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SAMMANFATTNING 
Byggsektorn står idag för en stor andel av växthusgasutsläppen vid produktion av byggmaterial och 

användningen av byggmaskiner under byggproduktionsskedet. Det nationella målet är att Sverige år 2045 

ska vara koldioxidneutralt och utifrån detta mål har Fossilfritt Sverige, tillsammans med ett stort antal 

aktörer från bygg- och anläggningssektorn, tagit fram en färdplan för hur branschen ska bli klimatneutralt. 

Grundläggning står för en betydande del av den totala byggnadens klimatpåverkan och för att nå målet 

med ett klimatneutralt Sverige år 2045 är det viktigt att discipliner inom grundläggning börja arbeta med 

utveckling och optimering av grundläggningskonstruktioner för att minska klimatpåverkan.  

I detta examensarbete har en intervjustudie utförts för att kartlägga vilka aspekter som styr valet av 

grundläggningsmetod idag utifrån entreprenören och konsultens perspektiv samt för att kartlägga hur 

dessa aktörer använder livscykelanalys inom grundläggning av byggnader. En fallstudie har utförts för att 

undersöka hur livscykelanalys kan användas för att beräkna och jämföra klimatpåverkan samt 

primärenergianvändningen från grundläggningsmetoder för byggnader genom att prova och utvärdera 

två digitala LCA-verktyg.  

En litteraturstudie har genomförts för att skapa kunskap inom grundläggning och för att skapa förståelse 

om klimatpåverkan från byggsektorn samt vilka klimatkrav som finns. Litteraturstudien har legat till grund 

för valet av de två digitala LCA-verktyg som används i fallstudien samt har används för att ta fram en 

intervjuguide. Intervjuer har genomförts med aktörer från konsult- och entreprenadföretag som har 

varierande erfarenheter och kunskaper inom livscykelanalys för grundläggning. Vidare har en fallstudie 

genomförts där en jämförande livscykelanalys utförs mellan två grundläggningsmetoder, platta med pålar 

och platta med lastkompensation, genom att använda två digitala LCA-verktyg, Klimatkalkyl 6.0 och BM 

1.0. LCA-studien utgår från verktygens avgränsningar och beaktar endast första delen av livscykeln, 

byggskedet (modul A1-A5) där Klimatkalkyl 6.0 beräknar klimatpåverkan och primärenergianvändningen 

och BM 1.0 beräknar endast klimatpåverkan. 

Resultatet från intervjuerna visar att grundläggningsmetoder ofta väljs utifrån den ekonomiska aspekten 

men att personlig erfarenhet, geografisk och historisk tradition även påverkar. Respondenterna anser att 

klimat- och miljökrav som förekommer i projekt ofta är otydliga och svåra att förstå. Intervjustudien 

indikerar att användningen av livscykelanalys är begränsad. Enligt respondenterna skulle användningen 

öka om man utvecklade kompetens hos konsulter och entreprenörer, förenklade LCA-modellen men 

framförallt om deras beställare tydliggjorde kravställningarna.  

I fallstudien visar de två verktygen på olika klimatpåverkan för respektive grundläggningsmetod och olika 

skillnader vid jämförandet av de två grundläggningsmetoderna. Båda verktygen visar att grundläggning 

med platta med pålar ger en lägre klimatpåverkan än platta med lastkompensation under byggskedet 

med givna förutsättningar. Skillnaden mellan grundläggningsmetoderna är 2 eller 5 ton 

koldioxidekvivalenter beroende på vilket verktyg man använder, vilket motsvarar cirka 13 respektive 23 

procent i skillnad. Båda verktygen visar även att betong, cellplast och stål är de byggnadskomponenter 

som bär den största andelen av den totala klimatpåverkan för respektive grundläggningsmetod. 

Ingen av verktygen Klimatkalkyl 6.0 och BM 1.0 är utvecklade för grundläggning av byggnader och i båda 

verktygen saknas det byggnadsdelar som ingår i grundläggningsmetoderna, som studeras i fallstudien. 

Resultatredovisningen från respektive verktyg är även svårtolkade och bör utvecklas. Trots detta så anses 

det att båda verktygen kan användas som hjälpmedel för att beräkna och visa vilket 

grundläggningsalternativ som ger minst klimatpåverkan.  

Då den ekonomiska faktorn idag är styrande för valet av grundläggningsmetod kan denna parameter 

användas som styrmedel för att öka arbetet med klimatanpassade lösningar. Förslag på fortsatta studier 

är att ta fram en relation mellan kostnader och klimatpåverkan för grundläggningsmetoder samt att 

undersöka hur man kan implementera livscykelanalys på projektörsnivå för att öka dess användning.  
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ABSTRACT 
Today, the building sector accounts for a large part of greenhouse gas emissions during the production of 
building materials and the use of construction machinery during the construction phase. The national goal 
is that Sweden, as a country, will be carbon neutral country in 2045. Based on this goal, Fossilfri Sverige, 
together with a large number of companies from the building and civil engineering sector, has developed 
a plan of action for the industry's climate neutrality. Foundations account for a significant part of the total 
carbon footprint of building and in order to reach the goal of a climate neutral Sweden in 2045, it is 
important that disciplines working with ground foundations, begin to develop and optimize foundation 
constructions to reduce the carbon footprint. 

In this master thesis, an interview study has been conducted to map which aspects affect the choice of 
foundation methods today, based on the contractor and the consultant's perspective, and map how these 
actors use life cycle assessment (LCA) in foundations of buildings. A case study has been conducted to 
investigate how life cycle assessment can be used to calculate and compare carbon footprint and primary 
energy use from two foundation methods, by using and evaluating two digital LCA tools. 

A literature study has been conducted to find knowledge about foundation of buildings and to create an 
understanding of the climate impact from the building sector and the climate requirements in the building 
industry. The choice of the two digital LCA tools used in the case study and the creation of the interview 
guide is based on the literature study. The interviews have been conducted with employers from 
consultant and contractors who have varied experience and knowledge about life cycle assessment of 
foundations. In addition, a case study has been conducted in which a comparative life cycle assessment is 
executed for two foundation methods, pile foundation and compensated foundation, by using two digital 
LCA tools, Klimatkalkyl 6.0 and BM 1.0. The LCA study is based on the limitations of the tools, considering 
only the first part of the life cycle; the construction phase (module A1-A5). Klimatkalkyl 6.0 calculates 
carbon footprint and the primary energy use, and BM 1.0 calculates carbon footprint. 

The results of the interviews indicate that founding methods are often selected based on economic 
aspects, but also on personal experience, geographical location and tradition. The respondents mention 
that when climate and environmental requirements occur in projects, they are often unclear and difficult 
to understand. The interview study indicates that the use of LCA is limited. According to the respondents, 
the use of LCA would increase by improved knowledge about the method, by simplifying the LCA model 
but above all if their clients clarified the climate requirements. 

In the case study, the two tools show different climate impacts for the respective foundation method and 
diverse differences in the comparison of the two foundations. Both tools show that foundation with pile 
foundation gives a lower climatic impact than compensated foundation, during the construction phase. 
The difference between the foundation methods is 2 or 5 tonnes of carbon dioxide equivalents depending 
on the tools, which corresponds to approximately 13 and 23 percent, respectively. Both tools also show 
that concrete, styrofoam and steel are the building components that carry the largest part of the total 
climate impact for each foundation method. 

None of the tools, Klimatkalkyl 6.0 or BM 1.0, are developed specifically for the foundation of buildings, 
and in both tools there are building components missing that are included in the foundation methods 
which are studied in the case study. The result report from the respective tools is also difficult to interpret 
and should be developed. In spite of this, the conclusion is that both tools can be used as an aid to 
calculate and show which foundation option will generates the lowest carbon footprint. 

As the economic factors today affects the choice of foundation method, this parameter can be used as a 
means of increasing work on climate-adapted solutions. Proposals for further studies are to establish a 
relationship between costs and climate impacts for foundations and to investigate how to implement and 
increase the use of life cycle assessment on a design level. 
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TERMINOLOGI 

Emissioner Utsläpp som har en påverkan på miljön. 

Emissionsfaktorer En faktor som anger hur stora utsläpp av en gas som 

förbränningen av en viss mängd energi ger. 

EPD Miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration) är 

ett dokument som är registrerat och verifierat. Dokumenten 

ger jämförbar information om hur produkter påverkar miljön i 

ett livscykelperspektiv. 

EPS Expanderad polystyren. Material som har hög tryckhållfasthet, 

värmekonduktivitet och används bland annat under platta på 

mark. 

Friktionsjord En grovkornig jord där hållfastheten huvudsakligen består av 

friktionskrafter mellan jordkornen.  

Geoteknik Ingenjörsvetenskap som behandlar byggtekniska egenskaper 

hos jord och berg. 

Grundförstärkning Syftar till att reparera eller ersätta den ursprungliga 

grundläggningen under byggnadsverket och föra ner laster till 

bärkraftiga marklager. 

Grundläggning Grund är den del av byggnad som står mot markytan. I detta 

arbete avser det även åtgärder som utförs under markytan. 

Grundläggningsdjup Avståndet från markyta till plattans underkant 

Grundvatten Det vatten som finns under markytan i den mättade zonen och 

är i direkt kontakt med marken eller underliggande jordlager 

ISO Internationella standardiseringsorganisationen. En organisation 

som arbetar med att ta fram industriell och kommersiell 

standardisering. 

Kalcinering En process där man upphettar fasta material för att driva bort 

ett ämne, åstadkomma en kemisk reaktion eller fasövergång. 

Karbonatisering Koldioxid i luften reagerar med kalciumhydroxiden i betongen, 

vilket sänker pH-värdet. 

Kohesionsjord En finkornig jord där inte bara friktionskrafter verkar utan även 

kohesion, molekylära attraktionskrafter, verkar mellan små 

partiklar i jorden och gör att jorden håller samman.  

Koldioxid, (CO2) En osynlig och luktfri växthusgas som har störst påverkan på 

den globala uppvärmningen. Förbränning av fossila bränslen 

bildar koldioxid. 
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Koldioxidekvivalenter 

(CO2e) 

Ett mått på utsläpp av växthusgaser som beaktar olika gasers 

förmåga att bidra till växthuseffekten och den globala 

uppvärmningen. Ett enkelt sätt att jämföra olika gasers 

klimatpåverkan. (e står för ekvivalent) 

Kombinerad sula En platta som understödjer en grupp av pelare 

LCA Livscykelanalys (Life Cycle Assessment). Ett verktyg för att ge en 

helhetsbild hur stor den totala miljöpåverkan av en produkt 

eller tjänst är under hela dess livscykel. Metoden varierar 

beroende på systemgränser och modell. 

Lastkompensation Kompensationsgrundläggning är att grundlägga en byggnad på 

det djup att den undanschaktade jordens vikt är större än den 

totala byggnadens vikt 

Monomerer En utgångsmolekyl vid polymerisation. 

Polymerer Långa kedjor av molekyler uppbyggda av upprepade mindre 

komponenter, monomerer. 

Primärenergi Energi i en naturresurs, exempelvis råolja, kol, butan och 

solljus, som inte har genomgått någon omvandling genom 

mänskliga aktiviteter. 

Stomlaster Laster från byggnadens stomme som verkar på grunden. 

Systemgränser De avgränsningar som beskriver vilka processer som inkluderas 

i en LCA. 

Sättning Markytans sjunkning på grund av underliggande jordlagers 

sammanpressning. 

Torrskorpelera Är den lera som bildas genom uttorkning, tjäning och vittring i 

de övre lerlagren. 

Undergrund Den naturliga marken under en byggnad. 

Växthusgaser Är gaser, både naturliga och konstgjorda, som utgör grunden 

till växthuseffekten genom infraröd strålning. 
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1 INLEDNING 
Följande avsnitt beskriver examensarbetets bakgrund, syfte, arbetets frågeställningar och avgränsningar 

antagna i studien. 

1.1 BAKGRUND 
Grundläggning utförs med huvudsyfte att ett byggnadsverk ska hålla och inte röra sig för mycket men kan 

även ha andra ändamål som att dränera vatten, hindra radon eller isolera mot kyla. Vilken 

grundläggningsmetod som används baseras på flera orsaker. Markförhållanden och laster är två viktiga 

faktorer som påverkar, men även ekonomi, produktionsmöjligheter och beständighet är aspekter som 

beaktas vid val av grundläggningsmetod (Mårdberg, 1990). Förutom dessa faktorer kan man även i tidigt 

skede utföra undersökningar av den miljöpåverkan som grundläggningskonstruktioner orsakar under dess 

livscykel. Genom detta kan man redan vid tidig projektering jämföra olika konstruktionslösningars 

miljöbelastning, arbeta med klimat- och energieffektiva åtgärder samt ställa krav vid upphandlingar.  

Totala växthusgasutsläppen från bygg och anläggningssektorn uppgick, år 2014, till cirka 10 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter per år. Detta motsvarar ungefär samma mängd växthusgasutsläpp som alla 

personbilar genererar i Sverige varje år, vilket är mer än alla bussar och lastbilar 

(Ingenjörsvetenskapsakademien, 2014). Klimatförändringar som är orsakade av människan har under de 

senaste åren uppmärksammats mer och mer då förbränning av fossila bränslen har lett till ett ökat 

utsläpp av växthusgaser som i sin tur bidrar till en uppvärmning av klimatet.  Sverige jobbar idag mot en 

vision att år 2045 ska landet vara koldioxidneutralt, vilket menas att nettoutsläppen av växthusgaser ska 

vara noll (Regeringskansliet, 2017). Utifrån regeringens proposition 2009/10:15 har även 16 

miljökvalitetsmål tagits fram som beskriver den miljökvalitet Sverige ska ha år 2020 (Naturvårdsverket, 

2012). I dessa miljökvalitetsmål ingår bland annat begränsa klimatpåverkan och bidra till en god bebyggd 

miljö genom att utforma byggnader på ett miljöanpassat sätt (Sveriges miljömål, u.å; Sveriges Miljömål, 

2018).  

Idag finns det inget direkt lagkrav i Sverige som reglerar växthusgasutsläpp från byggnader under bygg- 

och användningsskedet. Befintliga miljöstyrmedel från regeringen är kopplade till ekonomin i form av 

skatter, exempelvis koldioxid-, energi-och deponiskatt (Boverket, 2018b). Miljökrav från byggherre eller 

beställare kan styras i form av ett miljöcertifieringssystem. BREEAM är ett certifieringssystem som har en 

indikator, ej tillhörande minimikravet, som berör livscykelanalyser, LCA. Kriterierna för indikatorn är att 

man använder LCA för att mäta byggnadselements miljöpåverkan under dess livscykel där analysen ska 

innefatta vissa obligatoriska byggnadselement (BREEAM, 2016; Sweden Green Building Council, 2017). 

