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SAMMANFATTNING
Hållbarhet är ett begrepp som har fått ta allt mer plats i byggbranschen. Att bygga hållbart är
lika viktigt för både miljön som för människans och naturens välmående. Vid projektering utav
ett hus finns det många hållbarhets principer att ta hänsyn till. Huset skall bland annat
konstrueras till att bibehålla en lång livslängd, byggnadsmaterial och ytskikt skall vara giftfria
och byggnaden skall ha en låg energiförbrukning. Det finns fler parametrar att ta hänsyn till för
att byggnaden skall påverka miljön, naturen och människan så lite som möjligt. För att uppnå
detta finns verktyg och certifieringssystem som LEED, Breeam och miljöbyggnad som alla
betygsätter hur väl en byggnad uppfyller olika krav på kvalité där hållbarhet är en inkluderad
parameter.
LCA är ett verktyg för att mäta en produkt eller ett systems totala miljöpåverkan under dess
livscykel, från vagga till grav. I analysen tas hänsyn till hur stor produktens miljöförstöring är i
form av energiåtgång och utsläpp till mark, luft och vatten. Det finns idag utvecklade ISOstandarder och Europanormer som reglerar metodiken för utförandet av livscykelanalyser för
hela byggnadskonstruktioner.
I detta examensarbete har en jämförande studie med livscykelanalys utförts med syfte att
jämföra skillnaden i miljöpåverkan mellan två typer av stommaterial i ett passivhus.
Stommaterialen som har jämförts är trä och betong. Materialen har jämförts på så lika grunder
som möjligt för att uppnå samma funktionella nytta i byggnaden. Detta för att i studien nå ett
så entydigt och korrekt resultat som möjligt. I studien har ett passivhus, Hedlunda förskola
använts som byggnad för att applicera de båda olika typer av stommaterialen på. Med hjälp av
analysprogrammet Anavitor har miljödata från IVL:s miljödatabas kopplats till varje
byggnadskomponent i en 3D-modell av Hedlunda förskola för att sedan generera beräkning och
resultat om byggnadsmaterialens miljöpåverkan.
Resultatet från studien visar att en stomme av betong applicerad i Hedlunda förskola utgör en
miljöpåverkan på 195 552 kg CO2 ekvivalenter och en träkonstruktion 38 545kg CO2.
Betongkonstruktionen utger därmed betydande större klimatpåverkan, ca 5 gånger så stor i
jämförelse med konstruktionsalternativet trä. Den mest betydande materialresurs hos
betongkonstruktionen som har störst procentandel av konstruktionens totala klimatpåverkan
är materialet betong. Detta beror främst på framställningen av betong och dess beståndsdelar
i jämförelse med trä som är ett förnyelsebart material och med låg energiförbrukning vid
tillverkning.
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ABSTRACT
Sustainability is a concept that has gained more importance in the construction industry the
last years. To build sustainable is as important for both the environment as for the well-being
of man and nature. When designing a house, there are many sustainability principles to
consider such as long service life, the building materials and surfaces must be non-toxic and
low energy consumption. There are many parameters to consider for the building to affect the
environment, nature and human as little as possible. To achieve this, tools and certification
systems such as LEED, Breeam and Environmental building (miljöbyggnad) are available, which
all rate how well a building meets different quality requirements, where sustainability is an
included parameter.
LCA is a tool for measuring a product or system's overall environmental impact throughout its
life cycle, from cradle to grave. The analysis considers the environmental degradation of the
product in terms of energy consumption and emissions to land, air and water. Today, ISOstandards and European standards have been developed that govern the methodology for
performing life cycle analyzes for entire building constructions.
In this master thesis, a comparative study of life cycle analysis has been conducted with the
purpose of comparing the difference in environmental impact between two types of building
material in a passive house. The construction materials used in the study are wood and
concrete. The materials have been compared on as similar basis as possible to achieve the same
functional benefit in the building. This has been done to achieve as clear and accurate results
as possible in the study. For this study a passive house, Hedlunda preschool was used as a
building to apply the two different types of building materials. Anavitor, an analysis program
with environmental data from the IVL Environmental Database has been used to link each
building component in a 3D model of Hedlunda Preschool to environmental data. Anavitor then
generates calculations and results on the environmental impact of the two types of building
materials.
The result from the study shows that a concrete framework applied in Hedlunda preschool has
an environmental impact of 195,552 kg CO2 equivalents and a wood construction of 38,545kg
CO2. Consequently, the concrete structure produces significantly greater climate impact, about
5 times as much, compared to the wood design option. The most significant material resource
of the concrete structure which has the largest percentage of the overall climate impact of the
construction is the concrete material. This is mainly due to the production of concrete and its
constituents in comparison to wood which is a renewable material and with low energy
consumption during manufacturing.
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1 INLEDNING
I detta inledande avsnitt beskrivs bakgrunden till examensarbetet. Här presenteras även syftet
samt arbetets frågeställningar och avgränsningar antagna i studien.

1.1 BAKGRUND
Under lång tid har byggbranschen arbetat för att minska och begränsa klimatpåverkan med
fokus på byggnadens driftskede. Detta har resulterat i lågenergihus och passivhus,
energieffektiva och klimateffektiva byggnader med låg energianvändning (IVA, 2014). För att
uppnå en god energiprestanda i byggnaden krävs en stor mängd material i byggnadens
klimatskal. En kombination av ett minskat energibehov och utnyttjande av mindre
klimatpåverkande energi tillsammans med en ökad materialanvändning i produktionsskedet
medför att byggnadens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv förskjuts från dess driftskede
till byggprocessen (Sveriges byggindustrier & IVL, 2015).
LCA är ett verktyg för att mäta en produkt eller ett systems totala miljöpåverkan under dess
livscykel, från vagga till grav. I analysen tas hänsyn till hur stor dess miljöförstöring är i form av
energiåtgång och utsläpp till mark, luft och vatten (Bokalders & Block, 2014). LCA inom den
svenska byggsektorn är idag en relativt outvecklad arbetsmetodik då tillämpningen av LCA är
något begränsad men intresset för LCA ökar. På senare år har mer robusta och entydiga
metoder för beräkning av miljöpåverkan från byggnader tagits fram. ISO-standarder och
Europanormer reglerar metodiken för utförandet av livscykelanalyser för hela
byggnadskonstruktioner. Med livscykelanalys kan medvetenhet om byggnaders klimatpåverkan
vid projektering öka. LCA är ett bra verktyg för att möjliggöra sunda materialval och undvika
kostsamma suboptimeringar och är bland annat ett obligatoriskt moment för att nå de högsta
betygen enligt miljöklassningssystemen LEED och BREEAM (Boverket, 2015).
Användning av livscykelanalyser vid projektering av byggnader är ett bra verktyg för jämförande
miljöstudier vid exempelvis materialval och val av konstruktionstyp. Inom
miljöklassningssystemen BREEAM och LEED ger LCA idag extrapoäng om metoden används.
Ytterligare poäng tilldelas om miljöförbättringar görs. Systemen menar på att projektören får
en ökad förståelse om vad betydande miljöpåverkan är ur ett livscykelperspektiv (Erlandsson,
Jelse, & Lindfors, 2013).
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1.2 SYFTE OCH MÅL
Examensarbetet har till syfte att utifrån ett livscykelperspektiv undersöka hur mycket och vad
skillnaden i klimatpåverkan är mellan stommaterialen trä och betong i ett passivhus med
förskoleverksamhet. Målet med studien är att beräkna klimatpåverkan av en byggnad med två
olika stommaterial och undersöka skillnaden i klimatpåverkan vid produktion och rivning.
I enlighet med syfte och mål besvaras följande frågeställningar i detta examensarbete:

Forskningsfråga 1
Vad är Livscykelanalys och hur genomförs livscykelanalyser av byggnader?

Forskningsfråga 2
Hur ser stommaterialen trä och betongs livscykel ut och vilka processer vid framtagning av trä
och betong har störst klimatpåverkan?

Forskningsfråga 3
Hur stor är skillnaden i klimatpåverkan mellan ett stomsystem i trä och betong ur ett "vagga till
grind” -perspektiv i ett passivhus? Vilka material i de två stomsystemen utgör den mest
betydande klimatpåverkan?

1.3 AVGRÄNSNING
Den referensbyggnad som betraktas i denna studie består av många komponenter och
material. I analysen kommer därför fokus ligga på den klimatpåverkan som orsakas av de
byggnadsdelar i byggnadens stomme som skiljer sig åt i materieluppbyggnad och därmed kan
påverka valet av stommaterial.
I studien inkluderas därmed endast byggnadens
ytterväggskonstruktion, bärande innerväggar samt mellanbjälklag. De alternativa
konstruktionsutförandena skall uppfylla samma tekniska krav på bärighet samt uppfylla samma
U-värde. Vid analys inkluderas endast byggnadsmaterial som utgör byggnadens stomme,
övriga komponenter som el, VVS inkluderas inte.
Vid livscykelanalys och bedömning av klimatpåverkan beräknas endast den klimatpåverkan som
orsakad av den studerade byggnadens livscykelskeden produktion och rivning.

1.4 MÅLGRUPP
Examensarbetet riktar sig till aktörer inom byggbranschen till syfte att väcka uppmärksamhet
och intresse kring ämnet klimatpåverkan och livscykelanalys utav byggnader.
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2 METOD
2.1 VETENSKAPLIGT SYFTE
Detta examensarbete har ett deskriptivt, ett beskrivande syfte för att kartlägga och tydligt
formulera vad livscykelanalys är och hur livscykelanalys utförs för att bedöma klimatpåverkan
från byggnader. Studien består även av en explorativ, en utforskande del med syftet att
undersöka skillnaden i klimatpåverkan mellan en stomme i trä och en stomme i betong för att
ta reda på samband samt nå ny kunskap inom problemområdet.

2.2 VETENSKAPLIG METOD
I detta arbete studeras ett passivhus med förskoleverksamhet i en experimentell studie. I
studien analyseras, med ett datoranalysprogram den klimatpåverkan som stommaterialen trä
och betong utgör om studieobjektet skulle byggas med respektive stommaterial trä och betong.
I analysen används en 3D modell utav studieobjektet bestående av olika volymobjekt.
Volymobjekten representerar passivhusets bärande väggar, bjälklag och tak. Till varje
volymobjekt kopplas miljödata innehållande klimatpåverkande data representativ för
volymobjektens materialuppbyggnad. Den totala klimatpåverkan från byggnaden beräknas
därefter och ett resultat till analysen genereras. Passivhuset uppfyller samma funktionella nytta
som energiåtgång, uppvärmd yta, brandskydd och bärighet, det som skiljer analyserna åt är det
stommaterial som passivhuset är uppbyggt utav.
I detta arbete har författaren intagit en objektiv roll till problemområdet och studien har utförts
strukturerat med frågeställningar formulerade vid projektets start. Examensarbetet följer också
en deduktiv metod där studien utgår ifrån tidigare forskning och allmänt accepterade metoder
för att besvara arbetets forskarfrågor.

2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Samma byggnad har studerats, där endast stommen i byggnaden ändrat material för att
undersöka utfallet, skillnaden i klimatpåverkan av detta. Inhämtad data grundar sig i en
litteraturstudie om studiens forskningsämne samt i en experimentell studie. Data är även
inhämtad från befintliga ritningar och en 3D-modell av byggnaden. Analyser har skett med ett
datoranalysprogram.

Litteraturstudie
En litteraturstudie har utförts för att besvara forskningsfråga 1 och 2 samt för att kunna utföra
livscykelanalys av en byggnad på ett korrekt och entydigt sätt. Litteraturstudien användes för
att skapa en grundförståelse för vad klimatpåverkan är och hur utsläpp av växthusgaser bidrar
till global uppvärmning, att ge kunskap och förståelse om byggnadsmaterialen betong, trä och
ingående värmeisolering i studiens egenskaper och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.
Litteraturstudien har för ökad förståelse om ämnet även beaktat hur ett klimatsmart och
miljömedvetet arbete kan utföras, vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till och beaktas
för att bygga klimatsmart för ett hållbart byggande. Litteraturstudien har även utförts för att
koppla teori med empiri från den experimentella analysen.
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Experimentell studie
För att besvara forskningsfråga 3 utförs en experimentell studie i form av en förenklad
livscykelanalys (LCA). Förenklad LCA är en kvantitativ livscykelvärdering där analysen baseras på
redan tillgänglig generell livscykeldata utifrån en databas. LCA är därmed en kvantitativ
bedömningsmetod och genererar kvantitativa resultat. För utförande av en förenklad LCA har
en referensbyggnad som tidigare projekterats av ett företag använts och där en uppbyggd 3Dmodell står till grund för beräkningar i ett datoranalysprogram.
Analyserna har utförts i tre olika studier/ faser:

Studie 1
Hela byggnadens konstruktionstyper som grundläggning, yttervägg, bärande och icke bärande
innerväggar, mellanbjälklag och takkonstruktioner betraktas. Det är dock endast yttervägg,
bärande innerväggar och mellanbjälklag som kommer att skiljas åt i materieluppbyggnad
mellan stomsystemen i trä och betong.

Studie 2
I studie 2 betraktas endast de konstruktionsdelar som skiljer de två stomsystemen betong och
trä åt. I denna tas därmed endast de delar med som kan påverka valet av stomlösning. Studie
2 innefattar yttervägg, mellanbjälklag och bärande innerväggar.

Studie 3
I studie 3 betraktas endast byggnadens ytterväggskonstruktion. I denna studie jämförs:
1. Skillnaden i klimatpåverkan mellan en ytterväggskonstruktion i trä och ett
sandwichelement i betong.
2. Skillnaden i klimatpåverkan om sandwichelementets yttre betongskiva varierar mellan
100mm betong och 70 mm betong.
3. Skillnaden i klimatpåverkan mellan val av isolermaterialen PIR och cellplast i ett
sandwichelement.
Den experimentella analysen samt arbetets referens byggnad beskrivs vidare i kapitel 4.

2.4 RELIABILITET
I den experimentella studien i detta examensarbete har utförandet följt gällande standarder
och metoder för LCA för byggnader och byggnadskomponenter. Betydande antaganden för
studien är dokumenterade och redovisade i kapitel 4. Att utgå ifrån gällande standarder och
metoder för studien samt att metodiska antaganden redovisas i arbetet medför god reliabilitet
i arbetet, att uppnå samma resultat vid ny mätning. För att säkerställa god reliabilitet uppfyller
den undersökta byggnaden samma funktion och endast materieluppbyggnaden skiljer dem åt.

2.5 VALIDITET
Då mätningar i detta arbete är baserade på generiska klimatdata, anpassade efter den svenska
marknaden framtagna av Svenska miljöinstitutet IVL anses den data som ingår i mätningarna
som mycket tillförlitlig i förhållande till verkligheten. För att kontrollera mätresultatens
validitet i den experimentella studien har resultaten jämförts med tidigare studier inom samma
4

område. De experimentella studierna är utförda med samma program och mätresultat efter
samma förutsättningar tas fram.
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3 REFERENSRAM
Detta kapitel presenterar en referensram för arbetet som ligger till grund för examensarbetets
analys.

3.1 HÅLLBAR UTVECKLING
Hållbar utveckling är ett begrepp som för första gången lanserades år 1987 i rapporten ”Vår
gemensamma framtid”, framtagen av den FN tillsatta Brundtlandkommissionen. Rapporten
beskriver hållbar utveckling som en ”utveckling som möter nutidens behov utan att riskera
möjligheten för kommande generationer att möta sina behov” (Gröndahl & Svanström, 2011).
Under FNs världskonferens om miljö och utveckling år 1992 i Rio de Janeiro antogs ”hållbar
utveckling” vara ett gemensamt mål för alla länder att arbeta för, och med det nå en ekonomisk
utveckling i världen med ansvarstagande för förorsakade miljöeffekter.
För att samhället ska nå en hållbar utveckling har fyra grundläggande villkor sammanställts har
(Norrblom, Jönbrink och Dahlström, 2000):
-

-

-

-

Koncentrationen av ämnen från jordskorpan får inte systematiskt öka i naturen. Det
måste finnas en balans mellan den takt ämnen bryts ur jordskorpan och den takt de
återförs till naturen.
Koncentrationen av ämnen från samhällets produktion får inte systematiskt öka i
naturen. Tillverkning av naturfrämmande ämnen inom industriell produktion får inte
vara högre än nedbrytningstakten.
Naturens eget kretslopp och mångfald får inte rubbas. Markanvändning,
skogsavverkning etc. måste ske på en sådan nivå att inte den biologiska mångfalden
störs.
Hushållningen med resurser ska vara så effektiv och rättvis att människans behov
tillgodoses överallt. På grund av den stigande världsbefolkningen och en mer
resurskrävande livsstil gör att situationen kommer bli allt mer ohållbar.

Global uppvärmning
Växthuseffekten är ett naturligt fenomen där jorden med hjälp av olika gaser i atmosfären
fångar upp den långvågiga värmestrålningen från jordens yta och omvandlar den till värme.
Vattenånga är den viktigaste växthusgasen i atmosfären och står för cirka 70-90 procent av den
"naturliga" växthuseffekten. Andra naturligt förekommande växthusgaser är koldioxid, metan
och lustgas (Gröndahl & Svanström, 2011).
Forskning visar att det finns kopplingar mellan den global uppvärmning och de
klimatförändringar som sker idag. Den globala uppvärmningen är inte av naturliga skäl orsakad
av naturen utan forskning visar at det finns starka kopplingar till människans utsläpp av olika
växthusgaser. Den globala uppvärmningen som sker idag är främst ett resultat av de utsläpp
som skett historiskt sett under 1900-talet. Sedan industrialismens start har mängden koldioxid
i atmosfären ökat från 200ppm (eng: parts per million) till 400 ppm. Det är främst förbränning
av fossila bränslen som kol, naturgas och olja och aktiviteter relaterad till resursuttag och
landanvändning som leder till de ökade växthusgashalterna (Gröndahl & Svanström, 2011).
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Dagens utsläpp av växthusgaser kommer främst från verksamheter som industri, byggnader,
transporter och från den el-och värmeproduktionen som sker för att förse dessa verksamheter
med energi.

