
 

 

 
 

Byggnadens klimatpåverkan kan minska med 
en genomtänkt projekteringsprocess  
 
Idag står byggprocessen av nybyggda hus för lika mycket eller rentav större 

klimatpåverkan än byggnaders drift under 50 år. Trots det är det ytterst få byggprojekt 

som arbetar med att minimera byggprocessens energianvändning och klimatpåverkan 

från hela livscykeln. Det finns inte heller några krav i Boverkets byggregler som styr mot 

låg klimatpåverkan från byggandet. Men det finns en rad olika möjligheter till 

förbättring, inte minst för arkitekter. 

 

Arkitekter kan minska klimatpåverkan 
I takt med ökat lågenergibyggande och ökad andel 
biobränsle i energiproduktionsmixen visar allt fler 
studier att byggnaders klimatpåverkan håller på att 
förskjutas, från driftskedet till byggskedet. 
Klimatpåverkan kopplat till produktion av material och 
material som används vid underhåll och renovering, 
byggande, rivning och slutligen avfallshantering 
(inbyggd klimatpåverkan) är en betydande del av den 
totala klimatpåverkan. Ny kunskap om klimatpåverkan 
från hela livscykeln har gett underlag till bättre 
förståelse för byggsektorns totala klimatpåverkan. Detta 
innebär nya utmaningar för materialproduktion, design 
och byggande.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Denna artikel sammanfattar resultat framför allt från den 
svenska delen av det internationella forskningsprojektet 
IEA EBC Annex 57: Integrering av livscykeltänkande i 
bygg- och fastighetssektorn genom beräkning av 
”inbyggd” energi och klimatpåverkan (finansierat av 
Energimyndigheten), som är direkt kopplade till 
arkitektuppdraget. Resultaten visar hur arkitekter kan 
bidra till att minska byggnadens klimatpåverkan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När det talas om 
”inbyggd” klimatpåverkan i 
byggnader avses ofta enbart 
delar av byggnadens 
livscykel (t ex. ”vagga till 
produktion”). Men 
begreppet används också 
för alla delar i livscykeln 
(utom driftenergi), från 
material-framställning till 
avfallshantering och rent av 
återanvändning (”vagga till 
vagga). 



 

 

 
 

Livscykelanalys (LCA) för byggnader - 
vad är det? 

För att bedöma en produkts miljöpåverkan används 
livscykelanalys. En livscykelanalys beskriver 
miljöpåverkan kvantitativt inom olika kategorier som 
klimatpåverkan, övergödning, marknära ozon och 
resursanvändning. En livscykelanalys av en byggnad 
inbegriper att beräkna klimatpåverkan för allt ifrån 
materialframställning, byggtransporter, byggandet av 
huset, energianvändning under byggnadens drift till 
underhåll och slutligen demontering. En demontering 
kan också redovisa möjlighet till återbruk. Att  
göra sådana beräkningar är komplext och kräver en  
ansenlig mängd data. Under senare år har dock 
betydande metodstandardisering skett som idag 
möjliggör mer entydiga och jämförbara analyser än 
tidigare. Men begreppet LCA används ibland slarvigt 
utan transparent redovisning av vilka skeden och 
byggnadskomponenter som är inräknade, vilken 
analysperiod för husets drift som är beräknad och så 
vidare. 
 

Exempel 1: Byggprocessens 
klimatpåverkan är betydelsefull 

Nyare projektstudier av nyproducerade hus visar tydligt 
att byggprocessens klimatpåverkan står för en 
betydande andel av total klimatpåverkan över livscykeln. 
I två SBUF-finansierade projekt under 2014–20161 
beräknades klimatpåverkan för två nybyggda hus (kv. 
Blå Jungfrun och kv. Strandparken) under 
analysperioderna 50 respektive 100 år. I studierna av Blå 
Jungfrun och Strandparken beräknades klimatpåverkan 
baserat på den ekonomiska kalkylen för projekten, så 
som de faktiskt byggdes. Det innebär att i princip alla, 
även små, komponenter i husen ingår. Även bränslen 
och el för maskiner och andra processer på byggplatsen 
samt installationer i byggnaderna har räknats med. I 
övrigt följer metodval och antaganden i beräkningarna 
de europeiska standarderna EN15804 och EN 15978.  