Livscykelanalys, LCA, är en metod att kvantifiera och bedöma miljöpåverkan från en byggnad eller 

byggnadsdel under hela dess livscykel. Analysen tar hänsyn till miljöpåverkan från energi- och 

resursanvändning samt utsläpp till mark, luft och vatten. En LCA kan användas för att jämföra olika system 

med samma funktion eller för att ta fram ett systems totala miljöpåverkan och identifiera de delar av dess 

livscykel som har störst påverkan (Rydh, Lindahl, & Tingström, 2002). Idag är utvecklingen av hjälpmedel i 

form av digitala LCA-baserade verktyg i ständig rörelse. Det finns ett flertal verktyg baserade på LCA-

metodiken för att utföra beräkningar av miljöpåverkan av byggnadsdelar och byggprocesser. Bland annat 

har Boverket, under år 2018, tagit fram ett förslag på hur ett sådant verktyg ska utformas.  

I regleringsbrevet, år 2017, gav regeringen Boverket ett uppdrag att utreda och lämna förslag på åtgärder 

för att styra byggprocessen till ett mer hållbart och miljövänligt byggande, med syfte att minska 

miljöpåverkan. Ett tilläggsuppdrag till regleringsbrevet var att beräkna och presentera klimatpåverkan ur 

ett livscykelperspektiv från nyproduktioner och även ta fram ett förslag hur ett sådant styrmedel kan 

utformas. Klimatdeklarationen, som styrmedel, föreslås innefatta en basnivå där produktionsskedet, dvs. 

råvaruutvinning, transport samt tillverkning, ska beräknas och ska omfatta de obligatoriska 
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byggnadsdelarna som bland annat inkluderar material i bottenbjälklag och grund ner till dräneringsskiktet 

(Boverket, 2018b).  

Kunskaper inom livscykelanalys för grundläggning av byggnader är idag begränsad och få tidigare 

forskningsstudier som adresserar klimatpåverkan från grundläggningsmetoder i ett livscykelperspektiv har 

utförts. Dock visar Larssons et al. (2016) studie, av klimatpåverkan från ett flerbostadshus, att 

markarbeten och grundläggning inte är en försumbar post. Betongen i grund, garage och källare är de 

byggmaterial som har störst klimatpåverkan och att användning av arbetsmaskiner för markarbeten står 

för en stor del av miljöpåverkan som kommer från byggproduktionen (Larsson et al., 2016). 

I rapporten Sustainability in geotechnical engineering beskriver Misra och Basu (2011) hur geoteknik är en 

resurskrävande disciplin inom hus- och anläggningsbyggandet, då design och konstruktion inom geoteknik 

förbrukar stora mängder resurser som betong, stål och markanvändning samt energi. För att uppnå 

Sveriges målversion år 2045 och för att styra byggbranschen mot ett hållbart och miljövänligt byggande, 

måste alla discipliner inom geoteknik och grundläggning börja arbeta med utveckling och optimering av 

miljösmarta grundläggningsalternativ. Detta innebär att man även i tidigt projekteringsskede bör utreda 

hur grundläggningsmetoder påverkar miljön så förbättringar och alternativa lösningar kan tas fram. 

1.2 SYFTE & MÅL 
Detta examensarbete har syftet att öka kunskap om hur man kan utvärdera grundläggningsmetoder ur ett 

miljöperspektiv genom livscykelanalys samt ge en nulägesbeskrivning av metodens användning i 

grundläggningsbranschen.  

Arbetet har tre delmål: 

 Kartlägga vilka aspekter som styr valet av grundläggningsmetod idag utifrån entreprenören och

konsultens perspektiv.

 Kartlägga hur entreprenörer och konsulter använder livscykelanalys inom grundläggning av

byggnader.

 Undersöka hur livscykelanalys kan användas för att beräkna och jämföra klimatpåverkan från två

alternativa grundläggningsmetoder för byggnader, genom att prova och utvärdera två digitala

LCA-verktyg.

1.3 METODVAL 
Detta examensarbete har utförts i samarbete med Sweco Civil AB, Stockholm, där geoteknikavdelningen 

har initierat detta arbete med syfte att skapa kunskap inom ämnet. Examensarbetets mål uppnås genom 

intervjuer med konsulter och entreprenörer inom grundläggning och genom en fallstudie baseras på två 

alternativa grundläggningsmetoder för byggnader.  

En litteraturstudie har genomförts för att skapa en grundläggande kunskap inom grundläggning, miljö och 

livscykelanalyser. Litteraturstudien ämnar att skapa förståelse om klimatpåverkan från byggsektorn, om 

vilka krav som ställs från regeringen och andra organisationer samt om tidigare forskning kring miljö och 

livscykelanalyser kopplat till grundläggning av byggnader. Litteraturstudien har även använts för att ta 

fram en intervjuguide till utförda intervjuer och legat till grund för valet av de två digitala LCA-verktygen 

som används i fallstudien.   

Intervjuer med konsulter och entreprenörer har utförts för att beskriva vilka aspekter som styr valet av 

grundläggningsmetod samt för att kartlägga hur användningen av livscykelanalyser ser ut idag inom 

grundläggning av byggnader. Intervjustudien avgränsas till entreprenörer och konsulter då dessa aktörer 

kan påverka grundläggningens utformning samt för att begränsa studiens omfattning.  
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En fallstudie har genomförts för att undersöka hur livscykelanalys kan användas som metod för att 

beräkna klimatpåverkan från grundläggningsmetoder för byggnader. För att uppnå målet utförs en 

jämförande livscykelanalys där klimatpåverkan beräknas genom användningen av två digitala LCA-verktyg. 

Två verktyg har använts i fallstudien för att ge en bredare bild på hur livscykelanalys kan användas i 

praktiken samt för att kunna jämföra resultaten som verktygen genererar. Samarbetet med Sweco har 

möjliggjort att utföra livscykelanalysen baserat på ett avslutat projekt, där två olika 

grundläggningsmetoder var projekterade, platta med pålar och platta med lastkompensation. 

Använda metoder och tillvägagångsättet för arbetet beskrivs vidare i avsnitt 3. 

2 LITTERATURGENOMGÅNG 
I följande avsnitt presenteras en referensram för arbetet som ligger till grund för examensarbetets 

metodval och analys. 

2.1 INTRODUKTION TILL GRUNDLÄGGNING 
Vid val av grundläggningsmetod utgår man bland annat från undergrundens, det vill säga den naturliga 

markens under byggnaden, deformation- och hållfasthetsegenskaper (Bernander, 1975; Mårdberg, 1990). 

2.1.1 Geotekniska förutsättningar 
Sammansättningen av olika jordar varierar och delas in i olika arter beroende av deras kornstorlek. 

Vanligast är att jorden består av flera jordarter. De olika jordarterna har varierad förmåga att släppa 

igenom, hålla kvar eller suga upp vatten. Detta beror på kornets storlek men även på hur packad jorden 

är.  Det finns lera, kvicklera, siltjordar, sand och grus samt morän. Moränen är Sveriges vanligaste jordart 

där 75 % av landets yttersta yta utgörs av morän. Olika jordarter och sammansättningar har olika 

permeabilitet, kapillaritet, deformationsegenskaper och skjuvhållfasthet. (Larsson & Statens geotekniska 

institut, 1989) 

Vid val av grundläggning måste flera dimensioneringsförutsättningar beaktas: Konstruktionsdelarnas 

geometri och materialegenskaper, laster, undergrundens benägenhet till krympning och sättningar, 

förändringar i topografi, grundvattenförhållanden, effekter av vibrationer, vittring, korrosion och 

vegetation (Bergdahl, Ottosson, Malmborg, Svensk byggtjänst, & Statens geotekniska institut, 1993; 

Bernander, 1975). Även säkerhetsklass bör bestämmas för att ta hänsyn till omfattningen av personskador 

vid brott i byggnadsdel samt den geotekniska kategorin, beroende på typ av konstruktion och omgivande 

förhållanden (Bergdahl et al., 1993; Mårdberg, 1990). Val av säkerhetsklass görs enligt riktlinjer i Eurocode 

och dess nationella bilagor. Den geotekniska kategorin, GK, bestäms enligt SS-EN 1997-1, avsnitt 2.1 

(Implementeringskommission för Europastandarder inom geoteknik, 2008).  

Innan det kan fastslås vilken typ av grundläggningsmetod som ska användas utförs en geoteknisk 

utredning där man kartlägger jordens hållfasthet- och deformationsegenskaper, djup till fast botten, 

grundvattennivån och variationer samt risk för markradon. Vid detaljprojektering ger den geotekniska 

undersökningen ett underlag för beräkningar och dimensionering av grundförstärkning, grundläggning 

samt beräkningar av stabilitet. (Mårdberg, 1990) 

Bärförmågan hos den naturliga jorden brukar normalt öka med djupet. Då ytlagren i jorden har tillräckligt 

med bärförmåga används vanligen grundläggning med platta. Ifall bärförmågan i jorden är låg eller när 

jorden är sättningsbenägen behöver lasterna föras ner djupare till fastare jordlager. Då kan man 

grundlägga med pålar alternativt förstärka jorden med lastkompensation, utgrävning och återfyllning, 

förbelastning eller pliggpålning. (Avén, Stål, & Wedel, 1984) 

Nedan kommer grundläggning med platta och grundläggning med pålar beskrivas mer ingående, detta då 

dessa grundläggningsmetoder är relevanta för fallstudien i detta examensarbete. 
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2.1.2 Grundläggning med platta eller sula 
Grundläggning med platta är ofta enkel och ekonomisk fördelaktig. Det finns olika typer av 

plattgrundläggning och dessa väljs beroende på hur lasterna skall föras ner till grunden (Avén et al., 1984). 

När laster från byggnaden inte behöver föras ner på större djup kan grundläggning på utbredda plattor 

användas. Denna metod är en vanlig grundläggningsmetod och används framförallt då byggnaden inte är 

så tung att lasterna måste föras ner till fast berg (Mårdberg, 1990). 

När jordens bärförmåga är låg eller vid konstruktioner med små laster kan man använda grundläggning 

med hel bottenplatta. Man kan med fördel använda denna grundläggningsmetod då byggnaden är känslig 

för sättningsdifferenser samt när det finns fickor av material med avvikande fasthet i jord- och berglagren. 

Utformningen på bottenplattan kan variera, den kan vara jämntjock eller försedd med förstyvningar, där 

stomlaster, pelare eller bärande väggar kommer ner. Plattan kan utformas homogen eller ursparad. 
(Bergdahl et al., 1993) 

En bottenplatta med kantförstyvning används då undergrundens bärförmåga är sämre. Kantförstyvningen 

gör att belastningen breds ut på en större yta vilket gör att tryckpåkänningen mot undergrunden minskar 

(Avén et al., 1984).  Vid grundläggning med hel bottenplatta förekommer det ofta någon typ av 

isoleringsmaterial. Som isolering används antingen jordmaterial eller fabricerat material som exempelvis 

cellplast (Bergdahl et al., 1993). 

När undergrunden är lös kan man använda kompensationsgrundläggning för att minska 

spänningsökningen i jorden och därmed minska sättningar. Kompensationsgrundläggning är att 

grundlägga en byggnad på ett djup så att den undanschaktade jordens vikt är större än den totala 

byggnadens vikt (Bernander, 1975; Mårdberg, 1990). Cellplast, EPS, är ett material som kan användas för 

lastkompensation och ersätta den undanschaktade jorden. EPS har bland annat fördelar som låg vikt, god 

hållfasthet och isolerande egenskaper (Plast- & kemiföretagen, 2010). 

2.1.3 Grundläggning med pålar 
Grundläggning med pålar används vid förhållanden där jordens bärförmåga inte är tillräckligt hög eller där 

risk för stora sättningar finns (Avén et al., 1984; Mårdberg, 1990). Metoden används främst då jorden 

närmast markytan har djupa lager av lös lera, torv, dy eller gyttja. Pålar klassificeras beroende på 

verkningssättet. För spetsburna pålar överförs belastningen främst genom pålningsspetsen (stödpåle) och 

för mantelburna pålar överförs större del av belastningen genom pålens mantelsida (kohesion- och 

friktionspåle). (Avén et al., 1984; Mårdberg, 1990) 

Pålar är även tryckta, dragna eller sidobelastade. Normalfallet är att pålen utsätts för tryckbelastning. En 

dragen påle utnyttjar sin utdragshållfasthet. Sidobelastade pålar belastas, exempelvis vid jordbävningar 

eller vid offshorekonstruktioner, där pålen utsätts för stora sidokrafter och moment. (Avén et al., 1984) 

Enligt statistik från Pålkommissionen (2017) består 57 % av antalet meter installerade pålar, år 2016, av 

betongpålar. I Sverige har vi en rationell teknik med tillverkning och slagning av prefabricerade 

betongpålar vilket gör att denna typ av djupgrundläggningsmetod har lägre kostnader vid jämförelse med 

andra metoder. Pålar i betong används för de flesta typer av byggnader och kan bära laster på 300 kN till 

1500 kN, beroende på geoteknisk klass och installationsförfarande (Mårdberg, 1990). Övrigt använda 

påltyper är stål och träpålar, där slagna stålpålar och borrade stålrörspålar står för 37 % av totalt 

installerade pålmeter under år 2016 (Pålkommissionen, 2017).  

Träpålar har en pålspets som skyddas av en sprickning av stål, som sätts några cm ovan spetsen. Träpålar 

kan angripas av röta över lägsta grundvattenytan och kan skyddas med hjälp av tryckimpregnering eller 

kreosotbehandling (Bernander, 1975). Man kan även använda en kombinationspåle som är en 

betongpåle som skarvas på träpålen och ersätter pålen i området vid grundvattennivån (Mårdberg, 

1990).  
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Stålpålar är lätta att kapa och skarva men framförallt lättare att driva ner än betong och träpålar 

(Bernander, 1975). Vid grundläggning av lättare byggnader används främst slanka stålrörspålar (Avén et 

al., 1984; Mårdberg, 1990). Slanka stålrörspålar har en relativt liten mantelyta och lasterna överförs 

huvudsakligen genom pålspetsen till bärkraftig jord eller berg. Stålrörspålar slås ner i marken och utförs 

vanligtvis med en hydraul- eller tryckluftshejare (Olsson, Holm, Svensk byggtjänst, & Statens geotekniska 

institut, 1993). 

Enligt Pålkommissionen (2017)  har slagna stålrörspålar ökat markant, från år 2015 till år 2016. Med 

stålpålar finns det en risk för korrosion vilket beror på jordens surhetsgrad och elektriska 

ledningsmotstånd. Detta kan generellt undvikas genom någon form av katodiskt skydd (Bernander, 1975). 

För installationen av pålar finns olika metoder och detta påverkar egenskaperna hos pålarna. Det finns 

slagna, nedpressade och borrade pålar samt grävpålar (Avén et al., 1984). Slagna pålar är den 

pålningsmetod som i huvudsak används i Sverige (Pålkommissionen, 2017). Enligt Olsson (1995) används i 

huvudsak andra påltyper i Mellan- och Sydeuropa, som skruv-, gräv- och vibreringspålteknik. Dessa 

används sällan i Sverige vilket kan bero på att de inte passar i svensk geologi, maskiner och utrustning 

saknas i Sverige, klimatologiska faktorer samt tradition och kultur (Olsson, 1995).  