Byggnadens klimatbelastning
Husbyggnation är en miljöbelastning. För att bygga ett hus krävs det att mark tas i anspråk, att
byggnadsmaterial tillverkas där råvaror exploateras och energi förbrukas, transporter av
material till byggarbetsplats kräver även de energi och drivmedel. Byggnadens drifttid står för
en stor del av en byggnads belastning på miljön. Energi krävs för uppvärmning, kylning och för
drift av tekniska installationssystem ingående i byggnaden (Strandberg, 2014).
Husbyggnation kräver mycket energi och många byggnadsmaterial har en energikrävande
tillverkningsprocess. Tillverkning av byggnadsmaterial och komponenter sker över hela Sverige
och i övriga världen vilket bidrar till att det åtgår mycket energi vid transporter. Att bygga
energieffektivt innebär enligt Strandberg (2014) att både hushålla med resurser vid byggnation
och att bygga hus som förbrukar så lite energi som möjligt under dess drifttid. Jordens resurser
är inte oändliga, byggandet måste därför också bli mer kretsloppsanpassat.
Stora mängder energi åtgår under en byggnads livscykel. I energieffektiva hus har andelen
"inbyggd energi" en stor betydelse för hur energianvändningen fördelas över byggnadens
livscykel. Inbyggd energi är den energi som behövs för att producera varor och material till
byggnaden.

Byggnadens in och utflöden vid drift
Under en byggnads driftsfas passerar olika in- och utflöden genom byggnaden. Exempel på
inflöden är värme, varmvatten, el, vatten, material, kemikalier, varor för förvaltning och
hyresgästens verksamhet. Byggnadens utflöden består exempelvis av restprodukter, avfall i
olika fraktioner från verksamheten och ombyggnad, rökgaser från energiproduktion samt dagoch spillvatten. Det är främst ifrån rökgaser och spillvattnet stora mängder föroreningar från
byggnaden sprids ut i naturen. Rökgaser innehåller bland annat koldioxid, kväveoxider, stoft
med flera och i spillvatten förekommer exempelvis fosfor och andra föroreningar (Kellner &
Stålbom, 2001).
Stora delar av en byggnads materialflöden kopplas till brukarens verksamhet där ofta stora
mängder papper, plast, metall och restprodukter passerar byggnaden. Till byggnaden drift hör
även utbyte av exempelvis armaturer som lysrör vilka innehåller kvicksilver. Giftiga och
miljöfarliga ämnen som tungmetaller och flamskyddsmedel finns även att finna i många
kontorsapparater (Kellner & Stålbom, 2001).

Miljömål
I Sverige är generationsmålet det mest övergripande målet inom svensk miljöpolitik "Till nästa
generation ska vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta"
(Gröndahl & Svanström, 2011). Generationsmålets miljöarbete riktar sig till återhämtade
ekosystem, bevarad biologisk mångfald och natur- och kulturmiljö, en god hälsa för människor,
effektiva och giftfria kretslopp, hushållning med naturresurser, effektiv energianvändning samt
konsumtionsmönster (Naturvårdsverket, 2012).
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Utifrån generationsmålet har 16 delmål tagits fram, så kallade kvalitetsmål vilka av Riksdagen
antogs år 1999. Kvalitetsmålen beskriver den eftersträvade kvalitet som miljön ska ha år 2020.
De 16 nationella kvalitetsmålen:
1. Begränsad miljöpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans, levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt och djurliv
Ansvaret för uppföljning och utvärdering av de 16 kvalitetsmålen är fördelade på åtta
myndigheter. Respektive myndighet har till uppgift att utveckla lämpliga indikationer för
uppföljning av arbetet och verka för att nå miljökvalitetsmålen. De miljömål som inkluderar ett
ansvarstagande från byggsektorn att är främst miljömålen för Begränsad miljöpåverkan, Giftfri
miljö och God bebyggd miljö (Naturvårdsverket, 2012).

Begränsad miljöpåverkan
"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det
globala målet kan uppnås."
Det globala klimatet blir varmare på grund av människans utsläpp av koldioxid och växthusgaser
i atmosfären genom dess olika verksamheter. Det största bidraget till klimatförändringen beror
på förbränning av fossila bränslen som olja, kol och naturgas. En konsekvens av detta är den
ökade medeltemperaturen på jorden som idag är den högst uppmätta temperaturen som
uppmätts under de 150 år jordens medeltemperatur dokumenterats. Det är de nordligaste
breddgraderna som väntas påverkas mest av en temperaturökning vilket kan påverka jord- och
skogsbruk, fjällen samt östersjön som kan skadas och försvinna (Naturvårdsverket, 2012).
Den globala medeltemperaturen bör enligt Naturvårdsverket (2012) begränsas till en ökning av
2⁰C. För att uppnå detta behöver de globala växthusgasutsläppen begränsas till 50 % år 2050
samt nära noll år 2100.
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Giftfri miljö
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö lyder:
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära
noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."
Många produkter, varor och byggmaterial innehåller farliga kemiska ämnen vilka riskerar att
spridas i miljön. De kemiska ämnena kan vid spridning orsaka skador på människa, djur och
växtlighet. En ökad konsumtion bidrar till att kemikalie- och varuproduktionen ökar vilket i sin
tur leder till ökad spridning av farliga ämnen i naturen. För minskad användning av kemiska
ämnen krävs mer kunskap om dess miljöpåverkan. På grund av miljölagar, skärpt lagstiftning
inom EU, ekologiskt odlande samt miljömärkning med flera har användningen av kemiska
ämnen minskat (Naturvårdsverket, 2012).

God bebyggd miljö
Boverket är den ansvarige myndigheten för utvecklingen och utvärdering av miljömålet God
bebyggd miljö, det miljömål som byggsektorn främst bör beakta. Riksdagen definierar
miljömålet:
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas”.
(Naturvårdsverket, 2016a)
Regeringen har fastställt 10 preciseringar för en God bebyggd miljö: Hållbar
bebyggelsestruktur, hållbar samhällsplanering, infrastruktur, kollektivtrafik, gång och cykel,
natur- och grönområden, kulturvärden i bebyggd miljö, god vardagsmiljö, hälsa och säkerhet,
hushållning med energi och naturresurser, hållbar avfallshantering.

Livscykelperspektiv
Att studera en produkt ur ett livscykelperspektiv handlar om att tänka utifrån ett
helhetsperspektiv och betrakta en enskild produkts hela livscykel. En produkts livscykel sträcker
sig från råmaterialutvinning och tillverkning till produktion, användning och slutligen till
avfallshantering. En produkt kan utgöras av en tjänst, ett enskilt material eller en komplex
produkt som ett byggnadsverk (Ekvall, Erlandsson, jelse & Lindfors, 2014).
Ett vanligt begrepp vid livscykeltänkande där produktens hela livscykel beaktas är att produkten
beaktas ur ett "vagga till graven”-perspektiv där vaggan och graven representerar
natursystemet som därimellan famnar produktens livscykel (Gröndahl & Svanström, 2011).
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3.2 BYGGNADEN OCH DESS STOMSYSTEM
I detta kapitel redogörs vilka komponenter som ingår i en byggnads stomme och hur de
samverkar för att bära en byggnads olika laster. I detta avsnitt kommer även materialen
tillverkningsmetoder och bidrag till koldioxidutsläpp att behandlas för materialen betong, trä
och olika typer av vanligen förekommande värmeisolering.

Byggnadens stomme
Stommens signifikanta uppgift är att bära en byggnads olika laster och föra ner dem till
grunden. En last kan utgöras av flera varierande laster (nyttig last) så som lasten från människor,
möbler, lös inredning samt snö-och vindlaster eller en i form av en permanent last, byggnadens
egenvikt. Även rörliga laster kan förekomma så som från maskiner och fordon (Strandberg,
2014).
En stomme består av flera komponenter av horisontella och vertikala bärverk som tillsammans
samverkar för att upprätthålla stommens funktion och bärighet. En byggnad vilar alltid på sig
grund, dess fundament som har till uppgift att bära stommens laster. Till byggnadens grund
ingår grundplatta, pålar, grundplint, grundmur och grundbalk. Stommens vertikala bärverk
består av bärande väggar och/eller pelare. Det vertikala bärverket har till uppgift att ta upp
vertikala laster och överföra dem till underliggande konstruktioner. Ett bjälklag är ett
horisontellt bärande plan ofta bestående utav balkar vilka bär upp golv och innertak eller utav
en homogen platta som betongbjälklag. Ett bjälklag åtskiljer olika våningar i ett hus åt och dess
primära uppgift är att överföra laster till bärande väggar eller pelare som bjälklaget bärs upp
av. Ett bjälklag ska ha kapacitet att bära upp laster som utgörs på våningsplanet samt ha en
tillräcklig styvhet för att säkerställa att nedböjningen/ svikten blir så liten som möjligt. Ett
bjälklag ska även kunna utgöra brandavskiljande och upprätthålla ett bra brandmotstånd. Ett
bjälklag skall även vara ljudisolerande (Strandberg, 2014).
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Valet av stomsystem – lätt eller tung stomkonstruktion
Vilken typ av stomsystem som väljs kan enligt Strandberg (2014) bero på flera faktorer så som:
1. Byggnadens storlek
2. Materialens bärighet och brandmotstånd (kraven ökar med byggnadens storlek och
höjd)
3. Byggtid - graden av prefabricering
4. Byggarbetsplatsens läge, storlek och tillgång till avlastningsytor.
5. Kostnad
En konstruktion kan bestå av en lätt eller tung konstruktion. Båda har en bärande egenskap och
står för beständighet och hållbarhet i byggnaden. De har olika egenskaper vilket gör dem
användbara för olika typer av situationer.

Lätt konstruktion
Lätta konstruktioner är konstruktioner av trä. Ett stomsystem i det vertikala bärverket består
oftast av pelare, stolpar eller reglar av trä och i det horisontella bärverket används bjälkar,
balkar eller fackverk av trä. Med en lätt konstruktion minskar åtgången av material samtidigt
som konstruktionen uppfyller ett högt värmemotstånd. Vid uppvärmning har en lätt
konstruktion egenskapen att värmas upp fort, dock försvinner värmen lika snabbt efter att
uppvärmningen upphört (Bokalders & Block, 2014).
Tidigare förknippades trä med en hög brandrisk efter att flera svenska städer drabbats av
omfattande bränder. På grund av detta var det länge förbjudet att bygga hus högre än två
våningar i trä. Under 1990-talets mitt blev det dock tillåtet att bygga högre än två våningar i
trä och idag finns flervåningshus på åtta våningar byggda med en massiv träbyggnadsteknik.
Det finns ingen gräns hur högt ett flervåningshus i trä får byggas idag. De styrande
parametrarna för hur högt ett hus i trä får byggas är främst brandmotstånd och bärighet.

Massiva träelement
Prefabricerade träelement av massivträ är homogena träelement och tillverkas i fabrik av
vanligtvis krysslagda brädor i flera lager som antingen limmas, spikas eller skruvas ihop. Ett hus
bestående av massivträ kräver enligt Bülow (2009) en fjärdedel energi vid framställning i
jämförelse med betonghus. Det finns enligt Strandberg (2014) tre huvudtyper av
massivträbjälklag:
•
•
•

Plattbjälklag – planelement i form av spikade eller dymlade plattor, tvärspända plattor,
limträplattor eller flerskikts massivträskivor, ett bjälklag för spännvidder upp till 6m.
Kasettbjälklag – plattor med hålrum, för spännvidder upp till 12m.
Samverkansbjälklag – en samverkanskonstruktion med trä och betong, för spännvidder
upp till 12m

11

Väggelement av typen massivträ är uppbyggda av spikade eller limmade flerskikts
massivträskivor där massivträskivor antingen består av enskilda skivor eller sammansatta
enheter av flera mindre skivor med isolering, fasad, fönster och dörrar. Ett väggelement med
sammansatta massivträskivor i tjocklek 72-95 mm kan klara laster för ett femvåningshus.

Tung konstruktion
Tunga konstruktioner är konstruktioner av exempelvis tegel, lättbetong eller lerbetong. Tunga
byggnader är beständiga och har egenskapen att lagra värme och kyla vilket är positivt vid
temperatursvängningar dock är det ofta svårare att uppnå lika bra isolervärde med en tung
konstruktion som med en lättkonstruktion (Bokalders & Block, 2014).
Betongbjälklag vid spännvidder mellan 6-9m utgörs av antingen platsgjutna armerade
betongplattor eller prefabricerade bjälklagselement. Vid större spännvidder som vid 7-9m
måste balkar av armerad betong eller pelare användas för att stötta upp de tunga massiva
betongplattorna. En stomme av betong tillverkas antingen på plats eller prefabriceras.

Platsgjuten betongstomme
Ett platsgjutet bjälklag i betong gjuts antingen på formbord eller formluckor där armering och
installationer läggs in innan gjutningen utförs. Ett platsgjutet bjälklag kan antingen var:
•
•
•

Tvåsidigt upplags – bära i en huvudriktning
Tre-eller fyrsidigt upplagt – vilar på flera balkar eller väggar
Pungtupplagt

Gjutformar av trä eller stål används för gjutning av vertikala bärverk där liksom för bjälklag
armering och installationer läggs i innan gjutning (Strandberg, 2014).

Plattbärlag – skalväggar
Ett exempel på ett "halv-prefab-system" är plattbärlag. Ett plattbärlag består av en
prefabricerad betongplatta vilken utgör en kvarsittande form för ett platsgjutet bjälklag som
gjuts direkt på. Plattbärlaget består vanligtvis 40-50 mm tjocka och 1,2 meter breda armerade
betongplattor vilka normalt tillverkas i längder på 6-8,5 meter och upp till 12 meter långa.
Skalväggar är element bestående av två betongskivor med ingjuten armeringsstege som
förbinder de två skivorna. En homogen vägg bildas då mellanrummet gjuts igen (Strandberg,
2014).

Håldäck
Ett håldäcksbjälklag är ett prefabricerat bjälklagselement och används för kortare spännvidder.
Konstruktionen är materialsnål, kostnadseffektiv och lätt med dess längsgående hål. Ett håldäck
används vanligen vid spännvidder från 5 till 18 meter och mäter vanligtvis en bredd på 1,2
meter med en tjocklek mellan 200-400 mm. Ett håldäck bärs upp av bärande fasader eller på
balkar eller pelare i fasad (Strandberg, 2014).
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En kombination av lätt- och tung konstruktion
Lätta och tunga konstruktioner har båda positiva egenskaper. En kombination av dem båda är
att föredra enligt Bokalders och Block (2014). I ett sådant läge är en god lösning att använda
lätta välisolerade ytterväggar och tunga värmelagrande innerväggar.

Ytterväggen
Ytterväggen är ett vertikalt bärverk och kan därför vara bärande.

Träregelvägg med lättbalk för lågenergihus
I ett lågenergihus/ passivhus ställs det stora krav på huset årliga totala energiförbrukning. Ett
vanligt riktmärke för ytterväggar är ett U-värde på mindre än 0,1 W/m2K. Ett lättregelsystem är
fördelaktigt i välisolerade hus där vägg- och takkonstruktioner är tjocka. En lättbalk består utav
flänsar av konstruktionsvirke samt liv av hård träfiberskiva och utgör bärande i väggen.

Betong
Sedan mitten av 1900-talet har tvärställda bärande väggar av betong använts för byggnation av
flerfamiljshus. Tidigare var det mer vanligt att använda sig av bärande murade fasader och
längsgående bärande innerväggar. Att göra omslutande väggar av betong för lägenheter
bärande gav frihet vid ombyggnation, ett brandskydd och ljudisolerande egenskaper mot
trapphus och buller (Bokalders & Block, 2014).

Prefabricerad betongvägg – Sandwichelement
Ett sandwichelement är en konstruktion bestående av två betongskivor med mellanliggande
värmeisolering av mineralull, cellplast eller PIR-isolering. De båda betongsskivorna är
sammankopplade med ingjutna rostfria förbindelsestegar. Ett sandwichelement har sin bärning
i den inre betongskivan och kan levereras våningshöga eller efter beställarens önskan.
Konstruktionen är luft- och diffusionstät. Det fogarna mellan elementen som kan vara kritiska
gällande lufttäthet och fuktmotstånd (Strandberg, 2014).
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3.3 LIVSCYKELANALYS
För att få en helhetssyn av en produkts totala miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv
används livscykelanalys (LCA, eng. life cycle assessment). I en livscykelanalys betraktas materialoch energiflöden under antingen hela eller delar av produktens livscykel utifrån given miljödata.
Enligt Gröndahl & Svanström (2011) kan livscykelanalys bland annat användas för att:
1. identifiera särskilda miljöbelastande delar i en produkts livscykel i syfte att undersöka
var fokus för miljöarbete bör ligga
2. optimera processer
3. jämföra olika produkter
4. undersöka om miljövinster som en produkt ger i en del av världen, skapar miljöförluster
i en annan del av världen.