 
 
 

 
 
 

                                               
1 SBUF: byggbranschens organisation för forskning och 

utveckling 

 
 
 

En byggnads livscykelskeden enligt standarden EN 
15978. De delmoduler som markerats med X ingår i 
beräkningarna av klimatpåverkan för husen Blå Jungfrun 
och Strandparken. Gulmarkerat motsvarar 
”byggprocessen. 
 

 
I båda studierna antogs samma energianvändning hos 
husen som idag, men med tre olika scenarier för andel 
förnybar energi i framtida fjärrvärme- och elmixer.  
 
I Blå Jungfruns fall står byggprocessen, inklusive 
materialproduktion, byggtransporter och 
byggproduktion, för nära 50 procent av byggnadens 
totala klimatpåverkan över 50 år. För Strandparken är 
nästan 40 procent av den studerade byggnadens 
klimatpåverkan kopplad till byggprocessen. Studierna 
visar tydligt att byggprocessens klimatpåverkan är viktig 
att beakta framöver i byggandet. 

 

Blå Jungfrun så som huset byggts – klimatpåverkan över 
livscykeln. (Liljenström, m fl, 2015). 
 

 
 
 



 

 

 
 

Strandparken så som huset byggts – klimatpåverkan 
över livscykeln (Larsson m fl, 2016). 
 

 

Exempel 2: Hyresgästanpassning har 
lika stor klimatpåverkan som driftens 
energianvändning 

I samverkan med Vasakronan har en detaljerad fallstudie 
av ett hyresgästanpassningsprojekt av kontor 
genomförts. Studien visar att klimatpåverkan för 
invändig ombyggnad, hyresgästanpassning, samt byte 
av möbler under byggnadens livstid kan vara i samma 
storleksordning som klimatpåverkan från driftens 
energianvändning.  
 
Fallstudien visade också att hyresgästanpassningen av 
husets två våningar resulterade i avfall i 
storleksordningen 70 kg per m² renoverad kontorsyta. 
Tillförda material motsvarade 64 kg per m². Det innebär 
att avfallshantering, produktion och transport av tillfört 
material har en betydande klimatpåverkan och att 
inredning och möbler till och med kan ha lika stor 
klimatpåverkan som produktionen av nya väggar, golv 
och innertak.  
  
Kontor i attraktiva lägen hyresgästanpassas oftare och i 
större utsträckning vilket ger än högre klimatpåverkan. 
Studien sätter fingret på vikten av ändrade attityder och 
samverkan mellan arkitekt, fastighetsägare och hyresgäst 
för att öka återbruk och göra goda inredningsval som 
ligger i linje med exempelvis pågående initiativ i EU om 
cirkulär ekonomi och resurseffektivitet i byggsektorn. 
Studien tydliggör att en arkitekt redan från början kan 
planera en byggnad för att minska byggnadens 
klimatpåverkan som är knuten till produktion av 
material, vare sig det byggs in i huset från början, eller 
om det är material som behöver bytas i senare skeden.  

Exempel 3: Det krävs målmedvetet 
arbete 

För att planera, utforma och uppföra byggnader med 
låg miljöpåverkan över livscykeln krävs målmedvetet 
arbete. Men hur gör man? I en fallstudie genomförd av 
White arkitekter studerades hur livscykelperspektiv kan 
introduceras i mycket tidiga skeden för att 
medvetandegöra och genom gestaltning minska 
byggnadernas inbyggda klimatpåverkan. Fokus i studien 
var tävlings-, förstudie- och programhandlingsskede. I 
dessa skeden tas flera avgörande utformningsbeslut 
kring konstruktion, material och fasader.   
 