2.2 KLIMATPÅVERKAN - MÅL OCH PÅGÅENDE ARBETE 
I detta avsnitt presenteras klimatpåverkan och den globala uppvärmningen, mål och pågående arbete för 

att minska klimatpåverkan samt tidigare forskning kring grundläggning och miljö. 

2.2.1 Klimatpåverkan och den globala uppvärmningen 
Växthuseffekten är ett naturligt fenomen som uppkommer av att växthusgaser, bland annat vattenånga, 

koldioxid, metan och lustgas, absorberar värmestrålning. I och med detta så stannar värmestrålning kvar 

på jorden vilket är nödvändigt för att liv på jorden ska finnas. 

Idag släpper vi människor ut växthusgaser som gör att växthuseffekten stärks och gör att 

medeltemperaturen på jorden ökar. Temperaturökningen på jorden kallas den global uppvärmning 

(Energifallet, 2017). Konsekvenser av temperaturökningen kan vara att havsnivån stiger samt smältning av 

isar vid Arktis som kan göra att golfströmmen vänder, vilket kan leda till en ny istid samt klimatzoner som 

förskjuts som kan leda till extrema vädersituationer (Bokalders & Block, 2009). 

Människor bidrar på olika sätt till växtgasutsläpp och den globala uppvärmningen genom bland annat 

användning av fossila bränslen vid konsumtion av transport, kläder, mat och bostäder.  

Enligt Naturvårdsverket (2017b), statistik år 2015, är de genomsnittliga, konsumtionsbaserade 

växthusgasutsläppen i Sverige på omkring 11 ton koldioxidekvivalenter per person och år. I de 

konsumtionsbaserade utsläppen ingår utsläpp bland annat från livsmedel, boende, transport, kläder och 

offentlig konsumtion och investeringar (såsom investeringar i byggnader, maskiner, boskap och 

värdeföremål).  

Den enskilt största källan globalt till växthusgasutsläpp kommer från produktion av el och värme 

(Naturskyddsföreningen, 2016). I Sverige är elförbrukningen, innefattande hushållsel och uppvärmning, 

för en genomsnittlig villa cirka 25 000 kilowattimmar per år (Johansson, 2018). 

2.2.2 Sveriges miljökvalitetsmål 
Sveriges miljökvalitetsmål beskriver vilken kvalitet miljön i Sverige ska nås. Den har sin grund i regeringens 

proposition 2009/10:15 och består av 16 miljökvalitetsmål (Sverige Naturvårdsverket, 2012).  
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Ett av miljökvalitetsmålen är att begränsa klimatpåverkan vilket innebär att den globala 

medeltemperaturökningen ska begränsas till långt under 2 grader (Naturvårdverket, 2017d). För att nå 

miljökvalitetsmålet har Sverige satt ett klimatpolitiskt ramverk att år 2045 ska landet vara 

koldioxidneutralt, vilket innebär en utmaning för hela landet (Naturvårdsverket, 2017a).  

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö preciseras av regeringen genom tio olika punkter. Dessa punkter 

innefattar bland annat att utforma byggnader på ett hållbart sätt, en effektiv, resurssparande och 

miljöanpassad användning med energi och naturresurser samt hållbar avfallshantering för att minimera 

risker för människors hälsa och miljön. (Boverket, 2012) 

Den årliga uppföljningen av miljömålen 2018 visar att varken målet Begränsa klimatpåverkan eller God 

bebyggd miljö kommer att uppnås (Naturvårdsverket, 2018a). Hans Wrådhe, projektledare för årlig 

uppföljning, säger att ”En avgörande fråga är att de globala växthusgaserna måste börja minska så att 

klimatförändringar kan stoppas” (Naturvårdsverket, 2018). 

2.2.3 Arbetet med att minska klimatpåverkan inom byggsektorn 

Boverkets lagförslag om obligatoriska klimatdeklarationer – för att minska klimatpåverkan 
År 2017 fick Boverket, i regleringsbrevet, i uppdrag från regeringen att klarlägga förutsättningar och ta 

fram ett förslag, inom ramen för byggprocessen, för att styra byggbranschen mot ett hållbart byggande 

med syfte att minska klimatpåverkan (Boverket, 2018a). Utifrån kartläggningen om miljö- och 

klimatanpassade byggregler inom bygg- och fastighetssektorn, såg Boverket att ett behov finns att öka 

insikten om hur olika val i byggskedet påverkar miljön och klimatet. Boverket såg även att det finns en 

obalans i informationsflödet mellan olika aktörer som bedömdes kunde utgöra ett marknadsmisslyckande 

(Boverket, 2018b). 

I rapporten Klimatdeklaration av byggnader föreslår Boverket (2018b) att nya regler införs i 

byggprocessen med ett krav på klimatdeklarationer.  Syftet med att införa sådana deklarationer är att öka 

medvetenheten och kunskaper om hur byggnader påverkar vårt klimat och att det i ett senare skede ska 

kunna användas för att minska klimatpåverkan och bidra till Sveriges nationella klimatmål år 2045. 

Boverket anser att ett krav på klimatdeklarationer är ett sätt att öka kunskapen om livscykelanalyser och 

ge en insikt i hur olika aktörer i byggbranschen kan bidra till en minskad klimatpåverkan.  

Den obligatoriska klimatdeklarationen föreslås följa den europeiska standarden EN 15978 och till en 

början innefatta produktskedet, modul A1-A3, i en byggnads livscykel. Klimatdeklarationen ska minst 

innefatta klimatpåverkan från klimatskärm, stomme samt garage och källare. Dessa byggnadsdelar har 

valts då de täcker in ca 80-90 procent av klimatpåverkan från produktskedet. 

Enligt Boverket (2018b) kommer kravet på klimatdeklarationer påverka framförallt byggherrar, 

entreprenörer och byggnadsägare. I ett senare skede kommer även andra aktörer som projektörer, 

arkitekter och tillverkare av byggprodukter påverkas. Detta kräver dock en omställning och förändring för 

många byggherrar och entreprenörer. Svårigheter med förslaget är att data som krävs för utförandet av 

klimatdeklarationer är otillgängligt eller svårt att hitta. Det är även viktigt att transparenta och 

kvalitetssäkrade data används för att utföra klimatdeklarationer med god kvalitet.  

Boverket uppskattar att minst 2 år efter att regeringen har skickat ut Boverkets rapport på remiss ska 

systemet med reglerna angående klimatdeklarationer vara klara.  
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Miljöcertifieringssystem för byggnader – Hållbar utveckling och minskad livscykelpåverkan 
Idag finns det flera olika certifieringssystem för byggnader, bland annat Miljöbyggnad, BREEAM-SE och 

LEED, som syftar till att driva på utvecklingen i riktningen mot en hållbar utveckling (Sweden Green 

Building, u.å.e). Miljöbyggnad är det system som är mest använt i Sverige och innehåller sexton 

indikatorer för energianvändning, innemiljö och material (Sweden Green Building, u.å.d). LEED är 

utvecklad för att bedöma byggnadens miljöprestanda utifrån närmiljö, inomhusklimat, material samt 

vatten- och energianvändning (Sweden Green Building, u.å.c). BREEAM-SE är den svenska versionen av 

BREEAM där byggnaden bedöms utifrån energianvändning, inomhusklimat, avfallshantering och 

vattenhushållning men även val av byggnadsmaterial, miljöpåverkan och tekniska lösningar (Sweden 

Green Building, u.å.a). 

BREEAM är det miljöcertifieringssystem som varit relevant för detta examensarbete, då det bland annat 

har nämnts i intervjuer och därefter tagits med i diskussion. BREEAM kommer därmed förklaras mer 

ingående nedan.  

BREEAM  

BREEAM är ett internationellt certifieringssystem för byggnader som år 2013 introducerades i Sverige, 

byggd på europeisk och svensk lagstiftning, svenskt arbetssätt och metoder. Bedömningen sker genom 

områdena projektledning, energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering, 

markanvändning, påverkan på närmiljö, byggmaterial och föroreningar och förhållandet till allmän 

kommunikation (Sweden Green Building Council, u.å.b). I BREEAM bedöms byggnader utifrån tio områden 

med tillhörande bedömningsindikationer. De områden som bedöms i BREEAM-SE nybyggnad 2017 är 

Ledning och styrning, Hälsa och välmående, Energi, Transport, Vatten, Material, Avfall, Markanvändning 

och ekologi, Föroreningar och Innovation. För att bedöma en byggnad utifrån dessa områden så har varje 

område olika bedömningsindikatorer (Sweden Green Building Council, 2017). 

Under kategorin Material ingår indikatorn Mat 01 Livscykelpåverkan vars syfte är att uppmuntra och 

främja användningen av tillförlitliga och lämpliga verktyg för livscykelanalys. Indikatorn är inte ett 

minimikrav för certifiering enligt BREEAM-SE.  Kriterierna för indikatorn är att man använder LCA för att 

mäta byggnadselements påverkan under dess livscykel där analysen ska innefatta de obligatoriska 

byggnadselementen. (Sweden Green Building Council, 2017) 

De obligatoriska byggnadselementen är ytterväggar, fönster på yttervägg, innergolv och bjälklag inklusive 

ytskikt, innerväggar och skiljeväggar samt yttertak. Källare och grund ingår inte i de obligatoriska 

byggnadselementen (BREEAM, 2016). 

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg och anläggningssektorn 
Ett stort antal aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen har tillsammans enats om en vision att bygg- 

och anläggningssektorn ska vara klimatneutral och konkurrenskraftigt år 2045. Denna färdplan har utförts 

för att alla intressenter inom branschen ska samverka för att nå Sveriges målvision år 2045 om ett 

koldioxidneutralt land. För att uppnå målet ska kundkrav, marknadsinitiativ, tydliga klimatmål och 

långsiktiga styrmedel bidra till bygg- och anläggningssektorns omställning. Färdplanen beskriver även hur 

det krävs ett livscykelperspektiv i planering, projektering, byggande och användning för att uppnå målen. 

Det krävs även nytänkande, ifrågasättande av dagens regler, design och materialval. (Fossilfritt Sverige, 

2018) 

Nedan beskrivs de uppmaningar i Fossilfritt Sveriges färdplan (2018), för minskad klimatpåverkan, som 

berör entreprenörer och konsulter inom bygg och anläggningssektorn. 

Till alla aktörer i bygg- och anläggningssektorn 

 "Sätt upp egna klimatmål och implementera dem i hela 
verksamheten." (s.8) 
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 "Öka kompetensen om vilket ansvar och vilken möjlighet som finns att minska klimatpåverkan i 
hela plan- och byggprocessen." (s.8)

 "Nyttja upphandlingsformer och/eller strategiska samarbeten som stimulerar ökad samverkan 

och dialog mellan aktörer i värdekedjan." (s.8)
 "Lämna information om klimatpåverkan vid anbud och offerter även utan beställarkrav för att 

driva på utvecklingen på marknaden." (s.8)
 "Hållbarhetsrapportera för att redovisa och sätta mål på sin verksamhets klimatpåverkan." (s.8)
 "Digitalisera hela plan- och byggprocessen för att stödja minimering av spill, resurseffektiv 

materialanvändning, produktion och logistik." (s.8) 

Konsulter, arkitekter 

 "Föreslå och/eller föreskriv, med fördel i tidigt skede, resurseffektiva lösningar med låg 
klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Skapa effektiva, flexibla planlösningar och 
demonterbara konstruktioner för att minska behov av nytt material vid ombyggnad eller 
underhåll." (s.8)

 "Skapa förutsättningar i projekteringsskedet för att byggnader och anläggningar kan 

vara klimatneutrala i användningsskedet." (s.8) 

Entreprenörer 

 "Utveckla skalbara produktionsmetoder som möjliggör användning av material med låg eller 

netto noll klimatpåverkan, ökad återanvändning och slutna materialflöden under nyproduktion, 
ombyggnad och rivning." (s.9)

 "Ställ klimat- och kompetenskrav på leverantörer, arkitekter, konsulter och underentreprenörer. 
Följ upp klimatkraven systematiskt, gör det kostsamt att göra fel och lönsamt att göra rätt." (s.9) 

2.2.4 Tidigare forskningsstudier inom grundläggning och miljö 
Nedan presenteras tidigare utförda studier som har funnits under litteraturstudien vilka kan kopplas till 

detta examensarbete. 

Byggnaders klimatpåverkan – Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat 

flerbostadshus med massiv stomme av trä.  
Svenska Miljöinstitutet (Larsson, Erlandsson, Malmqvist, & Kellner, 2016) har genomfört en LCA-studie av 

ett åttavåningshus med en stomme av trä. Studien bygger på en tidigare studie av Blå Jungfrun, där man 

studerade ett lågenergihus med betongstomme. Syftet med denna studie är att studera klimatpåverkan 

från ett nyproducerat flerbostadshus med stomme av trä samt att lyfta frågan om klimatpåverkan från 

byggprocessen. Den internationella standarden EN 15978 ligger till grund för analysen och alla delar av 

byggnadens livscykel tas med i beräkningarna. Resultatet av studien visar på att en stor del av 

klimatpåverkan från byggprocessen är kopplat till produktionen av byggmaterial, vilken står för ca 78 

procent av den totala klimatpåverkan. De byggmaterial som har störst påverkan är betongen i grund, 

garage och källare, där enbart fabriksbetong står för 22 procent av den totala klimatpåverkan från 

byggmaterial. Den studerande byggnaden är anlagd på en packad sprängbotten med borrade stålrörspålar 

samt stödmur. Posten Markarbeten och grundläggning står för 8 procent av byggnadens totala 

klimatpåverkan. Klimatpåverkan kopplat till diesel- och elanvändningen i byggproduktionen visar att 

användningen av arbetsmaskiner vid markarbeten står för hälften av den totala klimatpåverkan i den 

kategorin (Larsson et al., 2016).  
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Grundläggningsmetoder för- och nackdelar – Valet av grundläggningsmetod 
Ett examensarbete har utförts av två studenter från Kungliga Tekniska Högskolan (Andersson & 

Montazeri, 2016), med syfte att ge inblick i olika grundläggningsmetoder och dess funktioner. Genom att 

intervjua företag inom kunskapsområdet har man även kartlagt hur branschen ser på de olika metoderna. 

Resultatet av studien har visat att platta på mark och krypgrund är de vanligaste 

grundläggningsmetoderna för nyproducerade bostäder i Stockholms län. Intervjuerna med olika aktörer i 

branschen visar att det finns olika syn på hur man väljer grundläggningsmetod. Dock är 

intervjupersonerna eniga om att geotekniken och ekonomi är två viktiga faktorer. I tabell 1 redovisas svar 

på några av de frågor som ställdes av studenterna.  

Tabell 1: Resultat från Grundläggningsmetoder för och nackdelar - Valet av grundläggningsmetod 

SKANSKA SWECO WSP 

När brukar respektive grundtyp 
användas? 

”Betongpålar används om 
marken är pålningsbar med 
betongpålar, annars 
används slagna stålpålar” 

”Man kan summera det via att 
krypgrund är enkelt och billigt. 
Betongplatta blir billigare om 
man bestämmer sig för att ha 
vattenburen golvvärme. Så 
beroende på beställarens 
önskemål så tar vi ut det bästa 
alternativet för projektet 
utifrån beställarens önskemål” 

”Utgår ifrån vilka 
markförhållanden man har 
på byggprojektet” 

Vad styr valet av grundtyp? 
Ekonomi, effektivitet, miljön? 