Livscykelmetodik
Metodiken bakom livscykelanalys styrs främst av standardiserade metoder utvecklade av den
Internationella standardiseringsorganisationen ISO där serien ISO 14040 innehåller metoder för
hur en LCA ska genomföras, kommuniceras och tolkas. De standardiserade metoderna
framtogs efter förfrågan att på ett objektivt sätt kunna jämföra produkter och verksamheter
med varandra ur miljöperspektiv (Rydh et al., 2010).
En livscykelanalys består av momenten, definition av mål och omfattning, inventeringsanalys,
miljöpåverkansbedömning samt tolkning av resultat vilka tillämpas i en iterativ process, se figur
1.

Definition av mål
och omfattning

Inventeringsanalys

Tolkning av resultat

Miljöpåverkansbedömning
Figur 1: En översiktsbild över den iterativa processen vid en LCA-studie. De streckade pilarna visar
iterativa processen (Rydh et al., 2010).

Definition av mål och omfattning
Definition av mål och omfattning ska definiera målet med livscykelanalysens genomförande och
vad resultatet från analysen ska användas till. Här definieras analysens frågeställning, vilka
avgränsningar som tas, vilka miljöparametrar som skall undersökas och vilken metod som
används för insamling av data. Här väljs även den så kallade funktionella enhet som de olika
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miljöparametrarna ska kopplas till. Användningsområdet för studien fastställer studiens
omfattning, "vagga till grind", "vagga till grav" eller annat avgränsningsområde.

Inventeringsanalys
Inventeringsanalysen kan vara en mycket tidskrävande process där data samlas in och
sammanställs inför miljöpåverkansbedömningen.
Kvaliteten på resultatet av en LCA beror på valet av data. Därmed har databaser utvecklats för
att underlätta datainsamling. En förutsättning för miljömedveten projektering och beräkning
av miljöpåverkan för ett byggnadsverk är att leverantörer tillhandahåller produktspecifika data.
Databaserna innehåller inventeringsdata om produkter och andra grundläggande tjänster som
krävs vid en livscykelanalys. Inventeringsdata kan exempelvis innehålla information om råvaror,
transportprocesser och produktion av el. Graden av leverantörspecifik data bör dock enligt
Erlandsson (2014) vara så hög som möjligt.

Miljöpåverkansbedömning
Vid en miljöpåverkansbedömning (eng. Life Cycle Impact Assessment, LCIA) översätts resultatet
från inventeringsanalysen till mått på miljöpåverkan och miljökonsekvenser. Först klassificeras
data där in- och utflöden som bidrar till ett visst miljöproblem anges. Ett miljöproblem kan
exempelvis vara växthuseffekt eller försurning. I det andra skedet görs en karaktärisering där
utsläpp av samma enhet summeras, exempelvis koldioxidekvivalenter för växthusgaser och
svaveldioxidekvivalenter för försurade gaser. Syftet är att värdera data från
livscykelinventeringen för bättre förstå dess potentiella påverkan på miljön.

Tolkning av resultat
Syftet med tolkningen är att analysera studiens resultat, utvärdera och förklara begränsningar
samt komma fram till slutsatser och rekommendationer. Detta är en av de viktigaste
processerna av en LCA-studie. I tolkningsfasen utvärderas hur kraven på datakvalitet uppfylls
gentemot kraven på hur kvalitet definierat i mål och omfattning.

Miljöbedömning enligt europastandard
ISO-standarden är en ramverksstandard utvecklad för att kunna användas i flera syften.
Standarden är mycket flexibel och kan beroende på metodval och antaganden ge skiftande
svar. För att få repeterbara och enhetliga LCA-studier har ISO och den europeiska
standardiseringsorganisationen CEN sedan mitten av 2000-talet tagit fram produktspecifika
regler (PCR) som är metodanvisningar för framtagande av miljövarudeklarationer och har till
syfte att komplettera standarderna för livscykelanalys (Erlandsson, Jelse, & Lindfors, 2013).
Inom byggsektorn finns de europeiska standarderna, SS-EN 15804 och SS-EN 15978 som berör
produktspecifika regler för framtagandet av miljövarudeklaration av byggprodukter respektive
byggnader.

Miljömärkning och miljövarudeklaration
En miljömärkning ska förmedla information om en produkt eller tjänsts miljöegenskaper. Att
miljömärka en produkt eller en tjänst är ett sätt att kontrollera att produkten eller tjänsten
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uppfyller vissa miljökrav. En miljömärkning kan återfås i tre olika typer som vardera har olika
krav på utförande, kontroll och kunskap hos konsumenten.

Miljömärkning Typ I
TYP I miljömärkning styrs av ISO 14024 och representeras av en symbol som syftar till att
vägleda konsumenter till bra miljöval utan krav på tidigare kunskap. Exempel på en TYP 1
miljömärkning är Svanen, EU-blomman, Bra miljöval och KRAV. För byggprodukter finns endast
Svanen och EU-blomman tillgängliga som miljömärkning där Svanen till skillnad från EUblommanäven hanterar trävaror i sitt sortiment (TräGuiden, 2003b).

Miljömärkning Typ II
Typ II (ISO 14021) är en miljömärkning innehållande importörer, tillverkare eller grossisters
egen beskrivning av dess produkts miljöegenskaper och innehåller miljödata som de anser är
mest relevanta för en miljöbedömning av en produkt eller tjänst.

Miljömärkning Typ III - miljövarudeklaration
En miljömärkning av typ III är en miljövarudeklarationer (eng. Environmental Product
Declaration, EPD) och innehåller information om en produkt eller tjänst och dess
miljöegenskaper framtagen genom livscykelanalys. En EPD innehåller kvantitativ data om
resursförbrukning, emissioner och potentiella miljöeffekter och regleras av ISO 14025. Det är
miljöstyrningsrådet som ansvarar för EPD:er i Sverige. Ett krav för att en EPD ska kunna
miljöklassas som en typ III miljövarudeklaration måste EPD:n tredjeparts granskas (TräGuiden,
2003b).

Livscykelanalys för jämförande studier
Livscykelanalyser ger analytiska svar vilket är fördelaktigt för jämförande miljöstudier av
produkter och tjänster. Det är då mycket viktigt att de jämförande studierna baseras på samma
metodik (Erlandsson, 2014b).
En annan viktig aspekt för en jämförbar analys är att de utvärderade alternativen uppfyller
samma funktionella nytta. Med detta måste alla alternativ i studien uppfylla ett antal
funktionella krav. Dessa funktionella krav utgör en referensgrund som i LCA sammanhang även
kallas för funktionell enhet. Vid redovisning av produktens miljöpåverkan används en
deklarerad enhet, miljöpåverkan per kg, m2 eller m3 produkt (Erlandsson et al., 2013).
Om syftet med den jämförande miljöstudien är att jämföra material bör materialet studeras i
den tänka konstruktionen, och utifrån den studera olika konstruktionslösningar. Ett annat
scenario är att utföra en miljöbedömning på byggnadsverksnivå. På detta sätt kan olika delar
av livscykel jämföras och resultatet indikera på vilka delar av konstruktionen som kan utföras
på olika sätt.
Vid jämförelse av olika materialval kan byggnadens driftfas i livscykelanalysen bortses
(TräGuiden, 2003a). Detta eftersom byggnaden oftast projekteras för att uppnå en viss
energieffektivitet oavsett vilket stommaterial som används i byggnaden. Då inbyggt material
som träkomponenter och andra material innehåller stora mängder inbyggd energi
(återvinningsbar energi) kan dock inte byggnadens slutskede bortses i en LCA.
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Enligt Erlandsson et al. (2013) finns en tredje viktig aspekt att beakta vid miljöjämförelse, att
alla kända miljöaspekter beaktas och bidraget till flera milöpåverkanskategorier hanteras i LCAbedömningen. Exempel på miljöpåverkanskategorier är:
-

Klimatpåverkan
Försurning
Övergödning
marknära ozon
ozonnedbrytning
toxicitet
resursanvändning.

Det finns en enighet hur ovanstående miljöpåverkanskategorier skall hanteras i en LCA bortsett
från toxicitet. Metoden för hur resursanvändning skall värderas är dock bristfällig enligt
EN15804.

Systemgränser
En systemgräns avgör vilka processer inom produktens livscykel som skall inkluderas i LCAstudien. I den bästa möjliga analysen inkluderas alla aktiviteter relaterade till en produkts
livscykel. Studien blir i detta fall mycket komplex och omfattande. För att motverka detta bör
studien endast omfatta de aktiviteter som bedöms vara mest relevanta för studiens syfte och
tillämpning (Rydh et al., 2010).
Avgränsningar för en produkt måste göras på flera nivåer:
-

mot natursystem
mot andra produkters livscykler
geografiskt
tidsmässigt

Systemgräns för byggnader
I standarderna SS-EN15978:2011 och SS-EN15804:2012 beskrivs en byggnads systemgränser
utefter ett modulbaserat system, se figur 2. I detta system är systemgränserna uppdelade i
informationsmoduler A, B, C och D vilka i sin tur är uppdelade i delmodulerna A1…, B1…, o.s.v.
Modulerna A, B och C är direkt kopplade till aktiviteter inom byggnadens systemgräns och
beskriver byggnadens livscykel. Modul D är en separat modul, en frivillig del som har till syfte
att beskriva nyttan relaterad till material- och energiåtervinning.
I det modulbaserade systemet används två olika begrepp så kallade processindelningar av
byggnadens livscykel, uppströms och nedströms. Uppströms miljöpåverkan syftar till
byggnadens produktionsfas och nedströms miljöpåverkan relateras med byggnadens driftsfas
samt slutskede.
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Byggnadsbedömning
Livscykelinformation byggnad
Övrig information
Uppströms

Nedströms
A 4-5

B 1-7

C 1-4

Produktskede

Byggskede

Driftskede

Slutskede

B6

Energianvändning

B7

Vattenanvändning

C3

Avfallshantering

C2

Transport

C1

Rivning

B5

Renovering

Utbyte

B3 B4

Reparation

Användning

B2

Underhåll

B1

A5

Transport

A4

Råmaterial

Tillverkning

A2 A3

Transport

Råmaterial

A1

D 1-4
Övrig
miljöinformation

C4

Sluthantering

A 1-3

Potential för
återanvändning
och material- och
energiåtervinning

"Vagga till grind"

"Vagga till grav"

Figur 2: En byggnads systemgränser enligt SS-EN 15978:2011. Systemgränserna är uppdelade
i informationsmoduler A, B, C & D, vilka även de är uppdelade i delmoduler A1…, B1…, C1…o.s.v.

Produktskede (modul A1-A3)
Enligt SS-EN 15978:2011 ska systemgränserna för modul A1-A3 inkludera perspektivet "vagga
till grind" för berörda processer av material och tjänster kopplade till konstruktionen.

Byggskede (modul A4-A5)
Modul A4: Transport till och från byggarbetsplats
Enligt SS-EN 15978:2011 skall transporter av allt material och alla produkter från fabrik till
byggarbetsplats och transporter av arbetsmaskiner som kranar etc. inkluderas i modul A4. A4
ska även inkludera aktiviteter som kan relateras till materialförlust under transport, exempelvis
skadat gods som orsakats under transport.
I denna modul ska inte persontransporter beräknas med i kalkylen.

Modul A5: Byggproduktion
I modul A5 enligt SS-EN 15958:2011 bör aktiviteter som: markarbeten, lagring av material,
transporter av material, produkter, avfall, utrustning på själva arbetsplatsen, tillfälliga
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produktionsanläggningar, produktion och omvandling av material på byggarbetsplats, tillförsel
av värme, kula, ventilation etc. under konstruktionsprocessen, installation av produkter,
vattenanvändning för att kyla maskiner och städa, transport och behandling av generellt avfall
inkluderas.

Driftskede (modul B1-B7)
Modul B2, B3, B4 och B5: Underhåll, utbyte och renovering
I en byggnads driftskede finns det enligt standarden EN 15958:2011 fyra delmoment som kan
relateras till underhåll, reparation, utbyte och renovering.
-

-

Modul B2 – Underhåll: Till underhåll hör underhåll till som utförs för att upprätthålla
byggnadens funktionalitet. Till denna modul hör exempelvis städning och utbyte eller
underhåll av slitna delar till.
Modul B3 – Reparation: Reparation inkluderar aktiviteter som det inte tidigare planerats
för under byggnadens livsstil.
Modul B4 – Utbyte: Inkluderar planerat utbyte av material, byggnadsdel eller
installation mot en ny produkt. Exempel på utbyte är fönster.
Modul B5 – Renovering: Renovering innebär åtgärder, oftast omfattande åtgärder för
att uppnå byggnadens ursprungliga prestanda. Inkluderar transporter för det nya
materialet, tillverkning av material, montering på plats och slutskede för komponenten.

Modul B6: Energianvändning i byggnadens driftskede
Modul B6 ska enligt EN 15958:2011 inkludera energianvändning av inbyggda
installationssystem som används för uppvärmning, varmvatten, luftkonditionering, ventilation,
belysning. Modul B6 inkluderar även energi som används för hjälpsystem som pumpar, och
kontroll- och automatisering. Det ska tydligt framgå i fall hushållsel inkluderas men är inget
måste.

Slutskede (modul C1-C4)
Modul C1-4. Byggnadens slutskede
En byggnad har enligt EN 15958:2011 nått sitt slutskede då byggnaden inte längre är i drift eller
då det inte längre finns planer för vidare användning.
-

-

Modul C1 – Rivning: Inkluderar nedmontering av byggnad och sortering av
byggnadsmaterial på plats.
Modul C2 – Transport: Inkluderar all miljöpåverkan kopplad till transport av
rivningsavfall.
Modul C3 – Avfallshantering: Modul C3 berör avfallshantering för återvinning,
återtagande och återanvändning och de processer som krävs för att materialet ska
kunna räknas som ett sekundärt material eller liknande.
Modul C4 – Sluthantering: Till sluthantering hör processer till bortskaffande av material
till deponi eller förbränning till samt avfallsanläggningar.

Livslängdsbedömning
Byggnader har en lång livslängd, idag står byggnader kvar som byggdes redan på medeltiden
och en stor del av de svenska bostäderna är byggda under 1950-70- talen.
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Det finns två typer av livslängder som används vid LCA sammanhang, teknisk livslängd och
ekonomisk livslängd. Teknisk livslängd motsvarar den tid byggnaden kan nyttjas för dess
avsedda funktion och ekonomisk livslängd motsvarar den tidsperiod då byggnadens eller
byggnadsdelens användning är lönsam. Ur miljösynpunkt är materialets livslängd viktig att
beakta. En produkt med längre livslängd än en jämförbar produkt med liknande
tillverkningsmetoder och processer har en mindre miljöbelastning än den jämförbara
produkten då miljöbelastningen kan spridas ut över en längre tid (Kellner & Stålbom, 2001).

Livslängdsbedömning av byggnader
En byggnads stomme tillhör den byggnadsdel som under en byggnads livscykel inte går att byta
ut. En stommes livslängd måste därmed ha en livslängd som motsvarar byggnadens
dimensionerande livslängd alltså byggnadens förväntade livslängd. I en LCA används begreppet
referenslivslängd och är den förväntade livslängden av byggnaden eller analysperiod av
driftskedet. Referenslivslängden måste därmed minst motsvara den dimensionerade
livslängden.
Under en byggnads livscykel sker renoveringar och ombyggnader vilka är två viktiga aspekter
att åtskilja i en LCA då båda har olika påverkan på hur den studerade livscykeln ska hanteras.
Vid renovering utförs åtgärder för att återställa byggnadens ursprungliga prestanda. En
ombyggnad däremot medför en högre prestanda av byggnaden eller att byggnaden får en
annan funktion jämfört med tidigare. Genom en ombyggnad kan byggnaden på så vis anpassas
för annan verksamhet eller ändamål. Vid LCA-bedömning innebär en ombyggnad en ny
livscykelperiod och därmed bör en ny LCA-bedömning utföras till skillnad från renovering som
ingår i den analyserade livscykelperioden (Erlandsson & Holm, 2015).
Att förutspå vad som händer i framtiden är alltid en osäkerhet vilket gör det svårt att veta vilken
referenslivslängd som skall väljas. Olika byggdelar i en byggnad har olika lång livslängd.
Byggnadsmaterial utsätts under dess livstid för olika former an nedbrytande processer. Dessa
processer kan beroende på materialets sammansättning, struktur och den omgivande miljö
materialet exponeras för påverka materialet på olika sätt och därmed inverka på
byggnadsmaterialets och byggnadens livslängd (Burström, 2007). Det är materialets
beständighet eller härdighet som beskriver materialets förmåga att motstå dessa
nedbrytningsprocesser. För olika typer av byggnadsverk och byggnadstyper saknas det i Sverige
idag marknadsstatistik av referenslivslängder. Enligt Erlandsson & Holm (2015) anses en
referenslivslängd på 50 år som standard idag vid livscykelbedömning. Detta oberoende av
vilken typ av byggnad som studeras.

