifiering som inte är anpassad enligt 
framtida krav på äkta LCA (livscykelanalyser), eller ännu 
värre, att stå med ett greenwashing-problem - för något 
som redan kan ha kostat en hel del pengar.

Med denna guide i handen, hoppas H+H att ni får hjälp på 
vägen mot en korrekt och säker certifiering för hållbarhet
som baseras på de senaste EU-harmoniserade standar-
derna och lagstiftningarna. Detta är ett stort steg framåt, 
eftersom certifieringar i framtiden kommer att jämförs 
med varandra, då de kommer att baseras på samma 
EU-normer och tillhörande skandinaviska standarder. Med 
andra ord får entreprenören, den framtida ägare - och 
andra aktörer under byggnadens liv – en garanti för fram-
tidssäkrade byggcertifikat och möjligheten att ställa rätt 
frågor avseende hållbarhet till materialleverantörerna.

H+H har med illustrationen försökt att ge en enkel över-
blick över de olika faserna av livscykeln för byggnationer, 
vilka standarder och normer som i framtiden hör hemma 
under de olika faserna och var ansvaret ligger.

H+H följer de gemensamma europeiska standarderna 
inom området samt riktlinjerna för Sweden Green Building 
Council!

Sweden Green Building Council är en opartisk, 
övergripande nämnd för miljövänlig och hållbar 
byggverksamhet. Organisationen hanterar de nya 
standarderna; såsom BREEAM, LEED, etc., beroende 
på vilket system som entreprenören vill att bygget 
ska certifieras utifrån.

Sweden Green Building Council grundades i juni 
2009 av tretton svenska företag och organisationer: 
Akademiska hus, DTZ, Fastighetsägarna Sverige, 
Husvärden, IVL, NCC, Malmö Stad, SEB, Skanska, 
Stockholm Stad, Sweco, Vasakronan och White 
Arkitekter.

Styrelsen består från januari 2019 av: 
• Arcona
• Skanska
• Jernhusen
• Saint-Gobain Sweden
• HSB
• E.ON
• Sweco
• Bostads AB Vätterhem
• Stockholms stad
• Castellum
• White arkitekter
• NCC

Aktuella medlemmar kan alltid hittas på www.sgbc.se 

RÅVAROR

Produktnivå ➞ EPD ➞ SS/EN 15804

Ansvar: Tillverkare

EPD (Environmental Product Declaration) står för en typ III* miljövarudeklaration för bygg-
nadsmaterial. Detta är en deklaration som ger kvantifierad miljöinformation om livscykeln 
för en produkt. Deklarationer av detta slag baseras på oberoende verifieringar av LCA-data 
och tas fram med hjälp av förutbestämda parametrar. Själva deklarationen utarbetas på 
grundval av den europeiska standarden EN 15804. Denna har nu implementerats i Sverige
som SS/EN 15804 av Svensk Standard och är den grundläggande standarden för deklarering 
av byggmaterialens miljöegenskaper. Standarden har utvecklats i enlighet med ISO 14025.

*Typ III: Används för CE-märkning och är standarden för EPD:er jfr. ISO 14025 och deklareras enl. EN 15804.
*Typ II: Tillverkarens egen deklaration av miljökraven, jfr. ISO 14021.
*Typ I: Frivilliga miljömärkningar utanför CE-märkningssystemet, jfr. ISO 14024, som Svanmärket, Cradle to Cradle m.fl.

De många olika och delvis frivilliga systemen och märkningarna som använts på byggnadsnivå under de senaste åren, faller därmed utanför det svenska systemet. En del av de inarbetade erfarenheterna och kunskaperna som erhållits i flera av systemen har dock legat som grund för de nya normerna och riktlinjerna.

På byggnadsnivå är det ägarens ansvar att besluta om byggna-
den ska certifieras samt vilket certifieringssystem som ska 
utgöra grunden för certifieringen.

Projekteringen bygger på instruktioner och miljövarudeklara-
tionen EPD typ III från respektive leverantör av byggmaterial.
Ifall det inte finns en EPD typ III, kan miljödata normalt hämtas 
från miljödatabaser som generiska värden.
Exempel på certifieringssystem inom SGBC:

 BREEAM-SE 
En svensk anpassning av världens äldsta internationella 
miljöcertifiering för byggnader.

 LEED 
Internationellt system med anpassningar för den svenska 
marknaden.

 GreenBuilding 
Energieffektivisering på ett lätt sätt.

 Miljöbyggnad 
Sveriges ledande miljöcertifiering för byggnader. Utvecklat i 
Sverige för svenska förhållanden.

 Citylab 
Hållbar stadsutveckling för svenska förhållanden.

När en byggnad närmar sig sitt ”End of Life” - finns det fyra 
centrala huvudområden enl. certifieringen.

Nedbrytning / rivning - Transport - Avfallshantering - Deponi / 
Återvinning.

Avyttring / återvinning eller åter-
användning / recycling kan ha stor 
miljömässig betydelse och kommer 
att bli allt viktigare i framtiden.
Den unika svenska modellen, med 
avancerade återvinningscentraler 
i varje kommun, möjliggör optimal 
återvinning även av byggavfall (läs 
mer på baksidan). Detta kallas 
Next Product System och kan 
antingen innebära återanvändning 
för andra ändamål (t.ex. lättbetong 
som omarbetas till krossat granulat 
för användning som fyllnings- el-
ler aggregatmaterial, eller så kan 
det ske en ombearbetning till 
ursprunglig form. I de flesta fallen, 
är det miljömässigt fördelaktigt att 
använda lokala återvinningscentra-
ler för ombearbetning.