”Ekonomi och budget” ”ja, oftast är det väl så att 
budgeten avgör det mesta, 
men vi tittar även på hur miljön 
kommer påverkas och hur vi 
kan minimera detta på Sweco” 

”Den planerade budgeten 
har en stor betydelse men 
även miljömål och annat” 

Hur mycket påverkar 
projektledare/konstruktör eller 
beställare av vilken 
grundläggningsmetod man ska 
ha? 

”I en del utförande 
entreprenad påverkar dom 
allt, men vi kan självklart 
komma med alternativ. 
Dock är det inte säkert att 
dom beaktas. Vid 
totalentreprenader 
påverkar vi utformningen 
tillsammans med våra 
tekniker.” 

”Om beställaren har specifika 
önskemål när det kommer till 
grundläggning så tar vi givetvis 
hänsyn till dem, men ibland 
förekommer det att vi får fria 
händer att konstruera på det 
sättet vi anser vara bäst för det 
projektet” 

”Beställare tillsammans 
med de andra parterna 
skall tillsammans komma 
fram till en lösning” 

Vilka faktorer är viktigast för er 
som entreprenad när ni väljer 
grundläggningsmetod? 

”Geotekniken, pålbarheten 
och vilka laster som 
byggnaden ska klara av att 
ta. Om det finns sidolaster 
och lyftkrafter” 

”I de flesta fallen så är det 
geotekniken som styr valet av 
grundläggningsmetoden” 

”En av de viktigaste 
faktorerna är vilka 
markförhållanden man har 
att jobba efter” 

Hur stor roll har budgeten 
”priset i valet av 
grundläggningsmetod? 

”Det avgör till en viss del, 
men mest om projektet blir 
av eller ej. Ibland kan 
kostnaderna för att 
grundlägga en byggnad föra 
att projektet blir olönsamt 
och då byggs det inte alls.” 

”väldigt stor roll faktiskt, för det 
ska givetvis vara lönsamt att 
utföra projektet” 

”Ja, man kan säga att 
budgeten bestämmer en 
hel del. Ibland så vill 
beställaren pressa priserna, 
så då väljer vi en billigare 
metod framför den andra 
till exempel.” 

Sustainability in geotechnical engineering – Internal geotechnical report 
I en rapport från University i Connecticut (Misra & Basu, 2011) beskriver författarna hur en undersökning 

och granskning har utförts om hur geoteknik påverkar en hållbar utveckling av infrastruktur. Resultatet 

visar att det finns ett behov av en kvantitativ ram inom geoteknik för att utföra en hållbarhetsbedömning. 

Vidare tar författarna fram en ram för att utföra en multikriterieanalys som kombinerar livscykelanalys, 
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miljöpåverkans-bedömning och kostnadsanalys som kan användas för att bedöma hållbarheten hos olika 

geotekniska designval. Ramverket appliceras sedan för en fallstudie där man jämför borrade och slagna 

pålar ur ett hållbarhetsperspektiv. Enligt författarna stöder den utvecklade ramen hållbarhet genom att 

stå för effektivitet i resursanvändning både ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv med syfte att minska 

miljöpåverkan. Ramverket kan enligt författarna även användas för andra typer av jämförelser inom 

geoteknik.  

2.3 LIVSCYKELANALYS (LCA) SOM METOD 

2.3.1 Livscykelmetodik 

Bakgrund 
I slutet av 1960-talet utfördes de första kända livscykelanalyserna då man beräknade energianvändningen 

i kemiska processer och produktionssystem. The Coca Cola Company utförde jämförande studier på 

användningen av resurser och miljöbelastning för olika förpackningar. Vidare har metoden utvecklats och 

i början av 1990-talet började intresset öka för användandet av livscykelanalyser. Under samma årtionde 

påbörjade arbetet med att skapa en standardiserad beskrivning av livscykelanalyserna, detta utfördes av 

International Organization for Standardization (ISO). Idag används livscykelanalyser inom flera områden 

och i ett bredare perspektiv, mycket tack vare utvecklingen av miljövarudeklarationer eller miljömärkning 

typ III. (Rydh et al., 2002)

Definition 
Livscykelanalys är en metod att öka medvetandet och hantering av miljöpåverkan relaterat till produkter 

och tjänster. LCA är uppdelad i tre olika faser, utvinning av råmaterial och tillverkning, användning och 

utnyttjande av produkten samt resthantering. Beroende på vilken typ av fråga som ska besvaras så sätt 

systemgränser för studien upp och endast vissa delar av en produkts eller systems cykel kan studeras. 
(Rydh et al., 2002; SIS - Swedish Standards Institute, 2004)  

LCA – standarder 
För att på ett objektivt sätt kunna jämföra olika produkter och processer har en standard för LCA 

utvecklats (Rydh et al., 2002). ISO, International Organization for Standardization, är ett internationellt 

standardiseringsorgan som utvecklar standarder för produkter och tjänster. Organisationen har tagit fram 

ISO 14000, vilket är en serie med internationella standarder som företag och organisationer kan följa för 

att effektivisera och rationalisera sitt miljöarbete (International Organization of Standardization, u.å). 

Standarden ISO 1440: 2016, som ingår i serien, beskriver principer och struktur för livscykelanalyser, som 

innefattar: 

 LCA-studiens definition av mål och omfattning

 Livcykelinventeringsanalysen (LCI)

 Miljöpåverkansbedömning (LCIA)

 Livscykeltolkningen,

 Redovisning och kritisk granskning av LCA-studien,

 Begränsningar för LCA-studien,

 Sambanden mellan de olika LCA-faserna och

 Villkoren för användning av värderingsgrunder och frivilliga element.
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2.3.2 Material ur ett livscykelperspektiv 
Att studera en produkt ur ett livscykelperspektiv innebär att man tar hela produktens livscykel i 

beaktandet, från utvinning av råmaterial till tillverkning, användning och slutligen rest- och 

avfallshantering. En studie av en produkt ur ett livscykelperspektiv ger en systematisk översikt över 

miljöbelastningen från olika stadier i produktens livscykel (SIS - Swedish Standards Institute, 2004). En 

produkt kan vara både enskilda produkter, tjänster eller större mer komplex produkt som en byggnadsdel 

eller en hel byggnad. ”Från vagga till grav” är ett uttryck som ofta används vid livscykeltänkande när hela 

produktens livscykel innefattas (Toller, 2018). 

När man bedömer hur bra ett material är ur ett miljöperspektiv finns det några lämpliga aspekter att 

beakta i bedömningen. Råvarutillgång, energanvändning vid framställning av råvara, landskapsförändring 

ur ett ekologiskt och estetiskt perspektiv, utsläpp vid materialframställningen, materialbehov, spill och 

kemikalier vid tillverkningsprocessen, användning, livslängd, riskhantering och arbetsmiljö. (Dahlström, 

Jönbrink, & Brohammer, 2000) 

Klimatpåverkan från grundläggning från byggnader uppstår bland annat från framställning och tillverkning 

av material samt från dieselanvändning vid transporter och arbeten utförda på byggarbetsplatsen. Nedan 

presenteras vanliga material inom grundläggning som är relevanta för examensarbetets fallstudie.  

Betong 
Livscykelanalyser av betong visar att tillverkningen av cementklinker är den delen av 

betongens livscykel som har störst klimatpåverkan. Cementklinker tillverkas genom 

att hetta upp kalksten och finmalt lermaterial. Ungefär 40 procent av 

koldioxiden som avges kommer från uppvärmningen då tillverkningen är 

en energikrävande process. Resterande 60 procenten genereras under 

processen kalcinering. Andra utsläpp av koldioxid från tillverkning av själva 

betongen kommer från transporter, betongprodukter, övriga material och 

tillverkningen av betongen. I Sverige produceras mellan fem till sex miljoner 

kubikmeter betong för byggande och infrastruktur, där ca 75 procent av 

svenskproducerad betong används inom husproduktion. (Svensk betong, 

2017)

Under driftskedet så tar betongen upp koldioxidutsläpp genom en naturlig kemisk process, 

karbonatisering. Då betongen både kan lagra värme och kyla minskar det behovet av uppvärmning och 

nerkylning, vilket ger en minskad energianvändning och där igenom en minskad klimatpåverkan under 

dess livslängd. Betong är tillverkad av naturliga råvaror och innehåller inga farligt klassade ämnen för 

varken miljön eller människan. Betongen kan till 100 procent återvinnas och användas som exempelvis 

fyllnadsmaterial. (Svensk betong, 2017) 

Stål 
Stål är en metall som i huvudsak består av järn och små mängder av kol, mangan, fosfor och svavel 

(Bokalders & Block, 2009). Stål framställs genom att i processer minska kol- och svavelmängder i råjärnet 

samtidigt som man tillsätter små mängder av legeringsämnen. Detta gör att man får ett mer rent, hållfast 

och mjukt material (Widman, 2001). 

Armering av stål framställs idag vanligen genom seghärdning för att uppnå önskade egenskaper och kan 

komma i olika former och kvalitéer. Armeringen klassificeras efter svetsbarhet, ytstruktur, 

stäckgränsvärde eller produkt (Burström, 2007). Stålprofiler, exempelvis stålrörspålar, tillverkas av 

varmvalsat stål genom kallformning och svetsning. Ytbehandlingar av stålet kan ge upphov till utsläpp av 

organiska föreningar (SSAB, 2016). 

Enligt Widman (2001) i skriften Stålet och Miljön står byggsektorn för ca 22 procent av stålanvändnigen i 

Europa. Hit räknas stål som används för bostäder, industrier, master och järnvägar. Stål kan återvinnas vid 

RÅVAROR

BETONG

TRANSPORTDRIFT

ÅTERVINNIG
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slutet av dess livscykel och kan användas för att producera nytt stål (SSAB, 2016). I princip allt stålskrot 

återvinns idag i Sverige. Problemet med återvinning av stål är att efterfrågan är större än vad som 

återvinns, vilket gör att nytt stål ständigt produceras (Widman, 2001). 

Den allvarligaste miljöpåverkan från stål, ur ett livscykelperspektiv, är landskapsförändringar vid brytning 

av råmaterialet i gruvorna, utsläpp i luften i form av mikropartiklar från malmen samt utsläpp av koldioxid 

vid processen då järnmalmen reduceras till råjärn med processkol. Därtill sker även utsläpp av 

svaveloxider och kvävedioxider som leder till försurning och övergödning. (Dahlström et al., 2000) 

Plaster 
Enligt Bokalanders och Block (2009) står plastframställningen för ca 4 procent av den totala råolje- och 

naturgasproduktionen i världen, men ett av de stora problemen är tillsatsmedlen, som kan vara skadliga 

för miljön och människors hälsa. De mest miljöskonsamma plasterna är polyeten, polypropen och 

polyolefiner som inte har andra tillsatser. Plasterna polystyren, PS, och polyester, PET, är sämre ur 

miljösynpunkt då dessa plaster kan bilda aromatiska kolväten vid förbränning vilka är farliga för natur och 

miljö. Även framställningen av dessa plaster är energikrävande och miljöfarlig. 

Återvinning av plast kan vara svårt då olika plaster, av samma sort, kan innehålla olika tillsatsmedel. För 

att återvinna plast korrekt bör man inte bara sortera plasten efter typ av plast utan också utifrån dess 

tillsatsmedel (Bokalders & Block, 2009). Vid förbränning av polypropen kan energiinnehållet tas vara på. 

Vid fullständig förbränning bildas vatten samt koldioxid, som bidrar till växthuseffekten (Dahlström et al., 

2000). 

Cellplast 
Cellplast kan antingen bestå av expanderad polystyren, EPS, eller av exstruderad polystyren med ”hud”, 

XPS. Genom att expandera lämplig plast så erhålls ett system med öppna eller slutna porer. Porerna kan 

därefter fyllas med luft eller annan gas med dåliga värmeledningsegenskaper. (Burström, 2007) 

EPS består av ca 98 procent luft (Sundolitt, 2009). Resterande 2 procenten utgörs av 91-94 viktprocent 

polystyren, 5-7 viktprocent pentan och 1 procent brandskyddsmedel. Tillverkningen av cellplast är 

komplicerad och sker i slutna processer. Processen är energikrävande och farlig för miljön där xylen och 

styren avges vid både produktion och de 2-3 första månaderna från det färdiga materialet (Bokalders & 

Block, 2009). Enligt Jacksons Miljö & byggvarudeklaration (2011) för expanderad cellplast, kan oskadade 

cellplastskivor återanvändas.  

Enligt Bokalders och Block (2009) miljöbedömning av isoleringsmaterial, i boken Byggekologi, bör cellplast 

EPS och XPS undvikas som isoleringsmaterial. Istället bör man använda cellglas eller cellulosafiber som har 

lägre miljöpåverkan än cellplast.   

Geotextiler 
Geoprodukter används i marken för separering, armering, dränering, filtrering, skydd för grundvatten eller 

erosion. Livslängden för geoprodukter bedöms enligt Bokalders och Block (2009) vara mer än 60 år. 

Geotextiler är en geoprodukt och tillverkas av plasten polypropen blandat med polyester eller polyeten 

samt polypropen med UV-stabilisator.. 

Bergkross 
Bergkross är krossat berg som kan anta olika storlekar och användningsområden. Bergkross kan delas upp 

i tre kategorier beroende på dess storlek; Stenmjöl, bergkross och makadam (NCC, 2018).  

Tillverkningen av bergkross kan ske både mobilt, att man krossar direkt på plats, eller på en 

krossanläggning. Enligt en EPD upprättad av NCC Industry AB (2017), så kommer den största 

klimatpåverkan för processen från förbränningen av diesel i maskiner som hanterar bergmaterialen vid 

tillverkningen.  
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Drivmedel 
Den största källan till utsläpp av växthusgaser är i samhället idag användningen av fossila bränslen vilket 

uppgår till ungefär 30 procent av Sveriges energianvändning. Fossila bränslen består av organiska kol- och 

väteföreningar som exempelvis diesel och bensin. (Naturvårdsverket, 2017a) 

Bensin, diesel och andra oljeprodukter påverkar miljön på två sätt. Det första är vid hantering av dessa 

bränslen. Vid utvinning, transport och hantering av oljeprodukter kan det uppstå utsläpp, bränder och 

spill, vilket kan leda till olyckor. Det andra sker är vid förbränningen av bränslen och drivmedel, då det 

frigörs lagrat kol som i sin tur ombildas till växthusgasen koldioxid. Olika drivmedel genererar olika stor 

mängd koldioxid. Vid förbränningen kan även andra ämnen, såsom kväveoxider, kolmonoxid, svavel och 

bly, frigöras. Dessa ämnen är skadliga för människor och påverkar miljön. (SPBI, u.å) 

2.3.3 Uppbyggnaden av LCA 
Utförande av LCA består av fyra steg: definition av mål och omfattning, inventeringsanalys, 

miljöpåverkansbedömning och tolkning (Rydh et al., 2002; Toller, 2018).  