Livslängdpåverkande faktorer
Byggnadens stomme är den byggdel som har längst förväntad livslängd i byggnaden. Dess
tekniska livslängd anses beräknas till 100 år (Kellner och Stålbom, 2001). En byggnads livslängd
kan enligt Kellner och Stålbom (2001) förlängas genom utnyttjande av ett mer flexibelt
byggande. Med detta menar författarna att byggnadens stomme bör utformas och anpassas
till olika användningsområden eller utformas på så vis att verksamhetsförändring är möjlig utan
behov av större ombyggnation. Som en lösning och åtgärd till ett flexibelt byggande
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exemplifierar Kellner och Stålbom (2001) nyttan av att göra alla installationer lättåtkomliga för
möjligheten att förändra dem efter byggandens behov.
Materialets livslängd kan förkortas om materialet placeras i en miljö där de inte är beständiga
(Kellner och Stålbom, 2001). Detta kan leda till att materialet behöver bytas ut i förtid och
därmed bidra till en ökad miljöbelastning. Yttre påverkande faktorer kan orsakas av atmosfären,
klimatet, vatten, marken eller utifrån andra system (Burström, 2007). Exempel på yttre
påverkande faktorer är bland andra den relativa fuktigheten i utomhusluftens inverkan på
fuktighetshalten i material som används utomhus, luftens innehåll av luftföroreningar i form av
fasta partiklar i form av damm och förbränningspartiklar eller gaser som svaveldioxid som kan
verka korrosionssökande på metaller. Nederbörd, temperaturer och vind är yttrepåverkande
faktorer som kan kopplas till klimatet och i marken är den främsta påverkande faktorn
grundvattennivå och risken för att grundvatten kapillärt stiger in i konstruktionen (Burström,
2007).
Helhetssyn, att betrakta byggnadens ingående komponenter som en samverkande helhet är
ett viktigt synsätt att ha för att bibehålla en lång livslängd enligt Kellner och Stålbom (2001). De
väl valda materialen och systemen ur miljösynpunkt kan utgöra bra miljöval var för sig men som
en helhet bör de i byggnaden även fungera bra tillsammans för att bibehålla en bra inre miljö
och låg miljöpåverkan. Intilliggande material kan påverka och bryta ner varandra och på så vis
påverka byggnadens livslängd. Brukandet av byggnaden påverkar slitage av material vilket även
det kan ha verkan på byggnadens livslängd (Björk & Eriksson, 2000). Fuktskadade byggnader är
idag ett stort problem som påverkar byggnadens livslängd (Kellner och Stålbom, 2001). I

Byggnadsmaterial ur livscykelperspektiv
För att kunna studera en byggnad ur ett livscykelperspektiv och bedöma dess klimatpåverkan
är det viktigt att veta hur byggnaden är uppbyggd (dess konstruktion), vilka byggnadsmaterial
den består utav, hur de ingående material tillverkats och hur de tillsammans bidrar till
byggnadens totala klimatpåverkan.
Ett "sunt" byggnadsmaterial utger en liten belastning på miljö och hälsa ur ett
livscykelperspektiv. Enligt Bokalders och Block (2014) finns det främst två viktiga perspektiv att
ta hänsyn till vid val av material.
-

Hur materialen påverkar hälsan och ekosystemen?
Hur materialen påverkar resursanvändning och miljöförstöring?

Livscykeldesign är ett begrepp för miljömedveten planering och projektering av en produkt eller
en process. Inom livscykeldesign ska arbetet kännetecknas av livscykeltänkande och helhetssyn
där kretslopp, yttre miljö, inre miljö, arbetsmiljö, estetik och kulturhistoriska värden vägs
samman (Kellner & Stålbom, 2001). Byggnaden är inte summan av enskilda system och bör
därför bör byggnaden uppfattas som en helhet för att undvika suboptimering
Vid bedömning av ett materials miljöpåverkan finns ett antal aspekter att beakta (Dahlström,
Jönbrink & Brohammer, 2000):
-

Råvarutillgång: Tillgången på ämnen får inte systematiskt urholkas.
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-

Energiåtgång vid framställning av produkt
Landskapsförändring: Områden för råvaruuttag som vid gruvdrift kan påverka
omgivande miljö både ekologiskt och estetiskt.
Utsläpp i samband med materialframställning: Utsläpp kan bestå av luftföroreningar,
damm till luft men också till vattnet.
Materialbehov: Att reducera materialbehov samtidigt som produktens funktionella
nytta och förväntade funktion uppfylls.
Tillverkning: Vid tillverkning används ofta kemikalier, spillmaterial uppstår, och olika
mängder energi krävs.
Användning
Livslängd: Hur lång livslängd har produkten? En produkt som håller dubbelt så länge
som en jämförbar produkt ger i princip hälften så stor miljöbelastning.
Resthantering: Är materialet återvinningsbart eller möjligtvis återanvändbart?
Arbetsmiljö: Är arbetsmiljön bra för de människor som kommer i kontakt med
materialet under dess hela livscykel?

Dematerialisering är ett begrepp för miljöanpassad produktutveckling och för att minska
mängden material som används. Här ligger ett stort ansvar på producenter, att tillverka
material som kräver mindre resurser men som fortfarande uppfyller samma nytta. Att reducera
material och öka dess nytta är ett steg av flera vid miljöarbete. Det finns ett uttryck som lyder
"reduce, reuse, recycle". På svenska kan uttrycket översättas till reducera, återanvänd, återvinn
och är en princip för kretsloppsanpassning (Kellner & Stålbom, 2001).

Betong ur ett livscykelperspektiv
Betong är ett utav de viktigaste byggnadsmaterialen idag. Betong kännetecknas av att ha god
beständighet, formbarhet samt hållfastighet och har använts i bärande konstruktioner i flera
tusen år. Materialet är billigt, fukttåligt, icke brännbart och tål höga temperaturer. Betong är
även ljuddämpande och värmelagrande.

Tillverkning
Betong består av huvudbeståndsdelarna cement, vatten, ballast (sten, grus, sand) och
tillsatsmedel. Det är variationen av mängden hos betongens beståndsdelar som avgör
betongens egenskaper. Cementen och vattnet utgör betongens bindningsmedel vilket har till
uppgift att binda ihop ballastkornen (Burström, 2007).
Cement tillverkas av finmalen kalksten i roterugnar vid en temperatur på ca 1450°C. Ur ugnen
tappas sedan det brända materialet vilket då har formen av ett grusliknande material och kallas
cementklinker. Efter avkylning blandas cementklinkern med gips för att därefter malas till
cement (Burström, 2007). Cementets miljöpåverkan är främst dess stora bidrag till
koldioxidutsläpp. Då kalkstenen (CaCO3) bränns avges tidigare bunden koldioxid (CO2) ur
kalkstenen och kalciumoxid (CAO) bildas.
Ballast är en benämning på bergartsmaterial vilka är lämpade för betongtillverkning. Vanlig
betong består främst av naturliga bergarter. Bergartsmaterial skiljs åt genom dess kornstorlek,
beteckningarna för olika kornstorlekar är kross och sten (>8mm), fingrus (≤ 8mm), sand (≤4mm)
och filler (≤0,125mm).
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Med tillsatsmedel kan betongens egenskaper modifieras för anpassning efter olika önskemål.
Olika tillsatsmedel har varierad effekt på betongen. Det mest vanliga tillsatsmedlet är
flyttillsatsmedel som påverkar betongens konsistens på ett sådant sätt att betongens vattenhalt
kan reduceras med ca 10-30%. Detta leder till ökad hållfastighet och reducering av
krympningen. Andra exempel på tillsatsmedel är vattenreducerande, luftporbildande,
accelererande och retarderande tillsatsmedel. Även tillsatsmaterial kan användas för att
påverka betongens egenskaper. Vanliga exempel på tillsatsmaterial är silikastoft, flygaska och
mald granulerad masugnsslagg (Burström, 2007).

Återvinning
Betong kan återanvändas/ återvinnas till nästan 100 procent men endast som fyllnadsmassa
vid exempelvis vägbyggnationer eller som ballast efter att den återvunna betongen krossats
(Kellner & Stålbom, 2001). Det finns även möjligheter till återanvändning av betongelement
vilket skapar förutsättningar för ett kretsloppssamhälle. För att detta ska bli möjligt krävs det
att man redan vid projektering skapar förutsättningar för återanvändning.

Miljöegenskaper och klimatpåverkan
Betong är ett kompositmaterial, med det menas att det är betongens beståndsdelar som
utgör den direkta miljöpåverkan. Det är enligt Gillberg, Fagerlund, Jönsson & Tillman (1999)
produktionen av cement och råvaruutvinningen utav naturgrus som utgör den största
miljöbelastningen från betongtillverkningen.
Den främsta källan till koldioxidutsläpp sker vid förbränning av kalksten för tillverkning av
cement. Koldioxidemissionerna kan minskas om så kallad sammansatt cement används, där
en andel cementklinker byts ut mot andra komponenter som slagger, flygaska eller mald
kalksten. Jämfört med konventionell cement kan bränslekonsumtionen och utsläppet av
koldioxid minskas med 10-15% per tillverkat ton cement genom att använda sammansatt
cement.

Karbonatisering
Ur ett livscykelperspektiv har betong möjlighet att kemiskt binda CO2 från luften i betongen
genom naturlig karbonatisering. Detta betyder att koldioxidbalansen mellan den
koldioxidmängd som uppkommer vid cementtillverkningen och betongens upptag av koldioxid
genom karbonatisering balanseras och återställs över tid. Hur mycket CO2 betongen kan binda
beror av flera faktorer som tidsperiod och betongens exponering till luft. Tidsperioden för att
uppnå koldioxidjämvikt är dock lång då karbonaticeringsprocessen är långsam. Enligt Gillberg
et al., 1999, tar processen ca 100 år eller mer för betong att binda den mängd CO2 som sprids
vid tillverkning av cement.

Trä ur ett livscykelperspektiv
Trä är ett hållbart material och förnybara byggmaterial. Användningsområdet för trämaterial är
stort och kan bland annat användas i stomkonstruktioner, ytter- och innerbeklädnader,
inredning, golvbeklädning, formar och ställningar, trä har även goda termiska- och
brandtekniska egenskaper (Bergkvist & Fröbel, 2014). För att förändra egenskaper hos trä kan
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det behandlas på olika sätt. På så vis kan trämaterialets beständighet, hårdhet, formstabilitet
och fuktupptagning påverkas.

Svenskt skogsbruk
Cirka 70 procent av Sveriges 40,8 miljoner hektar landareal är täckt av skog och på bara mindre
än hundra år har Sveriges skogstillgångar fördubblats då tillväxten av skog varit större än
efterfrågan och avverkningen. Av den avverkade skogen går ungefär 45 procent till sågverken,
45 procent till massindustrin och de övriga 10 procenten blir brännved, stolpar och mycket mer
(Bergkvist & Fröbel, 2014).
Enligt Bergkvist och Fröbel (2014) är Svenskt skogsbruk ett hållbart skogsbruk. Det säkerställer
en långsiktig virkesproduktion och genererar vinster för att upprätthålla en lönsam verksamhet
vilket är viktiga egenskaper för ekonomisk hållbarhet, behandlar frågor ur social hållbarhet
gällande arbetsrättigheter, reaktionsfrågor och möjligheten för samhällen att leva på
skogsbruket. Svensk skogsbruk tar även stor hänsyn till naturen och arbetar aktivt för att bevara
den biologiska mångfalden samt ansvarar för att inte påverka de naturliga ekologiska
processerna. Lagstiftning i Sverige kräver även naturhänsyn och återplantering vilket har
bidragit till att Sverige har ett mycket uthålligt skogsbruk.

Träts livscykel och kretslopp
Genom fotosyntesen tar växande skog upp koldioxid (CO2) från atmosfären och frigör syre (O2).
Med fotosyntesen absorberar ett träd i genomsnitt 1 ton CO2 per kubikmeter tillväxt och frigör
0,7 ton O2. Kolet från koldioxiden binds i veden och lagras vidare i träprodukter, tillverkat av
virket och frigörs inte förrän produkten förbränns i dess slutskede där biomassan blir till värme
och elenergi och den bundna koldioxiden återgår till naturen.
Att producera trävaror kräver mycket liten tillgång på extern energi där sågverken ofta på egen
hand producerar cirka 80 procent av sin energianvändning genom biobränsle från egna
biprodukter. Den mest energikrävande processen för framtagande av trävaror är vid torkning
av bräder och plank (Bergkvist & Fröbel, 2014).
Trä har två typer av kretslopp; ett kort kretslopp där komponenter och material återanvänds
och ett längre kretslopp där trämaterialets komponenter återanvänder i naturens kretslopp.
Fönster, dörrar och virke är ett exempel på produkter från byggindustrin som tillhör ett kort
kretslopp och kan återanvändas. Då materialet inte längre har möjlighet till återanvändning kan
energi utvinnas genom förbränning.

Värmeisolering ur ett livscykelperspektiv
Värmeisoleringen har till uppgift att tillhandahålla byggnaden en god energihushållning och en
tillfredställande inomhusmiljö. Vid val av värmeisolering beaktas isoleringens funktion och
värmeledande förmåga samt dess förväntade livslängd. Förutsättningen är att isoleringens
livstid är lika lång som klimatskalets förväntade livslängd. Idag är dock isoleringens livslängd
ännu inte känd, men så länge isoleringen ligger skyddad i klimatskalet och inte utsätts för någon
yttre påverkan bedöms isoleringens livslängd vara obegränsad (Anderslind & Stadler, 2006).
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Enligt Anderslind och Stadler (2006) kan ett väl isolerat klimatskal både vara hållbart ur ett
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. En kraftigt isolerad vägg kräver större mängd isolering
än en normalisolerad vägg. Ökad andel material medför dock till ökade byggkostnader för
konstruktionen, kostnader som däremot betalar av sig med byggnadens minskade
energibehov. Ur ett livscykelperspektiv ger en väl isolerad vägg större negativ miljöpåverkan i
jämförelse med en normal isolerad vägg i tillverkningsprocessen, inkluderande råvaruutvinning,
transport och montage. Den negativa miljöpåverkan kompenseras dock under första året
isoleringen används. Miljönyttan är därmed större med en vägg med kraftig isolering än vad
dess miljöbelastning är (Anderslind & Stadler, 2006).
Värmeisolering är porösa material vilka till stor del innehåller luft eller annan gas vilket ger
isoleringen dess värmeisolerande egenskap. Det finns två typer av värmeisolering, dessa är
mineralullsmaterial och cellplastmaterial. Andra material i konstruktionen kan ha
värmeisolerande egenskaper även om dess primära syfte i konstruktionen är att bidra till bland
annat beständighet och fuktsäkerhet (Pettersson, 2012).

Mineralull
Mineralull kan antingen vara stenull- eller glasullsisolering och kan levereras i olika skepnader
som lösull, isolerskivor, isolermattor och som drevremsor. Goda egenskaper med mineralull är
att det har god ljudisolerförmåga och brandsäkert.
Stenull och glasull tillverkas båda under mycket höga temperaturer då råvarorna först blandas
för att därefter smältas vid 1350-1500 °C.
Konstruktioner med mineralull bör enligt Bokalders och Block (2014) vara diffusionstäta och
lufttäta, detta för att motverka att fukt inifrån ska komma ut i konstruktionen. Vid fukt i
konstruktionen kan emissioner av formaldehyd förekomma på grund av att
mineralullsprodukter ofta innehåller bindningsmedel bestående av urea och formaldehydharts.
Mineralull kan även innehålla mindre mängd fibrer, skadliga för lungor.
Stenull består av diabas och dolomit samt bindningsmedel av mindre eller små mängder av urea
och fenol/formaldehydharts (Bokalders och Block, 2014). För att minska damm bildning och
öka dess fuktmotstånd innehåller även stenull silikon eller mineralolja.
Glasull består av samma komponenter som stenull bortsett från att stenen i glasullen ersätt
med en blandning bestående av 30 % kvartssand, fältspat, 30 % dolomit och 30 % returglas.
Andelen returglas kan variera mellan tillverkare, på senare tid med en ökad tillgång av returglas
har andelen i glasull ökat något (Bokalders och Block, 2014).

Cellulosaisolering
Av gamla dagstidningar eller nyproducerad pappersmassa framställs cellulosafiberisolering.
Cellulosaisolering kan levereras som lösull, i skivor eller drevremsor. Cellulosafibern har mycket
bra isolervärde med lambdavärde varierande mellan λ= 0,038-0,043W/mK. Materialet har hög
lufttäthet och kan absorbera och buffra fukt (Bokalders och Block, 2014). Vid tillverkning mals
papper ner och för att göra materialet mindre brandfarligt tillsätts borsyra, borax, vattenglas
eller ammoniumpolyfosfat. Tillsatserna gör även materialet begärligt för svamp och insekter.
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Byggnadens väggar utformas som lådor i vilka cellulosafibern sprutas in igenom hål i
konstruktionen.

PIR isolering
PIR isolering är fast polyuretanskum, en plast med slutna celler. PIR ett mycket högpresterande
isolermaterial med ett lågt utrymmesbehov och termisk ledningsförmåga (λ) på 0,023W/mK.
PIR isolering har mycket goda brandegenskaper då det är både svårantändligt och
självslocknande, luft och vindtät samt beständig mot vattenånga. PIR isolering är ett giftfritt
material, miljöklassat och registrerat i BastaOnline och Byggvarubedömning
(Kingspaninsulation, 2016).

Cellplast
Cellplast kan antingen bestå av expanderad polystyren (EPS) eller extruderad polystyren (XPS)
och tillverkas genom att expandera en lämplig plast så ett system av porer skapas (Burström,
2007). Dessa porer kan antingen vara slutna eller öppna och fyllas med luft eller annan gas
beroende på önskad egenskap. EPS och XPS framställs enligt två olika metoder. EPS skapas ur
små plastkulor innehållande kolväte som genom upphettning av ånga expanderar och formas
till ihåliga kulor. Dessa kulor läggs därefter i formar som upphettas på nytt så att kulornas
kontaktytor smälter samman EPS skivor består till 98 % av luft och resterande 2 % av polystyren
som tillkommer då styren framställs från fossila råvaran, råolja (Bokalders & Block, 2014).
Skivan har god isolerförmåga och hög fukttålighet vilket gör den tillämpar i konstruktioner som
skydd mot vind, kyla, fukt och mögel. Vid framställning av XPS används en plastspruta
innehållande smält styrenplast och kolväten. Denna massa expanderar ur ett munstycke och
cellplasten gjuts i önskad dimension. XPS används främst i konstruktioner som utsätts för
trycklaster och lämpar sig därför bra i grundkonstruktioner eller vid öppna spisar där
punktlaster förekommer (Burström, 2007).
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4 EXPERIMENTELL STUDIE
I detta kapitel redovisas det referensobjekt som studerats i detta examensarbete. Vidare
presenteras antaganden och metodval för utförande av livscykelanalys.