Vid idrifttagning är ägaren 
ansvarig, och här ingår ett antal 
moduler enl. ägarens valda certi-
fieringssystem på byggnadsnivå.

Drift - Underhåll - Reparationer
- Ersättningsinvesteringar  
- Modernisering  
- Energiförbrukning
- Vattenförbrukning etc.

Hållbarhetscertifiering utifrån produktnivå är 
en verifierad deklaration.

Det finns inga gränsvärden!

Ansvar: Byggherre Ansvar: Ägare Ansvar: Ny ägare Ansvar: Ny ägare

Byggnadsnivå ➞ GBC ➞ DGNB

PRODUKTION LAGER 
IDÉ OCH  

PROJEKTERING KONSTRUKTION 
IDRIFTTAGANDE 

+ 100 ÅR RIVNING KASSERING ÅTERVINNINGSSTATION
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Hållbarhet – välj den rätta 
och säkra vägen!
Hållbarhet har inom byggbranschen, liksom de flesta 
andra samhällssektorerna, blivit ett mantra under senare 
år. Och det är ett begrepp som de flesta anser är mycket 
relevant. Inte minst inom byggbranschen, eftersom en 
stor del av den globala uppvärmningen kan hänföras till 
byggnader som är dåligt konstruerade, inte underhålls 
regelbundet eller är undermåligt isolerade. Detta är ett av 
områdena inom EU:s klimatpolitik som får störst upp-
märksamhet och det har också återspeglats i bygglagen. 
I och med det, är och förblir energieffektivitet ett viktigt 
nyckelbegrepp.

Därmed måste även ett sunt, framtidsinriktat förnuft vara 
med redan under idé- och projekteringsfasen, genom val 
av kvalitativa lågenergiklasser samt långtidshållbara och 
ansvarsfullt producerade byggmaterial.
Nästa steg kan vara att överväga om bygget ska ha ett 
konkret certifikat för hållbarhet.

Hela tanken med hållbarhet inom svensk och internatio-
nell byggverksamhet, på både produkt- och Byggnadsni-
vå, har hittills präglats av ett särskilt förlopp. Många olika 
märkningar, däribland flera “privata”, har bidragit till att 
bilda en del icke-officiella normer för hållbarhet.

Först under senare år, har det kommit en ny byggpro-
duktsförordning med tillhörande standarder som ligger 
till grund för miljövarudeklarationer på produktnivå - även 
kallad EPD (Environmental Product Declaration Type III) 
och som har tagits fram på grundval av befintliga pro-
duktstandarder samt SS/EN 15804. Detta kommer att bli 
riktlinjerna som ska följas i framtiden för produkter!

På Byggnadsnivå använder man i Sverige de officiella håll-
barhetscertifieringarna som den överordnade nämnden 
SGBC hänvisar till för miljövänlig och hållbar byggnation. 

Alla hållbarhetsaspekter kring byggverksamheten - mil-
jömässiga, ekonomiska, tekniska, sociala samt proces-
skvaliteter - bedöms samlat häri. Certifieringen är vald av 
Swedish Green Building Council.



Lättbetong  
och hållbarhet
Trots att enskilda byggelement endast utgör en liten del 
av byggnaderna, är det naturligtvis viktigt att även dessa 
produkter tillverkas på ett ansvarsfullt sätt och är anpassa-
de för framtidens hållbara byggen. Detta efterlever givetvis 
lättbetong från H+H, eftersom produkterna baseras på na-
turliga råvaror som sand, kalk och vatten. Produktionen sker 
i moderna fabriker med bland annat omfattande återvinning 
av värme / vatten och vid relativt låga temperaturer (endast 
cirka 180 grader). Materialets relativa lätthet är också ett 
stort plus i relation till både produktion, transport, hantering 
på byggarbetsplats och återanvändning. Det isolerande 
materialet som finns bl.a. i H+H Termoblock är icke-toxiskt 
och har brandteknisk klass C-s1,d0. Det kan kasseras som 
”blandat brännbart” och därmed ge ny energi.

Återvinning, kassering och återanvändning utan deponier 
– det svenska systemet är unikt!

Återanvändning av material - värt att notera; utan att det 
används mer resurser än de som sparas (t.ex. vid transport 
av restprodukter till fabrik, samt energi och annat resursför-
bruk vid upparbetning), är ett logiskt men ofta ett utopiskt 
inslag inom hållbarhet. Nu är det lyckligtvis så, att det 
endast finns ett fåtal procent av restprodukter kvar efter ett 
normalt bygge. Dessutom gynnas vi i Sverige av avancerade 
och effektiva återvinningsstationer i alla landets kommuner. 
Detta sparar in på både tid och dyra, miljöskadliga transpor-
ter – och särskilt i relation till byggavfall är det en stor vinst! 
Nästan all H+H lättbetong på byggarbetsplatserna hamnar i 
omlopp igen via återvinningsstationer.
Det är ansvarsfullt, hållbart - och sunt förnuft.

Mer information

Kontakta oss gärna för mer information eller besök vår 
hemsida HplusH.se och läs mer om hållbarhet samt H+H’s 
produkter.

H+H Sverige AB
Kantyxegatan 23
213 76 Malmö
Sverige

Telefon: 040 - 55 23 00

kundservice@HplusH.se
HplusH.se