Definition av mål och omfattning 
I den första delen av LCA definieras syftet till analysen och hur resultatet ska användas och presenteras. 

Genom att sedan utvärdera konsekvenserna av analysen kan intressanta resultat definieras och 

omfattningen av studien bestämmas. Omfattningen bestäms beroende på användningsområde för 

analysen och beroende på om den ska utföras på en produkt eller om man ska jämföra två produkter med 

samma funktion (Rydh et al., 2002). Systemgränser avser de enhetsprocesser som ska tas med i studien 

och är viktiga för studiens trovärdighet (SIS - Swedish Standards Institute, 2004). Figur 1 visar en överblick 

av byggnadens systemgränser uppdelade i informationsmoduler enligt EN 15978.  

I denna del definieras även den funktionella enheten som är gemensam för alla studerade objekt.  Den 

funktionella enheten ska specificeras för tre olika gemenskapsnivåer: Kvantitet, hållbarhet och kvalité.  

Exempelvis kan en funktionell enhet vara ”transport av 1 ton, 1 km” eller ”belysning och uppvärmning av 

40m2 rum under 20 år”. (Rydh et al., 2002) 

Livscykelinformation byggnad
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Figur 1: Överblick av byggnadens systemgränser uppdelade i informationsmoduler enligt EN 15978. 
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Inventeringsanalys 
I Inventeringsanalysen samlas data in och beräkningar utförs för energianvändningen samt 

miljöbelastningen. Först bestäms produktens materialsammansättning och mängden material beräknas 

för att uppfylla den funktionella enheten. Därefter samlas data in och normaliseras för råvaru- och 

energibehov, avfall och utsläpp. Emissioner, energi- och resursanvändning beräknas för varje delprocess 

och summeras därefter för samtliga processer. Källor för datainsamling kan bland annat vara 

miljörapporter, företagsinterna uppgifter och statistik, branschorganisationer eller tidigare genomförda 

LCA. (Rydh et al., 2002) 

Miljöpåverkansbedömning 
Vid sammanställning av resultatet från inventeringen kan det vara svårt att bedöma vilka data som är 

viktiga ur miljösynpunkt. Genom att sammanställa inventeringsdata till en siffra, viktning, blir det enklare 

att tolka resultatet och att bedöma vilka aktiviteter, under livscykeln, som ger signifikant påverkan på 

miljön. Resultatet klassificeras sedan inom olika miljöeffektkategorier som bland annat försurning, 

övergödning och växthuseffekt (Rydh et al., 2002). Se tabell 2 för miljöpåverkanskategorier och 

indikatorer enligt EN 15978. 

Tabell 2: Miljöpåverkanskategorier samt indikatorer enligt EN 15978. Ekvivalenter betecknas med e. 

Miljöpåverkanskategori Enhet 

Klimatpåverkan Kg CO2e 

Ozonuttunning Kg CFC 11e 

Försurningspotential Kg SO2e 

Övergödningspotential Kg (PO4)3+e 

Bildning av marknära ozon Kg C2H4e 

Abiotisk resursförbruknings, mineraler Kg Sbe 

Abiotisk resursförbruknings, fossila råvaror MJ 

Tolkning av resultatet 
I sista delen av en LCA analyseras och utvärderas resultatet samt att avgränsningar förklaras och 

slutsatser dras. Osäkerheter i resultatet kan bero på bristande indata eller variationer. För att bedöma 

begränsningar och spridningar i resultatet kan man utvärdera livscykelanalysen med hjälp av en 

känslighets- eller osäkerhetsanalys. Genom osäkerhetsanalys uppskattas osäkerheterna i de tre faserna 

definition av mål och omfattning, inventering och miljöpåverkansbedömning. Genom känslighetsanalys 

kan livscykelanalysen utvärderas genom att studera hur stor inverkan olika nyckelparametrar har på 

resultatet då övriga parametrar blir oförändrade. (Rydh et al., 2002) 

2.4 DIGITALA LCA-VERKTYG 
Idag pågår en ständig utveckling av digitala verktyg för beräkning och redovisning av miljöpåverkan. 

Nedan beskrivs ett urval av befintliga LCA-verktyg som kan användas för att beräkna och redovisa 

klimatpåverkan och energianvändning från byggnader och infrastruktur. 

Svenska miljöinstitutet (IVL) har tagit fram ett miljöberäkningsverktyg, BM 1.0 (Byggsektorns 

miljöberäkningsverktyg), som är ett branschgemensamt verktyg för byggnader. BM 1.0 är ett enkelt sätt 

att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad. Verktyget beräknar storleken på klimatutsläppen för 

byggnaden och skapar underlag till att minska utsläppen genom materialval och produktionssätt. 
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Programvaran finns tillgänglig att ladda ner på IVL:s hemsida och är kostnadsfri (Svenska Miljöinstitutet, 

2018).  

Bidcon är ett kalkylprogram för bygg och installationsbranschen vilket har en modul där klimatpåverkan 

beräknas och redovisas i koldioxidekvivalenter. Klimatmodulen är utvecklad för att redovisa 

klimatpåverkan från modulerna A1-A3.  Bidcon består av flertalet moduler och Bidcon Klimatmodul kan 

inte köpas och användas separat. Hela programpaketet kan beställas mot en kostnad. (Elecosoft, u.å) 

BRE lina är ett online-verktyg som är utvecklat av BRE. BRE lina är utvecklat att utföra livscykelanalys 

anpassat till byggbranschen och har kopplingar till miljöcertifieringssystemet BREEAM. BRE LINA är 

byggt på programvaran SimaPro och kan beställas mot en kostnad. (Bre Group, u.å) 

Geokalkyl är ett verktyg utvecklat av Trafikverket och är avsedd att användas i tidiga skeden i 

Trafikverkets planeringsprocess. Verktygets syfte är att kunna jämföra olika alternativ vid långsträckta 

infrastrukturobjekt genom anläggningskostnad, energianvändning och CO2-förbrukning. För att använda 

programmet och tolka resultatet krävs särskild kompetens. Verktyget kan hämtas kostnadsfritt på 

Trafikverkets hemsida. (Trafikverket, 2016) 

Klimatkalkyl 6.0 är ett verktyg som är utvecklad av Trafikverket för att beräkna infrastrukturens 

klimatpåverkan och primärenergianvändning ur ett livscykelperspektiv. Kalkylens syfte är att på ett 

konsekvent och effektivt sätt inkludera miljöbelastning och primärenergianvändning i beslutsunderlag. 

Verktyget finns i öppen version på Trafikverkets hemsida där man online och kostnadsfritt kan använda 

programmet. (Toller, 2018) 

Eftersom Klimatkalkyl 6.0 och BM 1.0 är kostnadsfria verktyg och kan användas utan djupare förkunskap 

så föll valet på att använda dessa verktyg i fallstudien. Baserat på detta, beskrivs verktygen Klimatkalkyl 

6.0 och BM 1.0 mer ingående nedan. 
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2.4.1 Klimatkalkyl 6.0 

Bakgrund & Syfte 
Klimatet påverkas av utsläpp från trafik, byggande, drift och underhåll av infrastruktur där byggande och 

drift står för en stor del av klimatpåverkan. Energianvändningen och klimatpåverkan tillhörande byggande 

och underhåll kan påverkas vid val i tidiga projekteringsskeden. Verktyget Klimatkalkyl har utvecklats av 

Trafikverket för att beräkna infrastrukturens klimatpåverkan och primärenergianvändning ut ett 

livscykelperspektiv. Den första versionen av Klimatkalkyl utkom år 2014-2015 och har sedan utvecklas av 

WSP i uppdrag och samråd med Trafikverket. Den senaste versionen, Klimatkalkyl 6.0, togs i drift i april år 

2018. (Toller, 2018) 

Enligt Åsa Lindgren (personlig kommunikation 6 april, 2018) används Klimatkalkyl idag av Trafikverket för 

att ta fram underlag i form av klimatkalkyler, för att ställa reduktionskrav för koldioxidemissioner på 

entreprenörer vid utförande av större projekt. 

Avgränsningar 
Klimatkalkyl 6.0 beräknar användningen av total primärenergi (förnybara och icke-förnybara resurser) 

samt klimatpåverkan (utsläpp av koldioxidekvivalenter) ur ett livscykelperspektiv. Figur 2 och tabell 3 

redovisar systemgränser för Klimatkalkyl 6.0 där kalkylen beaktar modulerna A1-A3 (produktskede) samt 

modul A5.2 (Byggarbetsplatsens fordon, maskiner och apparater) under byggskedet. Resterande av 

modulen A5 tas ej i beaktning. Under användningsskedet tas drift och underhåll samt reinvestering med i 

kalkylen, modul B2-B4. Alla transporter inom entreprenaden tas med i beräkningar, exempelvis transport 

av jordmassor och utsläpp av transporter vid råvaruutvinning och förädling. (Toller, 2018) 

Beskrivning av systemgränser (X=inkluderas i LCA) 
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Figur 2: Systemgränser för Klimatkalkyl 6.0 uppdelade i informationsmoduler enligt EN 15978 där 
informationsmoduler som ingår i verktyget är markerade med X. 
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Tabell 3: Systemgränser i Klimatkalkyl 6.0  för informationsmodul A5: Bygg- och installationsprocessen. Delar 
i informationsmodul A5 som ingår i verktyget är markerade med X. 

A5.1 Spill, emballage och avfallshantering 

A5.2 Byggarbetsplatsens fordon, maskiner och apparater (energi till drivmedel m.m.) X 

A5.3 Tillfälliga bodar, kontor, förråd och andra byggnader (energi till uppvärmning m.m.) 

A5.4 
Byggprocessens övriga energivaror (som gasol och diesel för värmare och dylikt, köpt el, fjärrvärmare osv) 

A5.5 
Övrig miljöpåverkan från byggprocessen, inklusive övergödning vid sprängning, markexploatering, 

kemikalieanvändning osv. 

Metod & Resultat 
Verktyget använder emissionsfaktorer och schabloner för resursanvändning för projektets användning av 

typåtgärder, byggdelarna eller åtgärder för underhåll. Emissionsfaktorerna som används i kalkylen 

inkluderar primärenergianvändningen vid och från råvaruutvinning, förädling och transporter av 

energiresurser och material samt förbränning av energiresurser. Vid beräkningar med Klimatkalkyl 6.0 

finns olika tillvägagångsätt, det vill säga ingångar, att välja i verktyget beroende på mängden information 

användaren har att tillgå och beroende på detaljeringsgraden.  (Toller, 2018)

Verktyget Klimatkalkyl 6.0 kan beräkna klimatpåverkan och primärenergianvändning från antingen 

typåtgärder eller byggnadsdelar eller från både typåtgärd och byggnadsdelar. Typåtgärder, Ingång A, kan 

exempelvis vara ”kvadratmeter bro eller kilometer tunnel” där byggnadsdelar avser exempelvis 

”kubikmeter betong per kvadratmeter bro”. Vid val av typåtgärd multiplicerar modellen de material- och 

energiresurser som ingår i schablonerna för typåtgärderna med emissionsfaktorer. I denna modell 

beräknas även miljöpåverkan från drift och underhåll för respektive typåtgärd. Vid val av byggnadsdel, 

Ingång B, multiplicerar modellen de material- och energiresurser som ingår i byggnadsdelarna med 

emissionsfaktorer. Här räknas inte miljöpåverkan med från drift och underhåll utan den måste läggas in 

manuellt. Vid val av Ingång C i verktyget kan klimatpåverkan och primärenergianvändningen från både 

typåtgärder och byggnadsdelar beräknas. (Toller, 2018)

Både vid beräkning av typåtgärd och byggnadsdel kan användaren justera resursschablonerna genom att 

ändra mängden material och arbetsmoment. Även emissionsfaktorerna kan justeras utifrån 

miljövarudeklarationer. (Toller, 2018) 

Resultatet från kalkylen sammanställs och redovisas i en rapport. Rapporten redovisar 

primärenergianvändningen och klimatpåverkan för: 

 All resursanvändning kopplat till byggandet av projektet uttryckt totalt per projekt.

 All resursanvändning kopplat till byggandet av projektet uttryckt per år, baserat på livslängden för

ingående komponenter.

 Drift och underhåll per projekt och år.

Resultatet redovisas även i diagram uppdelat på Bygg & reinvestering samt Drift & Underhåll. 
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2.4.2 BM 1.0 

Bakgrund & Syfte 
Verktyget BM 1.0 har syfte att på ett enkelt sätt ta fram ett medelvärdesresultat som visar en byggnads 

klimatpåverkan i Sverige. Det beräknade resultatet kan sedan användas för att göra förbättringar och 

hitta alternativa lösningar. (Svenska Miljöinstitutet, 2018) 

Avgränsningar 
Verktyget BM 1.0 avser att beräknar klimatpåverkan, i koldioxidekvivalenter, och beaktar 

informationsmodulerna A1-A5 (produktskede och byggproduktionsskede), se figur 3 och tabell 4. BM 1.0 

beräknar ut ett generellt värde för modulerna A4-A5.1 för respektive byggdel utifrån schabloniserade 

värden i verktyget. Alla byggmaterial ovan terrassen (dränerande lager och uppåt) ingår i inventeringen. 
(Erlandsson, 2018) 

Beskrivning av systemgränser (X=inkluderas i LCA) 
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Figur 3: Systemgränser för BM 1.0 uppdelade i informationsmoduler enligt EN 15978 där 
informationsmoduler som ingår i verktyget är markerade med X. 

Tabell 4: Systemgränser i BM 1.0  för informationsmodul A5: Bygg- och installationsprocessen. Delar i 
informationsmodul A5 som ingår i verktyget är markerade med X. 

A5.1 Spill, emballage och avfallshantering X 

A5.2 Byggarbetsplatsens fordon, maskiner och apparater (energi till drivmedel m.m.) X 

A5.3 Tillfälliga bodar, kontor, förråd och andra byggnader (energi till uppvärmning m.m.) X 

A5.4 
Byggprocessens övriga energivaror (som gasol och diesel för värmare och dylikt, köpt el, fjärrvärmare osv) 

X 

A5.5 
Övrig miljöpåverkan från byggprocessen, inklusive övergödning vid sprängning, markexploatering, 

kemikalieanvändning osv. 
X 
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Metod & Resultat 
Vid beräkningar i BM 1.0 utgår användaren av en resurssammanställning, det vill säga mängder material 

och resurser som ska ingå i LCA. Resurserna kopplas i programmet till de byggdelar som ska ingå 

(exempelvis grundkonstruktion, klimatskal och stomme, el och VVS och ytskikt). Nästa steg är att 

resurssammanställningen kopplas mot klimatdata som finns i verktygets databas. Detta moment kallas 

mappning och sker manuellt i programmet. (Erlandsson, 2018) 

Mappningen sker genom att välja en glad, mellan-glad eller sur gubbe, se figur 4, för respektive 

byggnadsdel. Dessa gubbar beskriver hur bra byggnadsdelen i programmet överensstämmer med 

byggnadsdelen i det egna projektet. Byggmaterial i verktyget är angivna i kg och därmed kan det krävas 

en omräkning när denna mappning sker. Om det saknas LCA-data kan detta även läggas in manuellt. 
(Erlandsson, 2018) 

Resultatet redovisas i en rapport baserat på metodik enligt EN 15804 och EN 15978. 