4.1 MILJÖPÅVERKANSKATEGORIER
I detta projekt används klimatpåverkan som påverkanskategori för att beskriva
stommaterialens miljöbelastning. Klimatpåverkan är ett del-mått på materialets miljöpåverkan
och ska enligt standarden EN 15978:2011 beskrivas med indikatorn global
uppvärmningspotential (eng. Global Warming Potential, GWP) och uttrycks i enheten kg CO2ekvivalenter.
Med inbyggd klimatpåverkan menas det upptag av CO2 som materialet lagrat i sin biomassa vid
ett tidigare skede. I EN 15978:2011 och EN 15804:2012 finns idag inga riktlinjer på hur inbyggd
miljöpåverkan skall beaktas i en LCA och med detta tas inte inbyggd klimatpåverkan med i detta
projekt.
Det råder skilda åsikter om hur karbonatisering skall betraktas i ett LCA-sammanhang där
karbonatiseringens betydelse för klimatpåverkansbedömning anses liten medan andra påstår
motsatsen. Enligt Liljenström et al. (2015) pågår idag arbete med att ta fram en PCR för betong.
Då Anavitor i dag inte har möjlighet att betrakta karbonatisering tas inte karbonatisering från
betong med i denna studie.

4.2 REFERENSOBJEKT
I detta examensarbete studeras en förskola i Hedlunda i centrala Umeå, en nybyggd förskola
med sex avdelningar som invigdes under hösten 2014. Hedlunda förskola är världens
nordligaste internationellt certifierade passivhus och certifierat enligt BREEAM upp till nivån
good. Förskolan är på uppdrag av Umeå kommun projekterat av Sweco. Visionen för projektet
var att skapa en förebild för framtida byggprojekt och omfattar en nybyggnation av en förskola
med stort fokus på barnens utveckling, fantasi och ekologisk hållbarhet (Umeå, 2016).
Hedlunda Förskola valdes på grund av dess miljöprofil och att byggnaden uppfyllde kriterium
för passivhus och är därmed en byggnad med lågenergistandard.
Beskrivning av Hedlunda Förskola
Aspekt
Typ av byggnad

Atemp
Dimensionerad energiprestanda
Grundläggning
Stomme

Beskrivning
Förskola bestående av två byggnadskroppar,
Förskola och matsal. Matsalen är i ett plan
och förskolan två plan.
1561m2
Total energianvändning enligt beräkningar i
projektet uppmäter 90 kWh/m2.
Platta på mark
Se beskrivning "konstruktionstyper för
Hedlunda Förskola" nedan.
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Planlösning
Förskolan består av två sammankopplade byggnader där huvudbyggnaden utgörs av
förskoleverksamhet och den andra av matsal och storkök. Se planlösning nedan.

Figur 3: Planlösning av våning 1 för Hedlunda förskola. Den vänstra byggnaden innehåller
matsal, storkök och tillhörande soprum samt växthus. Vänster byggnad innehåller
förskoleverksamhet.
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Figur 4: Planlösning av våning 2 för Hedlunda Förskola.
Vid analys av Hedlunda Förskola har byggnaden för växthus exkluderats ur studien.

4.3 INGÅENDE KONSTRUKTIONER I STUDIEN
Studien är uppdelad i tre delstudier där byggnaden först betraktas i sin helhet för att därefter
studeras i mindre beståndsdelar.
Den första studien inkluderar hela byggnaden och dess olika komponenter. Det är studie 2 som
ger svar på studiens forskningsfrågor och inkluderar endast byggnadens stomme. Den tredje
och sista studien har utförts i syfte att undersöka skillnaden i klimatpåverkan vid förändring av
materialresurs och mängden material, det är endast byggnadens ytterväggskonstruktion som
undersökts i denna studie.
De konstruktioner som ingår i studierna är:
1. Studie 1: Byggnaden
a. Yttervägg
b. Grundläggning
c. Bärande innervägg
d. Icke bärande innervägg
e. Mellanbjälklag
f. Takkonstruktion
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2. Studie 2: Stomme
a. Yttervägg
b. Bärande innervägg
c. Mellanbjälklag
3. Studie 3: Ytterväggskonstruktion
a. Sandwichelement 100mm + PIR + 150mm
b. Sandwichelement 70mm + PIR + 150mm
c. Sandwichelement 70mm + cellplast+ 150mm
d. Träregelkonstruktion

Konstruktionstyper Hedlunda Förskola
Hedlunda Förskola består av en bärande konstruktion i trä och grundkonstruktion i betong,
platta på mark. Uppbyggnad av yttervägg, grundkonstruktion, mellanbjälklag och tak
presenteras nedan. I genomförandet av analyser har en förenkling av byggnadens ingående
konstruktioner gjorts. Då examensarbetets syfte är att undersöka och jämföra klimatpåverkan
från stommaterial ingår endast dessa i studien och fasadmaterial, ytskikt och ljudabsorbenter
exkluderas. I studien ingår inte heller plåt som behövs vid anslutningar av konstruktioner.
I den jämförande studien har samma grundkonstruktion som presenterats nedan antagits. Det
mellanbjälklag som varierat mellan de två stomalternativen är mellanbjälklaget ovan förskolan,
resterande mellanbjälklag har varit samma så även takkonstruktionerna.
Grundkonstruktion
Nedan visas den grundkonstruktion som används i analysen av miljöpåverkan för
träkonstruktion. För att göra beräkningen enklare har samma grundläggning för hela
byggnaden används.
Grundkonstruktion – Platta på mark
Inne
Tjocklek, d
Material
[mm]
Golv enligt A
12,5
Golvgips typ FERMACELL
12,5
Golvgips typ FERMACELL
Stegljudsskiva
typ
36
SILENCIO med golvvärme
PE-Byggfolie typ TG RAW
Betong
100
Armering ø8 s150
Gjutduk Typ ISODRÄN
XPS typ BASF STYRODUR
400
120kPa
150
Dräneringsgrus
Geotextilduk
Ute
Summa
711
30

Mellanbjälklag
Mellanbjälklag förskola
Inne
Tjocklek, d
Material
[mm]
12,5
Gips typ FERMACELL
12,5
Gips typ FERMACELL
36
Stegljudsskiva typ SILENCIO
m. golvvärme
209
Korslimmat massivträ
Ute
Summa
270
Mellanbjälklag teknikrum – Golv med klinker
Inne
Tjocklek, d
Material
[mm]
10
Klinker
12,5
Gips typ FERMACELL
12,5
Gips typ FERMACELL
35
Träfiberskiva typ STEICO
209
Korslimmat massivträ
Ute
Summa
279

Mellanbjälklag soprum
Inne
Tjocklek, d
Material
[mm]
22
OSB 3/E0
220
Träreglar (220x45 s600)
Ute
Summa
242
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Yttervägg
Ytterväggskonstruktion U-värde 0,078W/m2K
Inne
Tjocklek, d [mm]
Material
10
Fasadskiva typ TRESPA
32
Horisontell Alu-skena typ TRESPA (32x70 s750)
34
Vertikal läkt (34x70 s750)
35
Träfiberskiva typ STEICO
400
Lättregel typ HI400
Cellulosa
22
OSB 3/E0
95
Vertikal regel (45x95 s600)
Cellulosa
12
OSB 3/E0
13
Gips
Ute
Summa
653

Innervägg
Den bärande innerväggen i Hedlunda Förskola är uppbyggd enligt nedan. Innerväggstypen är
två väggar parallella med linje 1 enligt planritningen ovan och avskärmar mot den
genomgående korridoren i förskole byggnaden. Hedlunda Förskola innehåller många typer av
olika innerväggar, dock är alla inte bärande. För att avgränsa studien är dessa väggar inte
medräknade i studien.
Innervägg
Material
Gips
OSB
Träregel
OSB
Gips
Summa

Tjocklek, d [mm]
13
12
95
12
13
145
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4.4 JÄMFÖRANDE KONSTRUKTION I BETONG
I den jämförande studien med en stomme av betong har en sandwichkonstruktion och ett
mellanbjälklag av typen håldäck valts. De bärande innerväggarna på förskolans entréplan
ersattes med en 195mm betongvägg, samma dimension som befintliga bärande träregelväggar
för att inte påverka den uthyrbara ytan.

Ytterväggskonstruktion betong
Ytterväggskonstruktionen i betongstommen är av typen sandwichelement. Väggen har samma
U-värde som befintlig träregelkonstruktion, brandegenskaper har inte beaktats i denna studie.
Isolering som används i denna konstruktion är PIR isolering och cellulosa. Dessa isolermaterial
valdes på grund av att de är representativa i en sandwichkonstruktion och för att de uppmätte
efter U-värdeberäkning samma U-värde som den befintliga träregelstommen.
Tabell 1: Materialuppbyggnad sandwichelement med isolering av PIR och ytterbetongskiva på
100 mm.
Sandwichelement (150-PIR-100)
U-värde = 0,077W/m2K
Material
Inne
Betong
PIR-isolering
Betong
Ute
Summa

Tjocklek,
[mm]

d

150
330
100
570

Tabell 2: Materialuppbyggnad sandwichelement med isolering av PIR och ytterbetongskiva på
70 mm.
Sandwichelement (150-PIR-70)
U-värde = 0,077W/m2K
Material
Inne
Betong
PIR-isolering
Betong
Ute
Summa

Tjocklek, d [mm]
150
330
70
540
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Tabell 3: Materialuppbyggnad sandwichelement med isolering av cellplast
Sandwichelement (150-cellplast-70)
U-värde = 0,077W/m2K
Material
Inne
Betong
PIR-isolering
Betong
Ute
Summa

Tjocklek, d [mm]
150
390
70
540

Mellanbjälklag betong
I betongkonstruktionen används håldäck. Bjälklaget väljs för sin snabba produktionstid och för
att spara in på material.
Tabell 4: Materialuppbyggnad håldäck i betongkonstruktion.
Mellanbjälklag Håldäck
Material
Håldäck
Betong pågjutning
Summa

Tjocklek, d [mm]
200
40
240

4.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Livscykelanalys
Innan påbörjad studie byggdes recept av livscykeldata från IVL miljödatabas upp som
representerar materieluppbyggnaden av studiens studerade yttervägg-, grund-, bärande
innervägg, mellanbjälklag- och takkonstruktioner i Anavitor.
3D-modellen över Hedlunda Förskola importerades in i Anavitor i ifc-format. Mjukvaran
Anavitor registrerar automatiskt varje volymdel (golv, väggar tak) som 3D-modellen innehåller.
Varje volymdel matchas därefter till rätt konstruktionsuppbyggnad utefter de tidigare
kalkylerade recepten med livscykeldata.

Beräkningsantagande
Den kalkylerade livslängden för beräkningar är antagen till 50 år då detta enligt litteraturstudien
anses som ett rimligt antagande.
Transportavstånd från materialtillverkning till byggarbetsplats är antagen till 250km. Detta för
att kunna jämföra utfallet av studien på lika grunder.
De båda jämförande konstruktionerna uppfyller samma tekniska krav på brandsäkerhet, Uvärde och bärighet vilket är av betydande vikt om resultatet från analysen skall vara jämförbart.
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Systemgräns
Produktskede (modul A1-A3)
Produktskedet inkluderar modul A1-A3 utifrån SS-EN 15804: 2012:s definition av byggnadens
systemgränser. Modul A1-A3 inkluderar därmed råvaror, transporter till tillverkare och
tillverkning av produkten.
Byggskede (modul A4-A5)
I byggskedet, modul A4-A5 inkluderas transporter från materialtillverkare till byggarbetsplats
samt klimatpåverkan från bygg- och installationsprocessen.
Slutskede (modul C)
I slutskedet betraktas klimatpåverkan från demontering, rivning av byggnaden. I slutskedet
ingår inte transporter till deponi, restprodukthantering eller avfallshantering.

Verktyg
Anavitor
Grundidén med Anavitorkonceptet är att företag på egen hand ska ha möjlighet att göra
miljöberäkningar och enkelt kunna värdera och uppskatta olika konstruktionslösningars
livscykelrelaterade miljöpåverkan samt ekonomiska konsekvenser, detta utan
expertkompetens inom området livscykelanalys. Anavitorkonceptet är utvecklat ur ett projekt
finansierat av SBUF genom ett samarbete mellan NCC, IVL Svenska Miljöinstitutet och ÅKEJ AB.
Samarbetet resulterade i datorprogrammet Anavitor (Erlandsson, Jönsson & Enström, 2007).
Syftet med Anavitor är att utifrån tillgänglig data som 3D-modeller, ekonomiska kalkyler eller
mängdförteckningar i ett byggprojekt kunna beräkna miljöpåverkan.

Processen
Beräkningen i Anavitor är en process i flera steg. Det första steget är att importera vald kalkyl
eller 3D-modell till programmet och fylla i information om hur varje post/ element ska beaktas
i kalkylen genom att matcha varje kalkylrad eller resurs ifrån 3D-modellen mot ett register av
livscykelresurser. Livscykelresurserna innehåller miljödata från IVLs miljödatabas samt
information om hur underhåll och utbyte ska beaktas och hur resursen vid produktens
slutskede skall resthanteras. I Anavitor finns även möjlighet att lägga in leverantörspecifika data
som granskats, dokumenterats och kvalitetsklassats av IVL. I nästa skede startas beräkningen
av miljöpåverkan. Resultatet kan presentera klimatpåverkan eller andra påverkankategorier i
så kallade "informationspaneler" för enkel och tydlig presentation eller som en rapport som
detaljerat presenterar projektets beräkning (Anavitor, 2016).
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IMPORT
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Figur 5: Analysprocessen i Anavitor

Beräkningsunderlag
Kalkylsystem i form av produktionskalkyler eller anbudskalkyler innehåller detaljerade uppgifter
om mängden material, hur mycket som gått åt till spill och kostnader. Att produkterna är
prissatta gör det möjligt att beräkna livskostnadsanalys, LCC. Nackdelen med kalkyler är att de
kommer in sent i projektet då möjligheten ätt påverka utformningen av byggprojektet är låg.
Mängdförteckning som underlag för miljöpåverkansbedömning har samma fördelar och
nackdelar som vid användning av övriga kalkyler. Dock ingår en mängdförteckning inga
kostnader vilket inte gör det möjligt att beräkna en LCC. Det tredje alternativet till underlag för
en miljöpåverkanbedömning är 3D-modeller. 3D-modellen exporteras till Anavitor i .ifc-format.
Anavitor läser av .ifc-formatet och strukturerar upp beräkningsunderlaget. Fördelen med en
3D-modell som underlag är att metoden kan användas tidigt i projektet då stora möjligheter
finns att påverka utformningen. Nackdelen är att 3D-modellen varken innehåller kostnader
eller tar hänsyn till det som konsumeras på byggarbetsplatsen. Vid användning av 3D-modeller
krävs något mer arbete från användaren.

IVL Miljödatabas Bygg
Ett exempel på en miljödatabas med livscykelspecifik data anpassad för den svenska
marknaden är IVL miljödatabas.
En livscykelanalysdatabas kan innehåll flera typer av data:
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-

Generisk data för använda material
Medeldata, en kombination från olika tillverkare av samma produkt
Miljövarudeklaration
Produktspecifik data från tillverkaren
Specifik data: mängder, dimensioner etc. samt mätdata för energianvändning

IVL Miljödatabas innehåller data för transporter, maskiner, arbetsfordon, el, värme och andra
energirelaterade processer. LCA-data för byggprodukter i miljödatabasen är karakteristiska för
den svenska och nordiska marknaden. I databasen finns även tillgång till fördjupad information,
så kallad generell byggproduktinformation (BPI) för de mest betydande materialen som cement
och fabriksbetong, krossprodukter och naturgrus, prefabricerad betong samt arbetsfordon och
vägbeläggningar. Produkter som tidigare inte ansetts anpassade till den svenska och nordiska
marknaden har uppdaterad LCA-data (beräknade i GABI) tagits fram. För material från en större
internationell spotmarknad innehåller IVL:s miljödatabas data från publika databaser, främst
från Ecoinvent. Övriga databaser som används är PE International eller IVL:s interna databaser.
Metodiken som IVL tillämpar i Miljödatabas Bygg följer standarderna EN15804 och ISO 21930
och dokumenteras enligt ISO14044 (Erlandsson, 2014a).

Kvalitet
För varje antagande i Anavitor bedöms antagandets kvalitet. Genom att sammanställa alla
antaganden i projektet i en kvalitetsrapport kan den sammantagna kvaliteten i projektet
avläsas. Det är även möjligt att se vilka grupperingar av material som påverkar kvaliteten.
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5 RESULTAT
5.1 STUDIE 1
Klimatpåverkan byggnad
Klimatpåverkan från byggnaden där alla komponenter som grundläggning, yttervägg,
innervägg, mellanbjälklag och tak inkluderades presenteras i tabell 5 nedan.