I studien blev det tydligt att arkitekten genom en tidig 
analys av volym och form kan etablera en strategi för 
vilka konstruktioner och material som ska studeras extra 
noggrant för att minska den totala klimatpåverkan. I 
tidiga skeden undersöks ofta olika volymutformning 
utifrån samma program och golvyta (bruttoarea). 
Volymutformningen inverkar inte i så hög grad såvida 
inte en byggnadskropp fördelas i flera. Det är snarare 
relationen mellan utformning, material- och 
konstruktionsval till stomme, fasad och tak som ger 
störst variation i klimatpåverkan.  
 
Att utifrån mer detaljerad information om 
konstruktionslösningar minska mängden material i 
konstruktionen framkom som den bästa möjligheten att 
reducera klimatpåverkan. Konstruktörer bör därför 
involveras redan tidigt i designprocessen. När arkitekt 
och konstruktör samverkar skapas en mer rättvis bild av 
klimatpåverkan i senare skeden samtidigt som 
klimatpåverkan av olika utformningsalternativ också kan 
användas som underlag vid investeringsbeslut.  
 

Enkla antaganden med typdetaljer gör 
att vi snabbt kan få nyckeltal även för 

klimatpåverkan, redan innan 
byggnaden tagit färdig form. Det ger 
ett bra beslutsunderlag för kunden. 
 

  Rickard Nygren, Arkitekt SAR/MSA, White 
arkitekter 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Digitala förutsättningar 

Studien som genomfördes på White arkitekter 
påvisar att arkitekten använder digitala modeller där 
mängder för ekonomisk kalkyl såväl som för 
klimatkalkyl kan plockas ut. Det befintliga 
arbetssättet stödjer att man i alla byggprojekt skulle 
kunna mäta klimatpåverkan med väldigt liten 
arbetsinsats. I den ekonomiska kalkylen ingår i 
princip alla, även små, komponenter. När 
klimatpåverkan beräknats baserat på den 
ekonomiska kalkylen uppnås ett resultat för 
klimatpåverkan i enlighet med det faktiska utfallet. 
Slutsatsen från delprojekten är att designprocessen 
har stor inverkan på byggnadens klimatpåverkan 
oavsett materialval.  
 

Förändring över tid 

För arkitekten är det viktigt att förstå att  
byggnader kommer att förändras över tid. Ytskikt, 
innerväggar, fast inredning och så vidare är 
klimatpåverkan som tillkommer i byggnadens senare 
skeden. Stommen, bjälklag, bärande innerväggar, 
takbjälklag och grund består så länge byggnaden inte 
rivs och för dessa delar är klimatpåverkan enkel att 
kalkylera utifrån dagens modeller. Även fasaden är en 
långlivad del av byggnaden och förändras oftast i 
mindre grad under livstiden.  
 
Stewart Brands ”Sharing Layers”2 illustrerar byggnadens 
klimatpåverkan. Structure (stomme) och Skin (klimatskal) 
har längst omloppstid av materialinvesteringen. 
Stommen utgör en stor andel av materialmängden. 
Mängd och omloppstid för stomme och klimatskal är 
designaspekter som beslutas tidigt i processen. Volymer, 
stomme och utformning föregår beslut angående 
installationer, planlösning och inredning som även har 
kortare omloppstider och blir en viktig underhållsfråga, 
med fokus senare i förvaltningsprocessen. 
 

Arkitekt, så här gör du skillnad! 

Ta hjälp av konstruktör och materialexperter i alla typer 
av projekt, oavsett materialval. Att minska 
konstruktionens volym och vikt utan att påverka kraven  
 

                                               
2 Brand (1994) How buildings learn. Viking Press. 

Stewart Brand, Sharing layers.   
 

 
för hållfasthet och funktionalitet sparar stora mängder 
energi.  
 