Figur 4: Gubbar som väljs vid mappning i BM 1.0. 
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3 METOD 
I följande avsnitt beskrivs tillvägagångsättet för examensarbetet. Metodval och strategin för arbetet 

förklaras och motiveras.  Inhämtning av data, avgränsningar och genomförda analyser förklaras. 

3.1 LITTERATURSTUDIE 
En litteraturstudie genom böcker, artiklar, rapporter och andra källor utförs för att ge en teoretisk 

bakgrund till arbetet inom grundläggning, miljö och livscykelanalyser. Litteraturstudien ligger till grund för 

val av metod för fallstudien och utformningen av intervjuguiden som används vid genomförda intervjuer. 

Syftet med studien är även att koppla ihop det empiriska materialet till teorin. Litteraturstudien har därför 

utförts parallellt med intervjuerna och fallstudien.  

Litteraturstudien ämnar att skapa förståelse om klimatpåverkan som genereras från byggsektorn, om vilka 

krav som ställs från regeringen och andra organisationer. Även om tidigare forskning och kunskaper kring 

miljö och livscykelanalyser kopplat till grundläggning.  

Böcker kopplat till grundläggning, livscykelanalyser och miljö har använts. Artiklar, rapporter och andra 

källor har hämtats från databaser, exempelvis Google Scholar, UConn library och Diva, samt offentliga 

hemsidor. 

Sökord vid litteraturstudie: Grundläggning, Pålning, Platta på mark, Miljö, Livscykelanalys, Environment, 

Geotechnical engineering, Life cycle assassement, LCA-verktyg. 

3.2 INTERVJUSTUDIE 
Intervjuer genomförs för att kartlägga vilka aspekter som styr valet av grundläggningsmetod och hur 

livscykelanalys används inom grundläggning av byggnader bland teknikkonsulter och entreprenörer inom 

grundläggning idag.  

Intervjuerna genomförs med en semistrukturerad struktur. Men detta menas att intervjun kan likas med 

ett vanligt samtal, men att samtalet inte utförs helt öppet och benämns därför som halv- eller semi-

strukturerad. Den semi-strukturerade intervjuformen har styrkan att forskaren styr över ramarna kring 

ämnet i intervjun samtidigt som respondenten kan inverka på samtalets utveckling (Holme & Solvang, 

1997). 

Holme och Solvang (1997) beskriver även hur frågor som är nerskrivna inför intervjun kan ses som en 

minnesanteckning för de frågor som forskaren vill ha besvarat. Detta kan användas då informationen från 

en intervju är beroende av informationskällan och det finns ingen garanti att den är relevant för 

frågeställningen.  

Intervju som metod har styrkan att den intervjuade har möjlighet att med egna ord beskriva en situation 

utifrån ett eget perspektiv samt att metoden visar en helhetsbild som möjliggör ökad förståelse inom 

området (Holme et al., 1997).  

Intervjuerna utförs utifrån ett underlag som berörde två teman, Tema 1: Valet av grundläggningsmetod 

och Tema 2: Grundläggning och livscykelanalys. Intervjuguiden togs fram baserat på insamlad teori under 

litteraturstudien och hittas i bilaga 1. Första av delen av intervjun åtgick att besvara frågan om vilka 

grundläggningsmetoder som används främst idag samt vilka aspekter som tas i beaktning när man väljer 

grundläggningsmetod. Andra delen av intervjun utfördes för att utforska hur respektive respondent såg 

på användningen av livscykelanalyser i grundläggningsbranschen samt på vilket sätt denne tror att man 

skulle kunna öka dess användning. Då intervjuerna utfördes med en semi-struktur så anpassades frågorna 

efter hur intervjun utvecklade sig. Intervjuerna var runt 30 minuter långa och utfördes över telefon. För 

att skapa goda förutsättningar för att analysera resultatet så spelades intervjuerna in. För att skapa 
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transparens och granskningsbarhet av intervjudata så finns ljudinspelningar arkiverade i Luleå Tekniska 

Universitets arkiv. 

Intervjupersoner har valts ut inom entreprenör- och konsultföretag baserat på deras befattning inom 

företaget. För att få en bred insamling av information har intervjuer har utförts med personer som har 

olika inriktningar och arbetsområden inom grundläggningsbranschen. Antalet intervjuer har inte planerats 

från arbetets start, utan antalet har baserats på omfattningen och variationen av informationen som har 

tillhandahållits från intervju till intervju. Intervjuundersökningen har utförts på detta sätt för att 

informationen skall under en rimlig tid kunna bearbetas samt för att få svar på respektive forskningsfråga 

på ett översiktligt sätt. 

Totalt sex intervjuer har genomförts där två av intervjupersoner kommer från två olika 

entreprenadföretag och fyra av intervjupersoner från ett konsultföretag. Från entreprenadföretagen 

intervjuas en arbetschef och en samordnare inom LCA och Klimat. Från konsultföretaget intervjuas en 

gruppchef, en teknikchef, en handläggande geotekniker samt en person som jobbar inom miljöledning 

och samhällsplanering. I tabell 5 redovisas de olika intervjuerna samt vilka forskningsfrågor och teman 

intervjun har kretsat kring. 

Tabell 5: Information om intervjuer utförda i examensarbetet. 

Analysen av resultatet har skett genom att först skriva ut en sammanställning av intervjuerna. Denna 

sammanställning har skickats tillbaka till respondenterna för att möjliggöra korrigeringar och 

godkännande av den insamlade informationen. Efter att sammanställningen har verifierats har 

gemensamma nämnare och nyckelord identifierats. Intervjuerna har sedan sammanställts kopplat till 

respektive forskningsfråga samt under de gemensamma nämnare som funnits.  Sammanställningen har 

utgått från direkta meningar och ordval som intervjupersonerna har använt. För att få en större förståelse 

och djup i redovisningen av intervjuerna har citat från alla respondenter redovisats. 

Innehållet av informationen från intervjuerna har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Denna metod 

bygger på att informationen tolkas både som helhet och i textens respektive delar. Tolkningen utförs med 

syfte att förstå respektive intervjupersons åsikter och personliga erfarenheter men även tolka hur olika 

arbetsgrupper besvarat respektive forskningsfråga (Graneheim & Lundman, 2004). I detta examensarbete 

analyserades materialet utifrån de två temana beskrivna ovan. Variationer och likheter mellan olika 

respondenter samt mellan olika arbetsgrupper analyseras. Resultatet och analysen av intervjustudien 

kopplas sedan mot tidigare arbeten inom området samt diskuteras tillsammans med resultat och analys 

av fallstudien. 

Intervjuperson Befattning Ämne Längd Datum 

Entreprenör 1 Samordnare LCA och Klimat Tema 2 25 min 2018-04-13 

Entreprenör 2 Arbetschef Tema 1 och 2 30 min 2018-05-07 

Geokonsult 1 Gruppchef Tema 1 och 2 30 min 2018-05-21 

Geokonsult 2 Teknikchef Tema 1 och 2 30 min 2018-05-21 

Miljökonsult 1 Miljöledning & Samhällsplanering Tema 2 30 min 2018-05-23 

Geokonsult 3 Handläggande geotekniker Tema 1 och 2 20 min 2018-05-24 

Tema 1: Valet av grundläggningsmetod, Tema 2: Grundläggning och livscykelanalys 
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3.3  LCA-STUDIE 
En fallstudie genomförs för att undersöka hur livscykelanalys kan användas som metod för att beräkna 

och jämföra klimatpåverkan från grundläggningsmetoder för byggnader. Fallstudien består av en 

jämförande livscykelanalys där två olika grundläggningsmetoder, platta med pålar och platta med 

lastkompensation, utvärderas och klimatpåverkan beräknas genom att använda två digitala LCA-verktyg. 

Utifrån genomförd litteraturstudie så väljs Klimatkalkyl 6.0 och BM 1.0 som verktyg i fallstudien för 

utförandet av en jämförande livscykelanalys. Båda programmen är utformade för enkel användning och är 

baserade på grundläggande LCA-metodik. Beskrivningar av programmens funktioner och avgränsningar 

har varit tillgängliga och verktygen är kostnadsfria för användaren. Dessa LCA-verktyg har valts baserat på 

ovanstående kriterier med tyngd på att programmen är utformade så att ingen djupare förkunskap krävs 

samt att det finns tillgängligt kostnadsfritt för allmänheten. Detta anses vara av betydelse för att 

fallstudien lätt skall kunna tolkas och att ingen förkunskap krävs för att förstå tillvägagångsättet.   

Klimatkalkyl 6.0 är utvecklad för grundkonstruktioner inom infrastruktur och BM 1.0 är utvecklad för 

byggnader. Inga av verktygen är direkt utvecklade för grundläggning av byggnader. Båda programmen 

väljs för att de på olika sätt kan användas på grundläggning av byggnader.  

Fallstudien delas upp i tre delstudier. 

Studie 1 - Klimatkalkyl 6.0 
Jämförande LCA för platta med lastkompensation och platta med pålar i verktyget Klimatkalkyl 6.0. 

Studie 2 - BM 1.0 
Jämförande LCA för platta med lastkompensation och platta med pålar i verktyget BM 1.0. 

Studie 3 - Jämförelse mellan Klimatkalkyl 6.0 och BM 1.0 
En jämförelse mellan resultaten från studie 1 och 2. 

Verktygens bakgrund, metod och avgränsningar beskrivs i avsnitt 2. 

3.3.1 Referensobjekt 
Fallstudien baseras på ett avslutat projekt där konstruktionsritningar och materialmängder har 

tillhandahållits från konstruktör. Projektet är en villa där man projekterat för två olika 

grundläggningsmetoder, platta med pålar samt platta med lastkompensation. Båda 

grundläggningsmetoderna antas ha samma livslängd samt att inget underhåll krävs. Referensobjektet 

beskrivs vidare under avsnitt 5.  

Antagande för konstruktionen har gjorts där schaktning, fyllning av gruskross och geotextil-duk har lagts 

till i grundkonstruktionen. För att beräkna mängder för schaktning, fyllning av gruskross och geotextil har 

planritning och detaljritning för respektive grundläggningsmetod ritats i programmet Autodesk Revit 

2018. Denna information har sedan används som underlag för beräkningarna av schaktning, fyllning av 

gruskross och geotextil och redovisas i bilaga 2. 

Undergrundens uppbyggnad har antagits utifrån ett möjligt fall då båda grundläggningsmetoderna kan 

användas. Undergrunden antas baserat på uppgifter från konstruktören och har utformats tillsammans 

med en geotekniker på Sweco Civil AB.  
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Utifrån undergrunden har pållängden tagits fram för grundläggningsmetoden platta med pålar. Enligt 

information från konstruktör ska pålarna klara en minsta last på 160 kN. Påltyp har valts till slanka 

stålrörspålar, RR75, som klarar en last på 380 kN (SSAB, u.å). 

För cellplast i grunden har densiteten antagits baserat på leverantörens produktdata. Tillbehör i plast, för 

montering av cellplast, antas vara av sorten polypropen där vikt, för respektive tillbehör, har 

tillhandahållits av leverantör. Beräkningar av mängder för respektive grundläggningsmetod redovisas i 

bilaga 3 samt 4. Byggnadsdelar och materials emissionsfaktorer har i första hand används från 

programmens egen databas. Övriga byggnadsdelar och materialens emissionsfaktorer har tagits från 

godkända EPD:er som hämtats från EPD-norge.no och Afvalmanager.nl.  

3.3.2 Studie 1 – Klimatkalkyl 6.0 
Klimatkalkyl 6.0 har används som LCA-verktyg i studie 1. Livscykelanalysen har utförts genom att använda 

programmets funktioner och användarmanual, där data för respektive byggnadsdel i första hand har 

hämtats från programmets egen miljödatabas. Programmets funktioner och avgränsningar beskrivs i den 

teoretiska referensramen, under avsnitt 2.4. Beräkningar som utförs i Klimatkalkyl 6.0 avser 

produktskede, modul A1-A3, samt byggarbetsplatsens fordon, maskiner och apparater (drivmedel), modul 

A5.2. Drift och underhåll samt reinvestering tas ej med i studien. 

Inventeringsdata 

För att använda materialmängderna från referensobjektet i verktyget har omräkningar utförts för 

respektive grundläggningsmetod. Omräkningar av material till rätt enhet, för att kunna användas i 

verktyget, presenteras i bilaga 3 och 4. Materialdata för omräkning av mängder till rätt enhet, för att 

kunna läggas in i verktyget, har hämtas från leverantörer. Emissionsfaktorer för klimatpåverkan och 

primärenergianvändning har hämtas från EPD:er, se tabell 6.  

Mängder och enheter som presenteras i tabell 6, för respektive grundläggningsmetod, motsvarar de som 

läggs in i verktyget. 

Tabell 6: Redovisning av ingående byggnadsdelars mängder, omvandlings- och emissionsfaktorer använda i 
programmet Klimatkalkyl 6.0. 

Byggnadsdelar Platta med 
pålar Mängd 

Platta med 
lastkompensation 

Mängd 

Omvandlings-
faktor 

Klimatstandard-
värde 

Primär 
energistandar

d-värde

Referens 

Stålpålar 100 m - 10,8 kg/m 2,49 kg CO2e/kg 26,5 MJ/kg (SSAB, 2016) 

Cellplast (EPS80) 350 m2 1430 m2 1,50 kg/m2 3,81 kg CO2e/kg 91,7 MJ/kg Se bilaga 5 

Cellplast (EPS200) 50,3 m2 50,3 m2 3,00 kg/m2 3,67 kg CO2e/kg 88,2 MJ/kg Se bilaga 5 

Plast 50,8 kg 61,5 kg 1,00 200*10^1 kg 
CO2e/ton 

734*10^2 
MJ/ton 

Se bilaga 5 

Betong 24,0 m3 27,0 m3 Klimatkalkyl 6.0 Emissionsfaktorer från Klimatkalkyl 6.0 

Jord fyll 53,0 m3 62,0 m3 Klimatkalkyl 6.0 Emissionsfaktorer från Klimatkalkyl 6.0 

Jord schakt 99,6 m3 315 m3 Klimatkalkyl 6.0 Emissionsfaktorer från Klimatkalkyl 6.0 

Geotextil 178 m2 206 m2 Klimatkalkyl 6.0 Emissionsfaktorer från Klimatkalkyl 6.0 

Stål, armering & 
ståltillbehör 

1860 kg 2130 kg Klimatkalkyl 6.0 Emissionsfaktorer från Klimatkalkyl 6.0 

För stålpålar, cellplast och plast har värden manuellt lags in i programmet. För övriga byggnadsdelar har 

standardvärden för omvandlingsfaktor, klimatpåverkan, primärenergianvändning för material och 

användning av arbetsmaskiner tagits från Klimatkalkyl 6.0. 
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För stålpålar har egen omräkningsfaktor (kg/m) och emissionsfaktorer för klimatpåverkan (CO2e/kg) och 

primärenergianvändning (MJ/kg) förts in i programmet. Emissionsfaktorer har tagits direkt från EPD. 