Tabell 5: Klimatpåverkan från byggnad
Konstruktionsalternativ
Kg CO2-ekv Kg CO2-ekv/m2 Atemp
381 624
245
Betongkonstruktion (PIR)
220
550
141
Träkonstruktion (Cellulosa)

Klimatpåverkan [kg CO2-ekv]
Byggnad
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

Betong (PIR)

Trä (Cellulosa)

Rivning

12 907

11 672

Produktion

368 717

208 878

Figur 6: Förhållandet av total klimatpåverkan för byggnaden mellan en konstruktion i trä och en
konstruktion i betong.
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5.2 STUDIE 2
Total klimatpåverkan stomme
Den totala klimatpåverkan från byggnaden där alla byggnadsdelar som skiljer sig åt i
materieluppbyggnad mellan betong och trästomme presenteras nedan i tabell 6. Resultatet
visar den totala klimatpåverkan orsakad av ytterväggskonstruktion, mellanbjälklag och bärande
innerväggar.

Tabell 6: Total klimatpåverkan från byggnadens stomme
Konstruktionsalternativ
Kg CO2-ekv Kg CO2-ekv/Atemp
195 552
125
Betongkonstruktion (PIR)
38 545
25
Träkonstruktion (Cellulosa)

Total klimatpåverkan [kg CO2-ekv]
Stomme
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

Betong (PIR)

Trä (Cellulosa)

Rivning

11 154

8 822

Produktion

184 398

29 723

Figur 7: Förhållandet total klimatpåverkan från byggnadens stomme mellan en konstruktion i
trä och en konstruktion i betong.
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Klimatpåverkande resurser i stomme
Betongstomme
Tabell 7: Ingående resurser i betongstomme med störst klimatpåverkande bidrag
Betongstomme (PIR)
Betydande materialresurs

Miljöpåverkanskategori
Andel, % av totalen
kg CO2-ekv
Klimatandel Viktandel
Fabriksbetong, bygg (IVL500)
106 915
55,7 %
75,6 %
Håldäck (IVL500)
33 175
17,0 %
20,6 %
Polyuretanisolering, skivor av PIR/PUR (IVL
29 500
15,1 %
1,1 %
LCR)
Armering rakstål (IVL500)
13 261
6,8 %
1,8 %
Rivningsarbeten Anavitor
11 155
5,7 %
0,1 %
Formplywoodskivor (IVL500)
1 549
0,8 %
0,8 %

ARMERING
6,8%

RIVNING
5,7%

GJUTFORM
0,8%

ISOLERING
15,1%

BETONG
54,7%

HÅLDÄCK
17,0%

Figur 510: Procentuell klimatandel för ingående resurser av totala klimatpåverkan från
betongstomme
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Trästomme
Tabell 8: Ingående resurser i trästomme med störst klimatpåverkande bidrag
Lättregelkonstruktion av trä med cellulosa
Betydande
Miljöpåverkanskateg
materialresurs
ori
kg CO2-ekv
Rivningsarbeten
8 822
Anavitor
Korslimmat trä (KL7 564
trä av gran) (IVL500)
Gipsskivor,
6 561
kartonggipsskivor
ospecificerat
(IVL500)
Cellulosaisolering
5281
Spånskiva (IVL500)
5 241
Lättbalk av trä och
3 395
hård board
Träfiberskivor, hård
1 577
board (IVL 500)
Sågade trävaror inkl.
102
hyvlat, barrträ

Andel, % av totalen
Klimatandel
22,9 %

Viktandel
0,6 %

19,6 %

26,1 %

17,0 %

12,3 %

13,7 %
13,6 %
8,8 %

13,7 %
10,0 %
33,7 %

4,1 %

2,7 %

0,3 %

0,9 %

TRÄFIBERSKIVOR
REGLAR
4,1%
0,3%
LÄTTBALK
8,8%

RIVNING
22,9%

SPÅNSKIVOR
13,6%

KORSLIMMAT
TRÄ
19,6%

ISOLERING
13,7%

GIPSSKIVOR
17,0%
Figur 9: Procentuell klimatandel för ingående resurser av totala klimatpåverkan från trästomme.
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5.3 STUDIE 3
Total klimatpåverkan yttervägg
Den totala klimatpåverkan (kg CO2-ekvivalenter) från studie av stomme och enbart yttervägg
redovisas i tabell 9 nedan.
Tabell 9: Total klimatpåverkan (CO2-ekv) från yttervägg
Konstruktionsalternativ
Kg CO2-ekv Kg CO2-ekv/Atemp
139 245
89
Sandwichelement (150-PIR-100)
124 207
80
Sandwichelement (150-PIR-70)
126 395
81
Sandwichelement (150-Cellplast-70)
22 880
15
Träregelsystem (Cellulosa)

Total klimatpåverkan [kg CO2-ekv]
Yttervägg
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

Sandwichelement
(150-PIR-100)

Sandwichelement
(150-PIR-70)

Sandwichelement
(150-cellplast-70)

Träregelsystem
(Cellulosa)

Rivning

10 116

9 905

9 899

8 538

Produktion

129 129

114 302

116 496

14 342

Figur 10: Total klimatpåverkan från yttervägg i 4 olika utföranden

Figur 10 ovan visar på förhållandet mellan fyra olika utföranden av ytterväggen i byggnaden.
Alla uppfyller samma U-värde.
a) De två vänstra staplarna i figuren visar förhållandet i klimatpåverkan mellan en
sandwichkonstruktion där betongytterskivan varierat mellan 70 mm och 100 mm.
b) De två staplarna i mitten visar förhållandet i klimatpåverkan i sandwichkonstruktionen
om isolering av PIR respektive cellplast används i konstruktionen.
c) Den högra stapeln visar den totala klimatpåverkan från ytterväggskonstruktionen med
träregelsystem.
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6 ANALYS
6.1 KLIMATPÅVERKAN FRÅN HELA BYGGNADEN
Skillnaden i klimatpåverkan då hela byggnaden har analyserats mellan en stomme i trä och en
stomme i betong skiljer sig åt med 162 297 kg CO2 ekvivalenter. Enligt beräkningarna utgör en
byggnad i betong cirka 1,7 gånger större klimatpåverkan än en byggnad med stomme av trä.
Vid byggnation av förskolan med en stomme i trä minskar klimatpåverkan i jämförelse med en
konstruktion i betong med 103 kg CO2-ekvivalenter per m2 Atemp.
Vid en analys av hela byggnaden så består byggnaden av flera konstruktionsdelar med samma
materieluppbyggnad. Dessa konstruktionsdelar är grundläggning, icke bärande innerväggar och
takkonstruktion vilka alla innehåller stora mängder material. Analysen är dock viktig för
jämförelse mot andra beräknade livscykelanalyser av klimatpåverkan från byggnader.
Byggnaden i studien är en förskola och bör därför också jämföras med liknande byggnader. Idag
har dock inga tidigare klimatberäkningar utförts på byggnader med förskoleverksamhet.
Jämförs resultatet av studie 1 med en livscykelberäkning från ett flerbostadshus i Stockholm,
utförd av Svenska byggindustrier vilken uppmätte 350 kg CO2 ekvivalenter per m2 Atemp utger
båda konstruktionsalternativen för förskolan en mindre klimatpåverkan per m2 Atemp.

6.2 KLIMATPÅVERKAN FRÅN BYGGNADENS STOMME
Vid analys av endast de konstruktionstyper i konstruktionen som skiljer sig från varandra i
materialuppbyggnad erhålls en större och markant skillnad mellan en stomme i trä och en
stomme i betong i jämförelse med studie 1. En betongkonstruktion ger en total klimatpåverkan
på 195 554 kg CO2 ekvivalenter och en träkonstruktion 37 376 kg CO2 ekvivalenter. En
betongkonstruktion utgör därmed cirka 5 gånger så stor klimatpåverkan än en konstruktion i
trä.
Den procentuella andelen klimatpåverkan orsakad av rivningsskedet skiljer sig mellan de två
konstruktionstyperna. För betongkonstruktionen utgör rivningsskedet 6 % av den totala
klimatpåverkan, i jämförelse med träkonstruktionen där rivningsskedet står för 24 % av den
totala klimatpåverkan. Betongkonstruktionen har därmed en större andel av dess
klimatpåverkan som orsakas av produktionsskedet i jämförelse med träkonstruktionen.

De största klimatpåverkande resurserna
Utifrån studien är det mängden betong som utgör den största klimatpåverkande resursen och
orsaken till den stora skillnaden mellan en stomme i trä och betong. Även mängden Kg CO2
ekvivalenter från håldäcket, armering och isoleringen av PIR i betongkonstruktionen samt
betongkonstruktionens klimatpåverkande bidrag från rivningsarbetet utgör större mängd kg
CO2 ekvivalenter än träkonstruktionens mest påverkande resurs.
Isoleringen i konstruktionerna utgör lika stor procentuell klimatpåverkande andel, 15 %. Dock
beräknas procentandelen klimatpåverkan från resurserna utifrån den totala klimatpåverkan
från den studerade stommen. Jämförs därmed mängden CO2 ekvivalenter mellan PIR och
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Cellulosa så utgör PIR isolering cirka 5,6 gånger större klimatpåverkan än isolering av cellulosa
i träkonstruktionen.

6.3 KLIMATPÅVERKAN FRÅN BYGGNADENS YTTERVÄGG
Studie 3 visar att ytterväggskonstruktionen med lättträreglar har 5,7 gånger mindre
klimatpåverkan än ytterväggskonstruktionen av ett sandwichelement (150-PIR-70), samma
ytterväggskonstruktion i betong som ingått i studie 1 och 2. I produktionsskedet mellan dessa
konstruktionslösningar skiljer sig klimatpåverkan med hela 101 099 kg CO2 ekvivalenter.
Fördelas denna klimatpåverkan per m2 Atemp medför ytterväggen av lättträreglar en minskning
av klimatpåverkan med 67 kg CO2 ekvivalenter per m2 Atemp, en minskning med cirka 83 %.
I studie 3 utfördes en beräkning av klimatpåverkan för att undersöka den andel klimatpåverkan
som kan besparas genom en resursminskning av sandwichelementets betongytterskiva.
Resultatet visade på att en 70mm betongytterskiva i jämförelse med en 100 mm
betongytterskiva medför en klimatbesparing på cirka 15 000 kg CO2 ekvivalenter, 9 kg
CO2ekvivalenter per m2 Atemp. Vid jämförelse av skillnaden i klimatpåverkan vid utnyttjande
av PIR respektive cellplast isolering i ett sandwichelement med 150 mm innerskiva och 70 mm
ytterskiva i betong utgöt sandwichelementet med cellplast cirka 2 200 kg CO2 ekvivalenter mer
än en konstruktion med PIR isolering. Detta motsvarar en skillnad på 1 kg CO2 ekvivalenter per
m2 Atemp. I dessa två jämförande studier visar resultatet på att det går att göra en större
klimatbesparing genom att minska mängden betong än att byta isolermaterial i denna typ av
sandwichelement.
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER
I detta kapitel redogörs de slutsatser som studien resulterat i. Med den teoretiska
referensramen och den experimentella analysen som grund besvaras de forskningsfrågor som
ställts upp vid studiens start. I kapitlet diskuteras även de metodval som tagits i studien och
vidare studier.

7.1 ÅTERKOPPLING TILL FORSKNINGSFRÅGOR
Vad är livscykelanalys och hur genomförs livscykelanalyser av byggnader?
Livscykelanalyser genomförs utefter standardiserade metoder framtagna av den Internationella
standardiseringsorganisationen, ISO. Det är ISO 14040-serien som beskriver metoder för hur en LCA ska
genomföras, kommuniceras och tolkas. ISO 14040-serien är en ramverk standard och kan därmed

användas till flera syften. ISO och den europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) har
därmed utvecklat produktspecifika regler, PCR (eng. Product Specific Rules) som är
metodanvisningar för miljövarudeklarationer. Inom byggsektorn används SS-EN 15804:2012
som innehåller produktspecifika regler (PCR) för utförande av typ III miljövarudeklarationer av
byggprodukter och byggnadsverk samt SS-EN 15978 som specificerar beräkningsmetoden,
baserad på LCA och annan kvantifierad miljöinformation, för värdering av byggnaders
miljöprestanda.

Hur ser stommaterialen trä och betongs livscykel ut och vilka processer vid
framtagning av trä och betong har störst klimatpåverkan?
Betong består av cement, vatten, ballast (sten, grus, sand) och tillsatsmedel. Betong är därmed
ett kompositmaterial och det är dess beståndsdelar som utgör den direkta miljöpåverkan. Det
är produktionen av cement och råvaruutvinningen utav naturgrus som utgör den största
miljöbelastningen från betongtillverkningen. Vid råvaruutvinning utvinns material ur jordens
inre, naturgruset är därmed ett icke förnybart material och med det en av de största
miljöpåverkande resurserna vid tillverkning av betong. Den främsta källan till växthusgasutsläpp
vid tillverkning av betong är förbränning av kalksten vid framtagande av cement. Då kalkstenen
(CaCO3) bränns avges tidigare bunden koldioxid (CO2) ur kalkstenen och kalciumoxid (CAO)
bildas.
En stor påverkande faktor för byggnadens klimatpåverkan under dess livscykel är dess livslängd.
Att bedöma ett materials miljöbelastning ur livscykelsynpunkt kan liknas med en våg där en
produkts miljöbelastning minskar med materialets livslängd. Att endast jämföra materialens
miljöpåverkan vid produkttillverkning är inte korrekt utan produktens förväntade livslängd har
stor betydelse för miljöbedömningen. En produkt som kräver större resurser och har en hög
miljöpåverkan vid tillverkning kan ha en liten miljöpåverkan över tid i jämförelse med en annan
produkt med låg klimatpåverkan vid tillverkning men med en kort livslängd.
Den yttre miljö som ett material utsätts för under dess livslängd har stor inverkan på materialets
beständighet. Att projektera byggnader för låg klimatpåverkan är definitivt ett bra mål för ett
hållbart byggande. Att beakta byggnadens livslängd anses efter studiens slutförande som en
lika viktig aspekt att beakta som uppströms och nedströms klimatpåverkan som byggnaden
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utgör. Ju kortare livslängd en byggnad förväntas ha desto viktigare är det att betrakta
byggnadens klimatpåverkan under dess ingående livscykelprocesser.

Hur stor är skillnaden i klimatpåverkan mellan ett stomsystem i trä och betong ur
ett "vagga till grind” -perspektiv i ett passivhus? Vilka material i de två
stomsystemen utgör den mest betydande klimatpåverkan?
Vid analys av skillnaden mellan de två studerade stomsystemen så utger betongkonstruktionen
betydande större klimatpåverkan än konstruktionsalternativet trä. Betongkonstruktionens
klimatpåverkan visade sig utgöra 5 gånger så stor klimatpåverkan jämfört med
träkonstruktionen.
Den mest betydande resursen i betongkonstruktionen som har störst procentuell andel av den
totala klimatpåverkan från betongkonstruktionen är fabriksbetong som ingår i pågjutning av
håldäck men framförallt i ytterväggskonstruktionen. Träkonstruktionens mest betydande
resurs utgav sig att vara rivningsarbetet. Om man tittar på den mest betydande
materialresursen i träkonstruktionen är det mellanbjälklaget av korslimmat trä som utgör den
största klimatpåverkan. Betongkonstruktionens materialresurser som håldäcket, armering och
isoleringen av PIR i betongkonstruktionen samt betongkonstruktionens klimatpåverkande
bidrag från rivningsarbetet ger alla ett större klimatpåverkande bidrag än träkonstruktionens
mest klimatpåverkande resurs.

