
Astma & Allergiförbundet 

den 6 februari 2013 

Samverkan mellan Nordens två starkaste varumärken borde inledas - 

målsättningarna kompletterar varandra  

johnny.kellner@veidekke.se 



  

 
 

  

  
 

  

    

  
 
  

  Förskola för barn som besväras av allergi och astma.   

Det allergianpassade daghemmet Pricken       

Söderberga allé i Bromma. 

   

Flerbostadshus anpassat för allergiker med daghem i bottenvåningen.  

Ett samarbetsprojekt med Stockholm stad, Karolinska sjukhuset, 

Universitetssjukhuset i Örebro och Astma- och Allergiförbundet.  

  
 

  



Råvaror Produktion Användning Avfall 

Miljömärkning typ I, ISO 14024 

Tredje part oberoende certifiering 

 Svanens kriterier utgår från: 
Råvaruframställning, produktion, produkter  

och konsumtion samt restprodukter/avfall 

  



 Vilka egenskaper ställs på flerbostadshus  

för miljömärkning enligt Svanen 
  

Inomhusmiljöfrågorna glömts ofta bort när  

fokus ofta enbart ställs på energihushållning   



  

Förbjudna ämnen och kemikalier 

enligt  Svanens förbudslista. 

Exempel:  

 halogenfria elrör 

 bromerade flamskyddsmedel 

 ftalater i fogmassor 

 borföreningar 

 nanopartiklar 

 monoakrylamid 

 tennorganiska föreningar  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programkrav: Byggvarudeklarationer. 
oönskade kemikalier ska fasas ut 

  Bild: Miljöstyrningsrådet/Hans Sandqvist 

 





             
 

 
 

 

Svanen: Energianvändningen per år  

får maximalt uppgå till 75 % av BBR 

vilket i dag motsvarar 67.5 kWh/m2 A 

temp för zon III.  
 

Täthetskrav 0,5 l/s m2 

 

  

 

     

  Noggrann genom- 
gång för att fasa   

  ut oönskade 
kemikalier 

Svanens 
märke vid 
entrén  

TellHus råd är bl a 65 kWh/m2 A temp 

i zon III 

Täthet 0,4 l/s m2 . 

Värmeåtervinning med FTX med 90 % 

temperaturverkningsgrad. 

Reduktion av koldioxid (CO2) 

Bra isolering. 

Inga köldbryggor  

Bra ventila-

tion med FTX 

 

Energimärkta  

vitvaror och 

belysning (fast) 

Bra ljudmiljö 

i klass B 

Övriga krav: Fuktsäkring 

  
Material- och 

kvaliteskontroll 

för att undvika in-

byggda fuktskador 

Noggrann fuktkontroll med revisioner 

Snålspolande 

toaletter 



             

 

 Energianvändningen per år får      

 maximalt uppgå till 75 % av bygg-    

 reglerna vilket motsvarar 67 kWh/m2  

 uppmätt värde i Stockholm - Malmö 

  Täthetskrav 0,5 l/s m2 

  

 Uppmätt täthet i Annedal kv Dorabella 

  är 0,10 l/s m2 om vid 50 pg 

  
 

 

 

  

           Energieffektiva flerbostadshus 

  Noggrann genom- 
gång för att fasa   

  ut oönskade 
kemikalier 

  

Bra isolering. 

Inga köldbryggor  

Ventilation 

med FTX 

 

Energimärkta  

vitvaror  

Bra ljudmiljö 

i klass B 

Energisnåla 

vattenkranar 

Lågt energi-

behov 

Veidekkes energianpassning 

för Svanen är 62,5 kWh/m2. 

Snålspolande 

toaletter 



Exempel   

 Möjlighet att följa sin 
egen energianvändning 
på webben via TV-
skärmen 

 Energijämförelser med 
hela husets energi-
användning. Ligger jag 
högt eller lågt och kan 
på detta sätt öka miljö-
medvetenheten 

 Översikt över  utsläpp 
av koldioxid 

 Andra praktiska funk-  
tioner 



 

    

                 Tar posisjon 

 

Ledende og først ute 

 

  
  

 

 

      Helse er fremtiden! 
 

  

Samarbeid med Astma & Allergiforbundet 

og Veidekke pågår i Norge 



Byggbranschen har ett stort ansvar -  

 förändringsarbete är nödvändigt. 

Skulle stenåldersbarnen lytt sina föräldrar  

skulle vi ha varit kvar i stenåldern  

Källa: Redd topp.  Bild: Rogerlindqvist.blogg.se 

  