Värden för stålpålar läggs in manuellt, detta då dimensionen för stålpålar, som finns i Klimatkalkyl 6.0, 

avviker markant i vikt och emissionsfaktorer i jämförelse med referensobjektet och EPD. Verktygets 

standardvärden för pålningsarbetet har använts.  

För cellplast, termisk isolering, har egen omräkningsfaktor (kg/m3) och emissionsfaktorer för 

klimatpåverkan (CO2-ekv) och primärenergianvändning (MJ) först in i programmet för respektive cellplast 

(EPS80 och EPS200). Omräkningar utifrån EPD har utförts för emissionsfaktorerna för respektive cellplast 

och presenteras i bilaga 5. Värden för cellplast läggs in manuellt då den termiska isoleringen i Klimatkalkyl 

6.0 avser stenull och inte cellplast. 

För plast har egna emissionsfaktorer för klimatpåverkan (CO2-ekv.) och primärenergianvändning (MJ) 

använts. Värden för plast har lagts in manuellt då materialet plast, inte finns i Klimatkalkyl 6.0.  

 

Tillvägagångsätt 
En separat livscykelanalys har utförts för respektive grundläggningsmetod. Först har kalkylnivån valts för 

respektive grundläggningsmetod. Ingång B har valts där projektspecifika mängder av ingående 

byggnadsdelar kan anges. En kalkylmapp och uppgifter om kalkylen har fyllts i. När kalkylen är upprättad 

har ingående byggnadsdelar för respektive grundläggningsmetod valts, enligt tabell 7.  

 

Tabell 7: Valda byggnadsdelar i Klimatkalkyl 6.0 för respektive grundläggningsmetod. 

Valda byggdelar i  
Klimatkalkyl 6.0 

Platta med 
pålar 

Platta med 
lastkompensation 

Ingår i byggskede Beskrivning av 
byggdelar  

Annat material, 
konstruktion, Väg (6.2) Plast 

X X Produktskede 
(A1-A3) 

Plasttillbehör för 
armering och cellplast 

Betong, Väg (6.2) X X Produktskede 
(A1-A3) 

Betong för 
betongplatta 

Jord Fall B, Fyll, Väg (6.2) X X Arbetsmaskiner 
byggarbetsplats (A5.2) 

Fyllning med gruskross, 
gruskross fraktas till 
platsen 

Jordschakt Fall A, Väg (6.2) X X Arbetsmaskiner 
byggarbetsplats (A5.2) 

Urschaktning, 
schaktmassorna 
förvaras på platsen 

Lager av geotextil, Väg (6.2) X X Produktskede 
(A1-A3) 

Geotextil 

Stål, armering, Väg (6.2) X X Produktskede 
(A1-A3) 

Armering till platta och 
ståltillbehör 

Stålpålar (6.4) X  Produktskede 
(A1-A3) samt pålning 
(A5.2) 

Stålpålar 

Termisk isolering med 
isolerskivor, Väg (6.2) EPS80 

X X Produktskede 
(A1-A3) 

Isolering med cellplast 
EPS80 

Termisk isolering med 
isolerskivor, Väg (6.2) EPS200 

X X Produktskede 
(A1-A3) 

Isolering med cellplast 
EPS200 

 

Inventeringsdata, mängder, har sedan förts in i programmet för respektive byggnadsdel enligt tabell 6. 

Resultatet från verktyget skapas i en rapport, där en jämförande sammanställning presenteras. Utifrån 

rapporten skapas tabeller och diagram i Microsoft Excel 2013 för ett tydligare resultat och för att en 

enklare analys skall kunna genomföras. Rapporten från Klimatkalkyl 6.0 hittas i bilaga 7.  
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3.3.3 Studie 2 – BM 1.0 
BM 1.0 används som LCA-verktyg i studie 2. Livscykelanalysen har utförts genom att använda 

programmets funktioner och användarmanual, där data för respektive byggnadsdel och material i första 

hand har hämtats från programmets egen miljödatabas. Programmets funktioner som beskrivs i den 

teoretiska referensramen, under avsnitt 2.4. Beräkningar i BM 1.0 avser hela byggskedet, modul A1-A5.  

 

Inventeringsdata 
BM 1.0 behandlar materialmängder i vikt, enhet kg, vid beräkning av klimatpåverkan. För att använda 

materialmängderna från underlaget har omräkningar utförts för respektive grundläggningsmetod. 

Omräkningar av material till rätt enhet för verktyget presenteras i bilaga 3 och 4.  

Byggnadsdelars emissionsfaktorer har i första hand hämtats från programmens egen databas. 

Materialdata för omräkning av mängder till rätt enhet har hämtas från leverantörer. Emissionsfaktorer för 

klimatpåverkan har hämtas från EPD:er, se tabell 8. 

Tidsåtgång och dieselförbrukning för arbetsmoment utförda på byggarbetsplatsen fås via personlig 

kommunikation med entreprenörer, se bilaga 6. 

För modul A5.3-A5.5 sätts inventeringsdata till noll. Detta då referensobjektet är en mindre villa och det 

antas inte krävas energi för uppvärmning av exempelvis byggbodar och kontor (modul A5.3-A5.4).  Ingen 

övrig miljöpåverkan, exempelvis övergödning vid sprängning och kemikalieanvändning, antas förekomma 

(modul A5.5). Ett generellt värde för transport till byggarbetsplatsen (modul A4) och spill från 

byggmaterial (A5.1) beräknas automatiskt av verktyget. 

 

Tabell 8: Redovisning av ingående byggnadsdelars mängder, omvandlings- och emissionsfaktorer använda i 
programmet BM 1.0. Avser modul A1-A3, samt A5.1. 

Byggnadsdelar Platta med pålar 
Mängd [kg] 

Platta med 
lastkompensation Mängd 

[kg] 

GWP: Klimatpåverkan 
[kg CO2e/kg] 

Referens 

Plasttillbehör 50,8 61,5 2,00 (Polyolefins Group, 
2008) 

Geotextil 16,0 18,5 2,00 (Polyolefins Group, 
2008) 

Stålpålar 108*10^1 - GWP: Klimatpåverkan från BM 1.0 

Ståltillbehör 6,75 6,75 GWP: Klimatpåverkan från BM 1.0 

Cellplast 
(EPS80/200) 

676 2 30*10^1 GWP: Klimatpåverkan från BM 1.0 

Betong 647*10^2 716*10^2 GWP: Klimatpåverkan från BM 1.0 

Armering & byglar 121*10^1 108*10^1 GWP: Klimatpåverkan från BM 1.0 

Stål, armeringsnät 597 104*10^1 GWP: Klimatpåverkan från BM 1.0 

 

 

Tabell 9: Redovisning av ingående byggnadsdelars primärenergianvändning med avseende på modul A5.2. 

Byggnadsdelar Platta med 
pålar Mängd 

[MJ] 

Platta med 
lastkompensation 

Mängd [MJ] 

GWP: Klimatpåverkan 
[kg CO2e/kg] 

Referens 

Jord schakt 585 1 85*10^1 GWP: Klimatpåverkan från BM 1.0 

Jord fyll 353 353 GWP: Klimatpåverkan från BM 1.0 

Pålning (arbete) 106*10^1 - GWP: Klimatpåverkan från BM 1.0 

Totalt 200*10^1 2 20*10^1 
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Stålpålar och ståltillbehör (najtråd, spikbläck) antas vara av samma stålkvalité. Cellplast EPS80 och EPS200 

antas ha samma densitet och klimatpåverkan. Geotextil (duk av polypropylenfiber) antas vara av samma 

material, med samma klimatpåverkan, som plasttillbehören.  

Arbeten med schakt, fyllning med gruskross och pålningsarbete antas påverka klimatet genom 

dieselförbrukning vid arbetet under modul A5.2. För dessa arbetsmoment beräknas dieselförbrukningen 

för arbetsmomenten till energi [MJ], se bilaga 6. Dessa energimängder läggs in i verktyget och 

standardvärden för klimatpåverkan från energimängd används från BM 1.0. 

För plast och geotextil läggs egna faktorer för klimatpåverkan (CO2e) in i verktyget, tagna direkt från EPD, 

se tabell 8. Värdena läggs in manuellt i verktyget då dessa material inte finns i BM 1.0. 

 

Tillvägagångsätt 
En separat livscykelanalys har utförts för respektive grundläggningsmetod. Först har projektinformation 

angetts och livscykelinventeringens omfattning valts. Hela byggskedet har valts. 

När kalkylen är upprättad har ingående byggdelar för respektive grundläggningsmetod valts, se tabell 10 

och 11.  

 

Tabell 10: Valda byggnadsdelar, Byggskedet A1-A5, i BM 1.0 för respektive grundläggningsmetod. 

Valda byggdelar i BM 
1.0 

Platta 
med pålar 

Platta med 
lastkompensation 

Ingår i byggskede Beskrivning Mappning 

Armeringsnät mm  X X Produktskede 
(A1-A4) samt spill 
(A5.1) 

Armeringsnät  

Cellplast, expanderad 
polystyren (EPS) 

X X Produktskede 
(A1-A4) samt spill 
(A5.1) 

Isolering med 
cellplast EPS80/200 

 

Egen tillagd resurs 
Polypropylene, 
plasttillbehör 

X X Produktskede 
(A1-A4) samt spill 
(A5.1) 

Plasttillbehör för 
armering och cellplast  

 

Egen tillagd resurs 
Polypropylene, 
Geotextil 

X X Produktskede 
(A1-A4) samt spill 
(A5.1) 

Geotextil  

Högvärdigt 
armeringsstål, 
spännararmering 

X X Produktskede 
(A1-A4) samt spill 
(A5.1) 

Armeringsstål inkl. 
byglar 

 

Konstruktionsstål, 
obelagd Ståltillbehör 

X X Produktskede 
(A1-A4) samt spill 
(A5.1) 

Ståltillbehör (najtråd, 
spikbläck) 

 

Konstruktionsstål, 
obelagd Stålpålar 

X  Produktskede 
(A1-A4) samt spill 
(A5.1) 

Stålpålar  

Olika betongvaror 
såsom trappor, 
balkonger etc. 

X X Produktskede 
(A1-A4) samt spill 
(A5.1) 

Betong för 
betongplatta 

 

 



 

27 

 

Tabell 11: Valda byggnadsdelar, Byggarbetsplatsen A5.2, i BM 1.0 för respektive grundläggningsmetod. 

Valda byggdelar i BM 
1.0 

Platta 
med pålar 

Platta med 
lastkompensation 

Ingår i byggskede Beskrivning Mappning 

Diesel inkl std 
bioinbl. Till 
byggarbetsplatsen 
Schakt 

X X Grävmaskin, 
Pålningsmaskin 
(A5.2) 

Grävmaskiner vid 
schakt  

 

Diesel inkl std 
bioinbl. Till 
byggarbetsplatsen 
Fyll 

X X Grävmaskin, 
Pålningsmaskin 
(A5.2) 

Grävmaskiner vid 
fyllning av gruskross 

 

Diesel inkl std 
bioinbl. Till 
byggarbetsplatsen 
Pålning 

X  Grävmaskin, 
Pålningsmaskin 
(A5.2) 

Maskin vid pålning  

 

Mappningskvalitén väljs för respektive byggnadsdel. Samma mappningskvalité valdes för respektive 

grundläggningsmetod, se tabell 10 och 11. För beskrivning av momentet mappningen, se avsnitt 2.4.1.  

Mängder för varje byggnadsdel läggs in i programmet. När alla mängder har lagts in i verktyget skapas en 

rapport för respektive grundläggningsmetod. Utifrån rapporten skapas tabeller och diagram i Microsoft 

Excel 2013 för ett tydligare resultat och för att en enklare analys skall kunna genomföras. Rapporten från 

BM 1.0 hittas i bilaga 8.  

3.3.4 Studie 3 – Jämförelse mellan Klimatkalkyl 6.0 och BM 1.0 
I studie 3 jämförs de beräknade värdena för klimatpåverkan i studie 1 och 2. Då verktyget BM 1.0 inte 

beräknar primärenergianvändningen så jämförs endast klimatpåverkan beräknat i respektive verktyg. 

Resultatet från modul A1-A3 och A5.2 jämförs, då verktyget Klimatkalkyl 6.0 endast beräknar 

klimatpåverkan från dessa moduler. 

Skillnaden i klimatpåverkan mellan verktygen, totalt och från respektive byggnadsdel, redovisas för 

respektive grundläggningsmetod. Dessa skillnader sammanställs i tabeller och stapeldiagram för att 

lättare kunna analysera resultatet. 

Skillnaden mellan verktygen Klimatkalkyl 6.0 och BM 1.0 analyseras. Verktygens för- och nackdelar 

analyseras och diskuteras utifrån deras tillämpbarhet för att bedöma klimatpåverkan från 

grundläggningsmetoder för byggnader. 

3.4 METODKRITIK 
För att uppnå målet i detta examensarbete används en kombinerad metod med intervjuer och 

beräkningar i en fallstudie av klimatpåverkan från två alternativa grundläggningsmetoder för en byggnad. 

Intervjuerna utförs via telefon vilket gör att uttryck utöver det verbala, som ansiktsuttryck och 

kroppsspråk, inte kan studeras. Enligt Holme et.al (1997) bör intervjuer utföras ansikte mot ansikte för att 

få en fysisk närhet, mellan forskare och respondent, samt för att skapa ömsesidig tillit. För att uppnå 

målet för detta examensarbete är det svaren från respondenterna som är det mest väsentliga. En intervju 

ansikte mot ansikte hade dock gett förutsättningar för en tydligare och mer färgad tolkning av 

respondenternas svar. Intervjuerna utfördes semi-strukturerade vilket gör att det lätt kan likna ett vanligt 

samtal. Intervjuaren kan därmed missförstå respondenterna och tolka deras svar på ett felaktigt sätt 

(Holme et al., 1997). En semi-strukturerad intervjuform har resulterat i att information har insamlats 

utanför de två temana, vilket gett en bredare och helhetsbild kring ämnena.  
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De intervjuade respondenterna har olika befattningar och arbetar med olika områden rörande 

grundläggning. Detta har gett en brett perspektiv och inblick från flera delar av branschen. Att ha en stor 

variationsbredd på respondenterna ger ett stort informationsinnehåll att arbeta med (Holme et al., 1997). 

Detta har dock även resulterat i att inte alla respondenter har kunnat besvara frågor inom de två temana 

som satts för att uppfylla målet. 

Antalet intervjuer har gett en översiktlig bild över vilka aspekter som är styrande vid val av 

grundläggningsmetod och hur livscykelanalys används hos entreprenörer och konsulter inom geoteknik 

och grundläggning. För att besvara examensarbetets frågor har en intervjumanual använts vid utförandet 

av intervjuerna men respondenterna själva har fått styra samtalets utveckling. En intervjumanual kan 

användas som stöd under intervjun för att forskaren ska kunna styra samtalet så att den omfattar de 

områden som denne vill ha besvarat (Holme et al., 1997).  