7.2 DISKUSSION
För beräkning av klimatpåverkan från stommaterial utifrån en byggnad anses livscykelanalys
vara det rätta metodvalet. Att utgå ifrån befintlig teori inom området för arbetet anses även
det som den rätta metoden för att på ett korrekt och med allmänt accepterade metoder utföra
livscykelbedömning av en byggnad. På så sätt kan entydiga svar från livscykelbedömningarna
fås vilket gör det möjligt att jämföra resultatet med andra tidigare eller kommande liknande
studier.
Stor del av studien lades på att hitta accepterade metoder och verktyg för utförande av
livscykelanalysen, främst för att säkerställa studiens riktighet och tillförlitlighet till studiens
resultat. Anledningen till detta är främst på grund av att författarens kunskaper inom
livscykelanalys innan studiens start var liten och för att på bästa möjliga sätt göra antaganden i
studien med stöd utifrån accepterade metoder.
Analysens utförande tog även den upp stor del av tiden för examensarbetet och att undersöka
referensbyggnaden som användes för att analysera miljöpåverkan. Ritningar och 3D-modell.
Mycket har fått antas då det inte under studien gång inte fanns tillgång till någon person med
tillräckligt mycket erfarenhet och insikt i projektet.
Om studien skulle utföras på nytt hade an annan typ av byggnad med lågenergistandard
använts, en byggnad där de båda stomalternativen

Inom utveckling av livscykelanalys för byggnader och byggnadskomponenter finns det idag få
aktörer som driver utvecklingen framåt. Stora pådrivande aktörer är främst IVL Svenska
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Miljöinstitutet och Sveriges byggindustrier. Många av de rapporter och utredningar som
använts i litteraturstudien har därmed skapats av dessa.
Utveckling inom området sker ständigt och metoder utvärderas för att nå så entydiga studier
som möjligt.
Verktyget Anavitor har varit ett bra alternativ för utförande av livscykel. Programvaran är
fortfarande i utveckling och vissa felberäkningar har upphittats vilka varit tvungna att lösas från
företaget som är ansvariga för programmet. Detta har gjort mycket tid i arbetet har lagts på
utförande av analyser.
Att utgå ifrån en 3D-modell vid livscykelbedömning med Anavitor har varit ett bra verktyg men
utförandet har sina svagheter. Att använda sig utav en 3D-modell är ett bra val av utförande
vid ett tidigt skede av ett projekt för utvärdering av möjliga materialval i projekteringsskedet.
För en mer riktig analys och mer korrekta siffror på klimatpåverkan av byggnaden bör
mängdförteckning eller kostnadskalkyler användas. Detta kan dock leda till att de båda
konstruktionsutföranden och stomalternativ inte blir lika detaljerade då byggnaden i sitt
originalutförande är uppbyggd med en trästomme.
I studien har generella miljödata används ifrån IVLs miljödatabas. Detta ger ett generellt
resultat av total klimatpåverkan. För mer riktiga resultat likt verkligheten borde analysen utgått
ifrån leverantörspecifika livscykeldata och EPD:er för de ingående materialen.
Referensbyggnaden anses inte som rätt byggnad att utföra en jämförelse mellan en
träkonstruktion och betongkonstruktion. Byggnaden används därför endast för att applicera de
olika konstruktionslösningarna på och ingen djupare bedömning av utförandets arkitektur har
därför inte diskuterats eller bedömts. Vissa detaljer på den A-modell och relationshandlingar
som studien har utgått ifrån har varierat vilket kan bero på flera orsaker, att ändringar endast
nämnts på ritning och inte i själva modellen. Entreprenören kan även byggt på ett annat sätt än
vad ritningarna säger vilket ledder till att livscykelanalysens resultat kan variera mot den
verkliga byggnaden. Förenklingar av byggnaden var tvungen att göras för att studien skulle vara
genomförbar under den tid som examensarbetet utfördes.
I ett projekteringsskede är osäkerheten var materialet kommer att levereras ifrån är stor och
därmed har transportdistanserna från leverantör till byggarbetsplats i detta projekt antagits lika
för alla material. Då ett sandwichelement tar stor plats och kräver fler transporter kan det
orsaka större klimatpåverkan jämfört med träelement som kanske tar mindre plats.
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7.3 FÖRSLAG PÅ FORSTSATTA STUDIER
•

•
•
•
•

Det skulle vara intressent att se skillnaden i klimatpåverkan om generella livscykeldata
och leverantörspecifika data använts. Hur förändras klimatpåverkan mellan de olika
källorna av miljödata?
Att undersöka transporternas påverkan på klimatpåverkan från byggnaden. Lokala
leverantörer mot leverantörer på långdistans.
Resursbesparingar, titta på tiden det tar att projektera och om det kan ge några
klimatbesparingar värda att investera i.
Hur står relevansen mellan klimatpåverkan, ekonomi och tid? Kommer CO2 bli en ny
valutaindikator vid förhandling.
Att undersöka skillnaden av att använda trä jämfört med stål.
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BILAGA 1: KLIMATPÅVERKAN BYGGNAD TRÄ (CELLULOSA)
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BILAGA 2: KLIMATPÅVERKAN BYGGNAD BETONG (PIR)
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BILAGA 3: KLIMATPÅVERKAN TRÄSTOMME
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BILAGA 4: KLIMATPÅVERKAN BETONGSTOMME (PIR)
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BILAGA 6: KLIMATPÅVERKAN YTTERVÄGG AV
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BILAGA 8: KLIMATPÅVERKAN YTTERVÄGG AV
SANDWICHELEMENT (150-CELLPLAST-70)
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Bilaga 9

Branschgemensam kvalitetsrapport enligt IVL:s Anavitor-koncept
Projektbeskrivning
Projektkod

Studieobjekt: Byggnad

Projektbenämning

Träkonstruktion med isolering av Cellulosa

Ort
Beställare

Nyckeltal
Byggnadsverk

A-temp

Boarea
(BOA)

Typ

Lokalarea
(LOA)

Kod

Bruksarea
(BRA)

Boverket

Bruttoarea
(BTA)

BSAB
96

Area

Ospecificerat

Beskrivning (fritext)

Reproducerbarhet
Resursdatabas

Anavitor bygg standarddatabas fk 13

Miljödatabas

ANAVITOR Miljodatabas 2013

LCA-metodik

EN15804 samt i tillämpliga delar: Product category rules for building products.
Miljöstyrningsrådet, PCR 2013:02.

Systematiska avsteg

Endast klimatpåverkan redovisas

Metodik driftsenergi, beräkning

E-norm har använts och interna rutiner "Referens till rapport"

Mätta värden

Värden har normalårskorrigerats och justerats för normalt brukande enligt SVEBY

Specifika eller generella data
Antagen livslängd på driftskede

50 år

Representativitet
Indata
materialsammanställning
Indata drift och underhåll

Data följer de värden som ges i rapporten

Andel av kvalitet etc ges i
förhållande till följande
miljöpåverkanskategorier

Miljöpåverkanskategorier kg

Inventeringens omfattning enligt ISO 21930 och EN 15804
Livscykelskede

Produktskedet, summa A1-3)

Analysens Datakvalit
omfattning et

Klimat,
kg
CO2-ekv
167 305

A1) Råvaror
A2) Transport
A3) Tillverkning
Byggnadsskedet, summa A4-5)

41 573

A4) Transport

23 507

A5) Bygg-, installationsprocessen

18 066

Användningsskedet, summa B1-7)
B1) Användning
B2) Underhåll
B3) Reperation
B4) Utbyte
B5) Ombyggnad
B6) Driftsenergi
B7) Driftens vattenanvändning
Slutskede, summa C1-4)
C1) Demontering, rivning
C2) Transport
C3) Restprodukthantering
C4) Avfallshantering

11 672

Miljödatakvalitet på ingående LCA-data enligt ISO 14044
Tidsskede

A1-3

A4-5

B

C

Representativitet
Precision
Fullständighet
Konsistent
allokeringsmetod
Geografisk täckning
Tidsrelaterad
täckning
Teknisk täckning
Reproducerbarhet

Miljöprestanda uppdelat efter byggdelar, bostäder och lokaler

Byggnadsverkets
inventering

Miljöindikatorer

Andel, % av totalen (Skede A)

Klimat,

Klimatandel

Kostnadsandel

Viktandel

kg
CO2-ekv
BY01 Byggnadsisolering

51 995

23,6 %

6,6 %

BY02 Trävaror, byggskivor,
byggplåt

84 949

38,5 %

26,4 %

BY03 Betong, -varor, bruk
och armering

46 498

21,1 %

22,0 %

BY04 Invändiga ytskikt,
snickerivaror och inredningar

281

0,1 %

0,1 %

BY05 Byggvaror övrigt

24 313

11,0 %

44,8 %

BY09 Mark- och
anläggningsprodukter

841

0,4 %

0,0 %

Summa A1-5) Byggskedet

208 879

Mest betydande materialresurser, byggskedet A

Betydande
materialresurser

Miljöpåverkanskategorier

Andel, % av totalen

kg CO2 e

Klimatandel

Kostnadsandel

Viktandel

(max 1 A4 st eller >= 1%)
Fabriksbetong, bygg
(IVL500)

39 865

18,1 %

21,4 %

Cellplast, extruderad
polystyrene (XPS) (IVL500)

35 483

16,1 %

0,7 %

Gipsskivor, kartonggipsskivor
ospecificerat (IVL500)

23 109

10,5 %

6,0 %

Spånskiva (IVL500)

22 346

10,1 %

5,8 %

Sedumtak

17 259

7,8 %

44,7 %

Takplåt, målad (IVL500)

17 013

7,7 %

0,6 %

Cellulosaisolering

16 511

7,5 %

5,9 %

Rivningsarbeten Anavitor

11 672

5,3 %

0,1 %

Korslimmat trä (KL-trä av
gran) (IVL500)

8 814

4,0 %

4,2 %

Underlagspapp bitumen
(IVL500)

7 014

3,2 %

0,1 %

Armeringsnät (IVL500)

6 632

3,0 %

0,6 %

Lättbalk av trä och hård
board (IVL500)

3 504

1,6 %

4,8 %

Takplåt, förzinkad (IVL500)

2 811

1,3 %

0,1 %

Sågade trävaror inklusive
hyvlat, barrträ

2 757

1,3 %

3,2 %

Limträbalk (IVL500)

1 728

0,8 %

1,1 %

Bilaga 10

Branschgemensam kvalitetsrapport enligt IVL:s Anavitor-koncept
Projektbeskrivning
Projektkod

Studieobjekt: Byggnad

Projektbenämning

Betongkonstruktion med isolering av PIR

Ort
Beställare

Nyckeltal
Byggnadsverk

A-temp

Boarea
(BOA)

Typ

Lokalarea
(LOA)

Kod

Bruksarea
(BRA)

Boverket

Bruttoarea
(BTA)

BSAB
96

Area

Ospecificerat

Beskrivning (fritext)

Reproducerbarhet
Resursdatabas

Anavitor bygg standarddatabas fk 13

Miljödatabas

ANAVITOR Miljodatabas 2013

LCA-metodik

EN15804 samt i tillämpliga delar: Product category rules for building products.
Miljöstyrningsrådet, PCR 2013:02.

Systematiska avsteg

Endast klimatpåverkan redovisas

Metodik driftsenergi, beräkning

E-norm har använts och interna rutiner "Referens till rapport"

Mätta värden

Värden har normalårskorrigerats och justerats för normalt brukande enligt SVEBY

Specifika eller generella data
Antagen livslängd på driftskede

50 år

Representativitet
Indata
materialsammanställning
Indata drift och underhåll

Data följer de värden som ges i rapporten

Andel av kvalitet etc ges i
förhållande till följande
miljöpåverkanskategorier

Miljöpåverkanskategorier kg

Inventeringens omfattning enligt ISO 21930 och EN 15804
Livscykelskede

Produktskedet, summa A1-3)

Analysens Datakvalit
omfattning et

Klimat,
kg
CO2-ekv
293 115

A1) Råvaror
A2) Transport
A3) Tillverkning
Byggnadsskedet, summa A4-5)

75 602

A4) Transport

44 986

A5) Bygg-, installationsprocessen

30 615

Användningsskedet, summa B1-7)
B1) Användning
B2) Underhåll
B3) Reperation
B4) Utbyte
B5) Ombyggnad
B6) Driftsenergi
B7) Driftens vattenanvändning
Slutskede, summa C1-4)
C1) Demontering, rivning
C2) Transport
C3) Restprodukthantering
C4) Avfallshantering

12 907

Miljödatakvalitet på ingående LCA-data enligt ISO 14044
Tidsskede

A1-3

A4-5

B

C

Representativitet
Precision
Fullständighet
Konsistent
allokeringsmetod
Geografisk täckning
Tidsrelaterad
täckning
Teknisk täckning
Reproducerbarhet

Miljöprestanda uppdelat efter byggdelar, bostäder och lokaler

Byggnadsverkets
inventering

Miljöindikatorer

Andel, % av totalen (Skede A)

Klimat,

Klimatandel

Kostnadsandel

Viktandel

kg
CO2-ekv
BY01 Byggnadsisolering

76 213

20,0 %

3,6 %

BY02 Trävaror, byggskivor,
byggplåt

62 041

16,3 %

9,8 %

BY03 Betong, -varor, bruk
och armering

205 026

53,7 %

57,2 %

BY04 Invändiga ytskikt,
snickerivaror och inredningar

281

0,1 %

0,1 %

BY05 Byggvaror övrigt

24 313

6,4 %

29,2 %

BY09 Mark- och
anläggningsprodukter

841

0,2 %

0,0 %

Summa A1-5) Byggskedet

368 717

Mest betydande materialresurser, byggskedet A

Betydande
materialresurser

Miljöpåverkanskategorier

Andel, % av totalen

kg CO2 e

Klimatandel

Kostnadsandel

Viktandel

(max 1 A4 st eller >= 1%)
Fabriksbetong, bygg
(IVL500)

151 957

39,8 %

47,1 %

Cellplast, extruderad
polystyrene (XPS) (IVL500)

35 483

9,3 %

0,5 %

Håldäck (IVL500)

33 174

8,7 %

9,0 %

Polyuretanisolering, skivor av
PIR/PUR (IVL LCR)

29 499

7,7 %

0,5 %

Sedumtak

17 259

4,5 %

29,1 %

Spånskiva (IVL500)

17 104

4,5 %

2,9 %

Takplåt, målad (IVL500)

17 013

4,5 %

0,4 %

Gipsskivor, kartonggipsskivor
ospecificerat (IVL500)

16 548

4,3 %

2,8 %

Armering rakstål (IVL500)

13 261

3,5 %

0,8 %

Rivningsarbeten Anavitor

12 907

3,4 %

0,0 %

Cellulosaisolering

11 229

2,9 %

2,6 %

Underlagspapp bitumen
(IVL500)

7 014

1,8 %

0,1 %

Armeringsnät (IVL500)

6 632

1,7 %

0,4 %

Takplåt, förzinkad (IVL500)

2 811

0,7 %

0,1 %

Sågade trävaror inklusive
hyvlat, barrträ

2 654

0,7 %

2,0 %

Bilaga 11

Branschgemensam kvalitetsrapport enligt IVL:s Anavitor-koncept
Projektbeskrivning
Projektkod

Studieobjekt: Stomme

Projektbenämning

Träkonstruktion med isolering av Cellulosa

Ort
Beställare

Nyckeltal
Byggnadsverk

A-temp

Boarea
(BOA)

Typ

Lokalarea
(LOA)

Kod

Bruksarea
(BRA)

Boverket

Bruttoarea
(BTA)

BSAB
96

Area

Ospecificerat

Beskrivning (fritext)

Reproducerbarhet
Resursdatabas

Anavitor bygg standarddatabas fk 13

Miljödatabas

ANAVITOR Miljodatabas 2013

LCA-metodik

EN15804 samt i tillämpliga delar: Product category rules for building products.
Miljöstyrningsrådet, PCR 2013:02.

Systematiska avsteg

Endast klimatpåverkan redovisas

Metodik driftsenergi, beräkning

E-norm har använts och interna rutiner "Referens till rapport"

Mätta värden

Värden har normalårskorrigerats och justerats för normalt brukande enligt SVEBY

Specifika eller generella data
Antagen livslängd på driftskede

50 år

Representativitet
Indata
materialsammanställning
Indata drift och underhåll

Data följer de värden som ges i rapporten

Andel av kvalitet etc ges i
förhållande till följande
miljöpåverkanskategorier

Miljöpåverkanskategorier kg

Inventeringens omfattning enligt ISO 21930 och EN 15804
Livscykelskede

Produktskedet, summa A1-3)

Analysens Datakvalit
omfattning et

Klimat,
kg
CO2-ekv
24 320

A1) Råvaror
A2) Transport
A3) Tillverkning
Byggnadsskedet, summa A4-5)

5 403

A4) Transport

3 824

A5) Bygg-, installationsprocessen

1 579

Användningsskedet, summa B1-7)
B1) Användning
B2) Underhåll
B3) Reperation
B4) Utbyte
B5) Ombyggnad
B6) Driftsenergi
B7) Driftens vattenanvändning
Slutskede, summa C1-4)
C1) Demontering, rivning
C2) Transport
C3) Restprodukthantering
C4) Avfallshantering

8 822

Miljödatakvalitet på ingående LCA-data enligt ISO 14044
Tidsskede

A1-3

A4-5

B

C

Representativitet
Precision
Fullständighet
Konsistent
allokeringsmetod
Geografisk täckning
Tidsrelaterad
täckning
Teknisk täckning
Reproducerbarhet

Miljöprestanda uppdelat efter byggdelar, bostäder och lokaler

Byggnadsverkets
inventering

Miljöindikatorer

Andel, % av totalen (Skede A)

Klimat,

Klimatandel

Kostnadsandel

Viktandel

kg
CO2-ekv
BY01 Byggnadsisolering

5 281

13,7 %

13,7 %

BY02 Trävaror, byggskivor,
byggplåt

24 442

63,4 %

85,7 %

Summa A1-5) Byggskedet

29 724

Mest betydande materialresurser, byggskedet A

Betydande
materialresurser

Miljöpåverkanskategorier

Andel, % av totalen

kg CO2 e

Klimatandel

Kostnadsandel

Viktandel

(max 1 A4 st eller >= 1%)
Rivningsarbeten Anavitor

8 822

22,9 %

0,6 %

Korslimmat trä (KL-trä av
gran) (IVL500)

7 564

19,6 %

26,1 %

Gipsskivor, kartonggipsskivor
ospecificerat (IVL500)

6 561

17,0 %

12,3 %

Cellulosaisolering

5 281

13,7 %

13,7 %

Spånskiva (IVL500)

5 241

13,6 %

10,0 %

Lättbalk av trä och hård
board (IVL500)

3 395

8,8 %

33,7 %

Träfiberskivor, hård board
(IVL500)

1 577

4,1 %

2,7 %

Sågade trävaror inklusive
hyvlat, barrträ

102

0,3 %

0,9 %

Bilaga 12

Branschgemensam kvalitetsrapport enligt IVL:s Anavitor-koncept
Projektbeskrivning
Projektkod

Studieobjekt: Stomme

Projektbenämning

Betongkonstruktion med isolering av PIR

Ort
Beställare

Nyckeltal
Byggnadsverk

A-temp

Boarea
(BOA)

Typ

Lokalarea
(LOA)

Kod

Bruksarea
(BRA)

Boverket

Bruttoarea
(BTA)

BSAB
96

Area

Ospecificerat

Beskrivning (fritext)

Reproducerbarhet
Resursdatabas

Anavitor bygg standarddatabas fk 13

Miljödatabas

ANAVITOR Miljodatabas 2013

LCA-metodik

EN15804 samt i tillämpliga delar: Product category rules for building products.
Miljöstyrningsrådet, PCR 2013:02.