Mindre och mer kompakt volym gör av med mindre 
energi för material och drift. Här blir det dock alltid en 
avvägning med dagsljus och minimering av belysning. 
Arkitekten kan också skapa förutsättningar för förnybara 
energikällor som biomassa, sol, vatten, geotermisk 
energi.  
Skapa arkitektur med fokus på god generalitet, 
flexibilitet och förutsättningar för att anpassa 
byggnaden och inredningen med liten insats, det ger 
stora förutsättningar att följa verksamhetens behov.  

 
I valet mellan platsbyggt och prefabricerat bygge har 
transport, årstid och tillgänglig energi på byggplatsen 
stor betydelse. Var med och påverka tidsplanen och 
undersök förutsättningarna.  
 
Estetiska värden är viktiga för lång livslängd. Arkitektur 
med lite underhåll, robusta material och skyddade 
ytskikt bibehåller intrycket av arkitekturen och den blir 
mer beständig. Skydda detaljer som kan vara känsligare 
och gör det lätt att byta ut material med kortare 
livslängd. Ett väl genomarbetat klimatskal skapar 
samtidigt bättre komfort i byggnaden. Att öka 
dimensionen på konstruktion eller skal kan vara till stor 
nytta om livslängden ökar.   
 
Byggnader är unika och påverkas alltid av sin 
lokalisering, så medvetna val och LCA-jämförelse för 
varje projekt krävs för att minska byggnaders 
klimatpåverkan. Var tydlig med vilka delar av 



 

 

 
 

byggnadens livscykel som ingår i jämförelsen. Fråga om 
det finns tillgång till återvunnet material. Testa 
innovativa sätt att använda beprövade material.  

 
Se byggnader som en materialbank, designa för 
återbruk och skapa byggnader där det är möjligt att 
foga samman och ta isär. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Välj ett bättre material ur klimathänsyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minska materialåtgång 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lokal anpassning och färre steg i byggprocessen 

 
 
 

Detta är framtiden 

Idag räknar vi obehindrat ut både 
kronor och kWh för en byggnad. 

Framöver blir det lika självklart att 
uttrycka sig i CO2. 

Rickard Nygren, Arkitekt SAR/MSA, White arkitekter 
 

Att klimatpåverkan från byggnaders driftskede successivt 
minskar är till stor del en förtjänst av samhällets krav, 
inte minst genom byggregler. Förvaltare har också 
förstått att energibesparing ger positiv effekt för affären. 
Tiden är nu mogen för att ställa funktionskrav också på 
byggnadens klimatpåverkan genom hela livscykeln, till 
exempel genom mängd växthusgaser/m². Detta skapar 
krav och incitament till alla som driver byggprojekt att 
göra skillnad. Genom att ställa krav i upphandling kring 
byggnadens totala bidrag till klimatpåverkan, kan fokus 
förflyttas från driftskedet till hela livscykeln och 
ambitionen att minska växthuseffekten från byggsektorn 
stärks. När investeringsbeslut vid fastighetsutveckling 
granskar klimatpåverkan tillsammans med den 
ekonomiska planen skapas förutsättningar för att arbeta 
med klimatpåverkan tidigt i gestaltningsprocessen. 
Arkitekter kan göra skillnad på många sätt framöver. 
Konstruktörer bör involveras tidigt. Ställa krav på 
materialproduktionsprocesser, mer av rätt material på 
rätt plats, optimerade materialmängder och bättre 
design och nya återanvändnings- och 
demonteringslösningar är några av dem. Med ökat 
fokus på klimatpåverkan i fastighetsbranschen kan nya 
affärsmodeller för återanvändning och återvinning 
utvecklas. 
 

Text: 
Tove Malmqvist, docent, KTH, Inst. Hållbar utveckling, 

miljövetenskap och teknik 

Marja Lundgren, arkitekt SAR/MSA, White Arkitekter 

Elin Sandström, Hållbarhetsspecialist, White Arkitekter
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