Systematiska avsteg

Endast klimatpåverkan redovisas

Metodik driftsenergi, beräkning

E-norm har använts och interna rutiner "Referens till rapport"

Mätta värden

Värden har normalårskorrigerats och justerats för normalt brukande enligt SVEBY

Specifika eller generella data
Antagen livslängd på driftskede

50 år

Representativitet
Indata
materialsammanställning
Indata drift och underhåll

Data följer de värden som ges i rapporten

Andel av kvalitet etc ges i
förhållande till följande
miljöpåverkanskategorier

Miljöpåverkanskategorier kg

Inventeringens omfattning enligt ISO 21930 och EN 15804
Livscykelskede

Produktskedet, summa A1-3)

Analysens Datakvalit
omfattning et

Klimat,
kg
CO2-ekv
150 148

A1) Råvaror
A2) Transport
A3) Tillverkning
Byggnadsskedet, summa A4-5)

34 250

A4) Transport

20 120

A5) Bygg-, installationsprocessen

14 130

Användningsskedet, summa B1-7)
B1) Användning
B2) Underhåll
B3) Reperation
B4) Utbyte
B5) Ombyggnad
B6) Driftsenergi
B7) Driftens vattenanvändning
Slutskede, summa C1-4)
C1) Demontering, rivning
C2) Transport
C3) Restprodukthantering
C4) Avfallshantering

11 154

Miljödatakvalitet på ingående LCA-data enligt ISO 14044
Tidsskede

A1-3

A4-5

B

C

Representativitet
Precision
Fullständighet
Konsistent
allokeringsmetod
Geografisk täckning
Tidsrelaterad
täckning
Teknisk täckning
Reproducerbarhet

Miljöprestanda uppdelat efter byggdelar, bostäder och lokaler

Byggnadsverkets
inventering

Miljöindikatorer

Andel, % av totalen (Skede A)

Klimat,

Klimatandel

Kostnadsandel

Viktandel

kg
CO2-ekv
BY01 Byggnadsisolering

29 499

15,1 %

1,1 %

BY02 Trävaror, byggskivor,
byggplåt

1 548

0,8 %

0,8 %

BY03 Betong, -varor, bruk
och armering

153 350

78,4 %

98,0 %

Summa A1-5) Byggskedet

184 398

Mest betydande materialresurser, byggskedet A

Betydande
materialresurser

Miljöpåverkanskategorier

Andel, % av totalen

kg CO2 e

Klimatandel

Kostnadsandel

Viktandel

(max 1 A4 st eller >= 1%)
Fabriksbetong, bygg
(IVL500)

106 914

54,7 %

75,6 %

Håldäck (IVL500)

33 174

17,0 %

20,6 %

Polyuretanisolering, skivor av
PIR/PUR (IVL LCR)

29 499

15,1 %

1,1 %

Armering rakstål (IVL500)

13 261

6,8 %

1,8 %

Rivningsarbeten Anavitor

11 154

5,7 %

0,1 %

Formplywoodskivor (IVL500)

1 548

0,8 %

0,8 %

Bilaga 13

Branschgemensam kvalitetsrapport enligt IVL:s Anavitor-koncept
Projektbeskrivning
Projektkod

Studieobjekt: Yttervägg

Projektbenämning

Träregelsystem med isolering av cellulosa

Ort
Beställare

Nyckeltal
Byggnadsverk

A-temp

Boarea
(BOA)

Typ

Lokalarea
(LOA)

Kod

Bruksarea
(BRA)

Boverket

Bruttoarea
(BTA)

BSAB
96

Area

Ospecificerat

Beskrivning (fritext)

Reproducerbarhet
Resursdatabas

Anavitor bygg standarddatabas fk 13

Miljödatabas

ANAVITOR Miljodatabas 2013

LCA-metodik

EN15804 samt i tillämpliga delar: Product category rules for building products.
Miljöstyrningsrådet, PCR 2013:02.

Systematiska avsteg

Endast klimatpåverkan redovisas

Metodik driftsenergi, beräkning

E-norm har använts och interna rutiner "Referens till rapport"

Mätta värden

Värden har normalårskorrigerats och justerats för normalt brukande enligt SVEBY

Specifika eller generella data
Antagen livslängd på driftskede

50 år

Representativitet
Indata
materialsammanställning
Indata drift och underhåll

Data följer de värden som ges i rapporten

Andel av kvalitet etc ges i
förhållande till följande
miljöpåverkanskategorier

Miljöpåverkanskategorier kg

Inventeringens omfattning enligt ISO 21930 och EN 15804
Livscykelskede

Produktskedet, summa A1-3)

Analysens Datakvalit
omfattning et

Klimat,
kg
CO2-ekv
11 232

A1) Råvaror
A2) Transport
A3) Tillverkning
Byggnadsskedet, summa A4-5)

3 110

A4) Transport

2 283

A5) Bygg-, installationsprocessen

826

Användningsskedet, summa B1-7)
B1) Användning
B2) Underhåll
B3) Reperation
B4) Utbyte
B5) Ombyggnad
B6) Driftsenergi
B7) Driftens vattenanvändning
Slutskede, summa C1-4)
C1) Demontering, rivning
C2) Transport
C3) Restprodukthantering
C4) Avfallshantering

8 538

Miljödatakvalitet på ingående LCA-data enligt ISO 14044
Tidsskede

A1-3

A4-5

B

C

Representativitet
Precision
Fullständighet
Konsistent
allokeringsmetod
Geografisk täckning
Tidsrelaterad
täckning
Teknisk täckning
Reproducerbarhet

Miljöprestanda uppdelat efter byggdelar, bostäder och lokaler

Byggnadsverkets
inventering

Miljöindikatorer

Andel, % av totalen (Skede A)

Klimat,

Klimatandel

Kostnadsandel

Viktandel

kg
CO2-ekv
BY01 Byggnadsisolering

4 659

20,4 %

20,8 %

BY02 Trävaror, byggskivor,
byggplåt

9 683

42,3 %

78,3 %

Summa A1-5) Byggskedet

14 343

Mest betydande materialresurser, byggskedet A

Betydande
materialresurser

Miljöpåverkanskategorier

Andel, % av totalen

kg CO2 e

Klimatandel

Kostnadsandel

Viktandel

(max 1 A4 st eller >= 1%)
Rivningsarbeten Anavitor

8 538

37,3 %

0,9 %

Cellulosaisolering

4 659

20,4 %

20,8 %

Spånskiva (IVL500)

3 978

17,4 %

13,0 %

Lättbalk av trä och hård
board (IVL500)

3 395

14,8 %

57,9 %

Gipsskivor, kartonggipsskivor
ospecificerat (IVL500)

2 310

10,1 %

7,4 %

Bilaga 14

Branschgemensam kvalitetsrapport enligt IVL:s Anavitor-koncept
Projektbeskrivning
Projektkod

Studieobjekt: Yttervägg

Projektbenämning

Sandwichelement med isolering av PIR
[150-PIR-70]

Ort
Beställare

Nyckeltal
Byggnadsverk

A-temp

Boarea
(BOA)

Typ

Lokalarea
(LOA)

Kod

Bruksarea
(BRA)

Boverket

Bruttoarea
(BTA)

BSAB
96

Area

Ospecificerat

Beskrivning (fritext)

Reproducerbarhet
Resursdatabas

Anavitor bygg standarddatabas fk 13

Miljödatabas

ANAVITOR Miljodatabas 2013

LCA-metodik

EN15804 samt i tillämpliga delar: Product category rules for building products.
Miljöstyrningsrådet, PCR 2013:02.

Systematiska avsteg

Endast klimatpåverkan redovisas

Metodik driftsenergi, beräkning

E-norm har använts och interna rutiner "Referens till rapport"

Mätta värden

Värden har normalårskorrigerats och justerats för normalt brukande enligt SVEBY

Specifika eller generella data
Antagen livslängd på driftskede

50 år

Representativitet
Indata
materialsammanställning
Indata drift och underhåll

Data följer de värden som ges i rapporten

Andel av kvalitet etc ges i
förhållande till följande
miljöpåverkanskategorier

Miljöpåverkanskategorier kg

Inventeringens omfattning enligt ISO 21930 och EN 15804
Livscykelskede

Produktskedet, summa A1-3)

Analysens Datakvalit
omfattning et

Klimat,
kg
CO2-ekv
95 087

A1) Råvaror
A2) Transport
A3) Tillverkning
Byggnadsskedet, summa A4-5)

19 215

A4) Transport

10 773

A5) Bygg-, installationsprocessen

8 441

Användningsskedet, summa B1-7)
B1) Användning
B2) Underhåll
B3) Reperation
B4) Utbyte
B5) Ombyggnad
B6) Driftsenergi
B7) Driftens vattenanvändning
Slutskede, summa C1-4)
C1) Demontering, rivning
C2) Transport
C3) Restprodukthantering
C4) Avfallshantering

9 905

Miljödatakvalitet på ingående LCA-data enligt ISO 14044
Tidsskede

A1-3

A4-5

B

C

Representativitet
Precision
Fullständighet
Konsistent
allokeringsmetod
Geografisk täckning
Tidsrelaterad
täckning
Teknisk täckning
Reproducerbarhet

Miljöprestanda uppdelat efter byggdelar, bostäder och lokaler

Byggnadsverkets
inventering

Miljöindikatorer

Andel, % av totalen (Skede A)

Klimat,

Klimatandel

Kostnadsandel

Viktandel

kg
CO2-ekv
BY01 Byggnadsisolering

29 499

23,8 %

2,0 %

BY03 Betong, -varor, bruk
och armering

84 802

68,3 %

97,8 %

Summa A1-5) Byggskedet

114 302

Mest betydande materialresurser, byggskedet A

Betydande
materialresurser

Miljöpåverkanskategorier

Andel, % av totalen

kg CO2 e

Klimatandel

Kostnadsandel

Viktandel

(max 1 A4 st eller >= 1%)
Fabriksbetong, bygg
(IVL500)

75 350

60,7 %

95,5 %

Polyuretanisolering, skivor av
PIR/PUR (IVL LCR)

29 499

23,8 %

2,0 %

Rivningsarbeten Anavitor

9 905

8,0 %

0,2 %

Armering rakstål (IVL500)

9 452

7,6 %

2,3 %

Bilaga 15

Branschgemensam kvalitetsrapport enligt IVL:s Anavitor-koncept
Projektbeskrivning
Projektkod

Studieobjekt: Yttervägg

Projektbenämning

Sandwichelement med isolering av PIR
[150-PIR-100]

Ort
Beställare

Nyckeltal
Byggnadsverk

A-temp

Boarea
(BOA)

Typ

Lokalarea
(LOA)

Kod

Bruksarea
(BRA)

Boverket

Bruttoarea
(BTA)

BSAB
96

Area

Ospecificerat

Beskrivning (fritext)

Reproducerbarhet
Resursdatabas

Anavitor bygg standarddatabas fk 13

Miljödatabas

ANAVITOR Miljodatabas 2013

LCA-metodik

EN15804 samt i tillämpliga delar: Product category rules for building products.
Miljöstyrningsrådet, PCR 2013:02.

Systematiska avsteg

Endast klimatpåverkan redovisas

Metodik driftsenergi, beräkning

E-norm har använts och interna rutiner "Referens till rapport"

Mätta värden

Värden har normalårskorrigerats och justerats för normalt brukande enligt SVEBY

Specifika eller generella data
Antagen livslängd på driftskede

50 år

Representativitet
Indata
materialsammanställning
Indata drift och underhåll

Data följer de värden som ges i rapporten

Andel av kvalitet etc ges i
förhållande till följande
miljöpåverkanskategorier

Miljöpåverkanskategorier kg

Inventeringens omfattning enligt ISO 21930 och EN 15804
Livscykelskede

Produktskedet, summa A1-3)

Analysens Datakvalit
omfattning et

Klimat,
kg
CO2-ekv
107 399

A1) Råvaror
A2) Transport
A3) Tillverkning
Byggnadsskedet, summa A4-5)

21 730

A4) Transport

12 224

A5) Bygg-, installationsprocessen

9 505

Användningsskedet, summa B1-7)
B1) Användning
B2) Underhåll
B3) Reperation
B4) Utbyte
B5) Ombyggnad
B6) Driftsenergi
B7) Driftens vattenanvändning
Slutskede, summa C1-4)
C1) Demontering, rivning
C2) Transport
C3) Restprodukthantering
C4) Avfallshantering

10 116

Miljödatakvalitet på ingående LCA-data enligt ISO 14044
Tidsskede

A1-3

A4-5

B

C

Representativitet
Precision
Fullständighet
Konsistent
allokeringsmetod
Geografisk täckning
Tidsrelaterad
täckning
Teknisk täckning
Reproducerbarhet

Miljöprestanda uppdelat efter byggdelar, bostäder och lokaler

Byggnadsverkets
inventering

Miljöindikatorer

Andel, % av totalen (Skede A)

Klimat,

Klimatandel

Kostnadsandel

Viktandel

kg
CO2-ekv
BY01 Byggnadsisolering

33 969

24,4 %

2,1 %

BY03 Betong, -varor, bruk
och armering

95 160

68,3 %

97,8 %

Summa A1-5) Byggskedet

129 129

Mest betydande materialresurser, byggskedet A

Betydande
materialresurser

Miljöpåverkanskategorier

Andel, % av totalen

kg CO2 e

Klimatandel

Kostnadsandel

Viktandel

(max 1 A4 st eller >= 1%)
Fabriksbetong, bygg
(IVL500)

85 708

61,6 %

95,8 %

Polyuretanisolering, skivor av
PIR/PUR (IVL LCR)

33 969

24,4 %

2,1 %

Rivningsarbeten Anavitor

10 116

7,3 %

0,2 %

Armering rakstål (IVL500)

9 452

6,8 %

2,0 %

Bilaga 16

Branschgemensam kvalitetsrapport enligt IVL:s Anavitor-koncept
Projektbeskrivning
Projektkod

Studieobjekt: Yttervägg

Projektbenämning

Sandwichelement med isolering av Cellplast
[150-Cellplast-70]

Ort
Beställare

Nyckeltal
Byggnadsverk

A-temp

Boarea
(BOA)

Typ

Lokalarea
(LOA)

Kod

Bruksarea
(BRA)

Boverket

Bruttoarea
(BTA)

BSAB
96

Area

Ospecificerat

Beskrivning (fritext)

Reproducerbarhet
Resursdatabas

Anavitor bygg standarddatabas fk 13

Miljödatabas

ANAVITOR Miljodatabas 2013

LCA-metodik

EN15804 samt i tillämpliga delar: Product category rules for building products.
Miljöstyrningsrådet, PCR 2013:02.

Systematiska avsteg

Endast klimatpåverkan redovisas

Metodik driftsenergi, beräkning

E-norm har använts och interna rutiner "Referens till rapport"

Mätta värden

Värden har normalårskorrigerats och justerats för normalt brukande enligt SVEBY

Specifika eller generella data
Antagen livslängd på driftskede

50 år

Representativitet
Indata
materialsammanställning
Indata drift och underhåll

Data följer de värden som ges i rapporten

Andel av kvalitet etc ges i
förhållande till följande
miljöpåverkanskategorier

Miljöpåverkanskategorier kg

Inventeringens omfattning enligt ISO 21930 och EN 15804
Livscykelskede

Produktskedet, summa A1-3)

Analysens Datakvalit
omfattning et

Klimat,
kg
CO2-ekv
97 214

A1) Råvaror
A2) Transport
A3) Tillverkning
Byggnadsskedet, summa A4-5)

19 282

A4) Transport

10 735

A5) Bygg-, installationsprocessen

8 547

Användningsskedet, summa B1-7)
B1) Användning
B2) Underhåll
B3) Reperation
B4) Utbyte
B5) Ombyggnad
B6) Driftsenergi
B7) Driftens vattenanvändning
Slutskede, summa C1-4)
C1) Demontering, rivning
C2) Transport
C3) Restprodukthantering
C4) Avfallshantering

9 899

Miljödatakvalitet på ingående LCA-data enligt ISO 14044
Tidsskede

A1-3

A4-5

B

C

Representativitet
Precision
Fullständighet
Konsistent
allokeringsmetod
Geografisk täckning
Tidsrelaterad
täckning
Teknisk täckning
Reproducerbarhet

Miljöprestanda uppdelat efter byggdelar, bostäder och lokaler

Byggnadsverkets
inventering

Miljöindikatorer

Andel, % av totalen (Skede A)

Klimat,

Klimatandel

Kostnadsandel

Viktandel

kg
CO2-ekv
BY01 Byggnadsisolering

31 695

25,1 %

1,7 %

BY03 Betong, -varor, bruk
och armering

84 802

67,1 %

98,1 %

Summa A1-5) Byggskedet

116 497

Mest betydande materialresurser, byggskedet A

Betydande
materialresurser

Miljöpåverkanskategorier

Andel, % av totalen

kg CO2 e

Klimatandel

Kostnadsandel

Viktandel

(max 1 A4 st eller >= 1%)
Fabriksbetong, bygg
(IVL500)

75 350

59,6 %

95,8 %

Cellplast, expanderad
polystyren (EPS) (IVL500)

31 695

25,1 %

1,7 %

Rivningsarbeten Anavitor

9 899

7,8 %

0,2 %

Armering rakstål (IVL500)

9 452

7,5 %

2,3 %