För att öka tillförlitlighet i intervjuresultatet har intervjuerna spelats in där en skriftlig sammanställning 

från intervjuerna har skickats till respektive respondent (Svensson & Starrin, 1996). Respondenten har där 

haft möjlighet att korrigera sina uttalanden och godkänna att forskaren har uppfattat svaren rätt. För att 

skapa transparens och granskningsbarhet har inspelningarna från intervjuerna arkiverats i Luleå Tekniska 

Universitets arkiv efter godkännande från respondenterna.  

Intervjuerna har sammanställts och analyserats med hjälp av innehållsanalys för att läsaren både ska 

kunna urskilja varje respondents åsikt men även se hur olika arbetsgrupper har besvarat frågor inom de 

två temana (Graneheim et al., 2004). För att få ökad förståelse över intervjupersonernas uttryck och 

ordval har direkta citat redovisats (Holme et al., 1997).  

Att använda två digitala verktyg för att uppnå målet att undersöka hur metoden livscykelanalys kan 

användas för grundläggning av byggnader har för- och nackdelar. Klimatkalkyl 6.0 är utvecklat för att 

beräkna klimatpåverkan och primärenergianvändningen för infrastruktur (Toller, 2018). BM 1.0 är ett 

miljöberäkningsverktyg som är utvecklat för att beräkna och ta fram klimatdeklarationer för byggnader 

(Svenska Miljöinstitutet, 2018). Ingen av verktygen är därmed direkt utvecklade för att applicera på 

grundläggning av byggnader vilket medför att resultatet kan ifrågasättas. Dock har dessa förutsättningar 

noterats innan fallstudiens start och fallstudien utförts på ett transparent sätt samt att verktygens 

skillnader och tillämpbarhet för grundläggning av byggnader har tagits upp i diskussion.  

Fallstudien baseras på ett verkligt grundläggningsprojekt och antaganden kring konstruktionen har utförts 

tillsammans med konstruktör och geotekniker med goda erfarenheter inom området. Då verktygen som 

används vid studien kräver olika typer av indata har många omräkningar gjorts vilket gör att det kan finnas 

beräkningsfel. Beräkningarna redovisas i bilaga 2-6 för granskningsbarhet.  

I och med att fallstudien baseras på ett specifikt projekt, med vissa specifika förutsättningar, gör att 

resultatet inte direkt kan tillämpas för andra fall. Även att beräkningarna utförs enbart för modulerna A1-

A5 leder till att det inte går uttala sig om grundläggningsmetodernas klimatpåverkan under hela dess 

livscykel.   
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4 INTERVJUER MED TEKNIKKONSULTER OCH ENTREPRENÖRER 
I följande avsnitt presenteras en sammanställning av intervjuer som utförts med konsulter och 

entreprenörer inom grundläggningsbranschen.  

 

4.1 Val av grundläggningsmetod idag 
Entreprenör 1 samt Geokonsult 1 och 2 berättar att omständigheterna som råder för respektive fastighet, 

bland annat de geotekniska förutsättningarna, är alltid den faktor som i första hand styr valet av 

grundläggningsmetod.  

 

”Det beror på omständigheterna för respektive fastighet och det beror på vad som ska byggas”  

– Entreprenör 1 

 

”Det är mycket beroende på läget och förutsättningarna” - Geokonsult 1 

 

Andra faktorer som påverkar är ekonomi, pålitlighet i metoderna, beställarens val, tradition och personlig 

erfarenhet. Redan i ett tidigt undersökningsskede har man möjlighet att välja grundläggningsmetod säger 

Geokonsult 2, för då finns det data och underlag att värdera andra, alternativa metoder. 

Entreprenör 2 berättar att man kan styra valet av grundläggningsmetod beroende på om det är en total- 

eller utförandeentreprenad. Vid en utförandeentreprenad så har beställaren redan projekterat klart och 

då har de angett hur husets ska grundläggas. Vid totalentreprenad så kan vi bestämma det mesta själva 

och vid arbete internt i bolaget, med egna projekt, så är vi oftast med i tidigt skede för att kunna påverka 

hur grundläggningen ska utföras på bästa sätt, säger Entreprenör 2. 

 

”Vi försöker alltid titta på alternativa lösningar som är bättre ur både tid, ekonomi och miljömässiga 

aspekter” – Entreprenör 2 

 

Miljökonsult 1 som arbetar med miljö, på ett generellt plan, uttalade sig inte angående hur valet av 

grundläggningsmetod sker idag.  

 

Ekonomi en styrande faktor 

En faktor som belyses av Entreprenör 1 och 2 samt Geokonsult 1, 2 och 3 är ekonomin, som ofta styr 

vilken grundläggningsmetod som används. För konsulter händer det ofta i ett uppdrag att man på kort tid 

ska hitta en grundläggningsmetod som fungerar och leverera en teknisk lösning till kunden säger 

Geokonsult 1. Vidare säger denna att man snabbt ska hitta en prismässigt bra lösning, och räkna hem det.  

 

”Man börjar med det billigaste och försöker räknar hem det. ” – Geokonsult 1. 

 

Att räkna på flera sätt, säger Geokonsult 1, tar både tid och kostar pengar. 
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Entreprenör 2 beskriver hur mycket cirkulerar kring ekonomin och att hitta de mest ekonomiska samt 

produktionsmässigt bästa alternativen.  Även Geokonsult 1 berättar hur smidigheten att applicera 

grundläggningsmetoden under genomförandet är en styrande faktor. 

 

”Vi försöker alltid vid anbud ”vrida” till det så att det blir så ekonomiskt fördelaktigt för beställaren som 

möjligt.” – Entreprenör 2 

 

Entreprenör 2 beskriver även hur de jobbar mycket med transportfrågan inom entreprenaden. Att 

minimera transporter, av exempelvis schaktmassor och material, gör att man minimerar kostnader. Detta, 

enligt Entreprenör 2, då transporter är hutlöst dyrt och utgör av den största delen av kostnader för 

entreprenaden idag.  

Den ekonomiska frågan är en viktig faktor, säger Geokonsult 3, och är starkare när man är konsult på 

uppdrag av entreprenören. 

 

”Dom ställer frågan: Vad är det billigaste vi kan göra, och fortfarande uppfylla kraven? Medan 

Trafikverket frågar mer: Vad är den lämpligaste åtgärden? ” – Geokonsult 3 

 

Geokonsult 2 säger att man måste kolla på totalkostnaden när man jämför två alternativa metoder. 

Exempelvis är det dyrare med en borrad påle per meter än en slagen påle, däremot kan totalkostnaden 

vara billigare med en borrad påle. Detta beror på att borrade pålar kan ta större last och då kan det krävas 

färre pålar. 

 

Att välja en robust och pålitlig metod 

En av konsulterna, Geokonsult 2, pratade ingående om hur man väljer grundläggningsmetod baserat på 

robusthet. Robusthet innebär att man använder pålitliga och beprövade metoder som alla, i alla led, 

känner till, säger Geokonsult 2. Vidare berättar konsulten att man vill använda pålitliga metoder som man 

vet fungerar och i Sverige kan det vara att man använder metoder anpassade till nordiska förhållanden.  

 

”Med nordiska förhållanden tänker jag på kallt klimat, lös lera och hårt berg. De är dom tre som skiljer oss 

från mellan- och Sydeuropa. ” – Geokonsult 2 

 

Det kan vara svårt att använda sig av nya metoder, menar Geokonsult 2, med tanke på att det saknas 

erfarenhet vilket gör att det kräver mer i en tidplan att hantera osäkerheter.  

  

Tradition & personlig erfarenhet 

Två starka faktorer som belyses under intervjuerna är att det är ofta tradition och personliga erfarenheter 

som speglar valet av grundläggningsmetod. Geokonsult 2 berättar hur man i Sverige ofta tänker på slagna 

betongpålar när det kommer till anläggningsprojekt. Detta menar denne beror på att många stora svenska 

entreprenörer har egna pålfabriker och att det är en beprövad konstruktion i Sverige.  
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”Traditionellt har man bara tänkt betongpålar när det gäller pålning.” – Geokonsult 2 

 

”Om man pratar om pålning generellt kan man säga att vid stora laster föredras betongpålar före 

stålpålar” – Entreprenör 1 

 

”När det gäller pålning används främst betongpålar och slanka stålrörspålar” – Geokonsult 1 

 

Entreprenör 2 berättar intervju hur man generellt använder prefabricerade, slagna betongpålar istället för 

stålpålar. Detta då betongpålar ofta har större bärighet och är ekonomiskt fördelaktiga. Vidare berättar 

denne att vid mindre laster är stålpålar mer frekvent använda. Geokonsult 1 och Geokonsult 2 delar 

samma syn och säger att betongpålar och slanka stålrörspålar är de mest använda påltyperna i Sverige.  

Inom Sverige kan tradition även vara olika, beroende på geografisk placering. Geokonsult 1 berättar hur 

konsulter i Göteborg har en annan kompetens när det gäller grundläggning i lera, med kohesion- och 

friktionspålar, och konsulter i Stockholm är mer vana vid att slå till berg, med spetsburna pålar.  

 

”Många har sin favorit metod” – Geokonsult 3 

 

”Det är väldigt svårt att använda nya metoder med tanke på att det saknas erfarenheter och då krävs det 

lite mer utrymme i en tidsplan att hantera osäkerheter.” – Geokonsult 2 

 

”Dels är det mycket vad man använt tidigare, erfarenhet och vad man har tyckt vart smidigt och inte.” – 

Geokonsult 1 

 

Geokonsult 3 berättar att valet ofta kan relatera till den personliga erfarenheten, det vill säga den metod 

du tycker mest om. Om man står och väljer mellan två metoder och är van att använda en viss metod, då 

kommer man välja den. Detta beror på att man vet hur metoden fungerar och kan beskriva den. I annat 

fall ska du välja en metod som du är osäker på, vilket leder till att man måste lägga ner mer tid och energi 

för att djupdyka och lära sig den nya metoden, säger Geokonsult 3. Även Geokonsult 1 tar upp att tidigare 

erfarenheter är en faktor som spelar in i val av grundläggningsmetod.   

 

4.2 Användning av LCA  
Enligt Geokonsult 1, 2 och 3 används inte livscykelanalys som metod alls eller väldigt begränsat.  

”Nej, det används inte ofta.” – Geokonsult 3 

 

Även Miljökonsult 1 berättar att arbetet med LCA är begränsat och att det endast är ett fåtal inom 

företaget som jobbar med livscykelanalyser.  

 

”Överlag är det väldigt få som, ett 10 tal i Sverige, som jobbar med den metoden.” 

– Miljökonsult 1 
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Andra arbeten med miljöförbättringar sker, bland annat inom entreprenadföretagen. Entreprenör 2 

berättar hur dennes entreprenörföretag jobbar med återvunnen betongkross och asfalt.  

 

”Vi asfaltproduktionen används en del av återvunnen asfalt. Även betong krossas och återanvänds som 

fyllnadsmaterial på vägar. Jord som inte är förorenad återanvänds som fyllningsmaterial på samma 

byggarbetsplats.” – Entreprenör 1 

 

Entreprenör 1 berättar att de jobbar med återvinning av vissa material som schaktmassor och asfalt. Dock 

är det väldigt begränsat vad man kan återvinna säger denne. 

 

”Ofta försöker vi också att köra urschaktade massorna till egna byggen i närheten, så man försöker ha en 

massbalans.” – Entreprenör 1 

 

Entreprenör 2 säger att det inte alltid finns så mycket spelrum som man behöver för att miljöanpassa och 

optimera byggena mer, detta på grund av snäva byggtider.  

 

 

Beställare som styr 

En stark faktor som styr omfattning och på vilket sätt livscykelanalyser används är beställaren.  

 

”Det är beställaren som sätter upp spelreglerna” – Entreprenör 2 

 

”Det görs utifrån beställarkraven” - Entreprenör 1 

 

Entreprenör 1 berättar hur kundkrav och lagkrav styr omfattningen av arbetet. Att entreprenörer är 

väldigt bundna till krav, som ställs av beställare på val av grundläggningsmetod. Många utvecklingsprojekt 

och miljöcertifieringar har utförts, fortsätter Entreprenör 1, men det är bara i projekt utförda åt 

Trafikverket som det finns krav på livscykelanalyser utförda i Trafikverkets verktyg, Klimatkalkyl. Även 

Entreprenör 2 berättar att det än så länge bara är Trafikverket och vissa speciella kunder som ställer krav.  

 

”På byggsidan, på hus, finns inte ett tydligt krav. Det är bara i BREEM-projekt där man vill att man gör 

LCA” – Entreprenör 1 

 

Entreprenör 1 berättar att det på byggsidan inte finns ett lika tydligt krav som på anläggningssidan. Det 

kan i sådant fall förekomma i BREEAM-projekt, där man utför livscykelanalyser. Geokonsult 2 har en 

annan bild. 
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”Min bild är att man kommit längre på byggsidan vad det gäller materialval som är klassade och med 

BREEAM och de andra miljöklassningarna. Där är det väldigt hårt styrt.” – Geokonsult 2 

 

Miljökonsult 1 berättar att miljöcertifieringssystem även har varit en pådrivande faktor i sitt arbete med 

upprättandet av EPD:er. Detta, för att byggmaterialstillverkarna vill att deras material ska vara med i 

dessa projekt. 

 

”Ställer en kund ett krav så är det nästan alltid på grund av att det är någon längre bak i ledet, en 

myndighet, som ställer krav.” – Geokonsult 3 

  

Kraven som finns kommer från myndigheter säger Geokonsult 3. Geokonsult 1 berättar hur dennes 

beställare ofta är väldigt styrda i miljöpolicys från kommuner och statliga affärsverk. Att om man tittar i de 

administrativa föreskrifterna hos en kommun, vid upphandling av entreprenör, så är miljökraven tuffa. 

Miljökonsult 1 säger också att det är oftast dennes beställares beställare som efterfrågar 

miljödeklarationer.  

 

Tydligare krav från beställare och en större extern efterfrågan 

Idag så ska man utforma grundförstärkning med hänsyn till ekonomi, med det står ingenting om att man 

ska utforma med hänsyn till miljö, säger Geokonsult 2.  

 

”Man måste nå ner med kunskapen i ett förändringsarbete till projektörnivå så måste man få in det i 

kravställningen.” – Geokonsult 2 

 

Enligt min erfarenhet, säger Geokonsult 2, känns det just nu väldigt flummigt och det finns ingenting 

konkret att förhålla sig till i ett projekteringsarbete 

 

”Beställaren har hårda krav på sig, men har svårt att omsätta kraven i mätbara nyckeltal.” 

- Geokonsult 1 

 

Geokonsult 3 säger att beställaren har svårt att ställa konkreta krav och vill därmed gärna skjuta över det 

på projektörerna.  Även Geokonsult 1 har uppfattningen om att kraven hamnar hos projektören. 

 

”Om det är en totalentreprenad så blir det projektörens dilemma, då den får jobbet från entreprenören. 

Beställaren ropar av till entreprenören, som för vidare kravbilden och begär lösningen från projektören.” – 

Geokonsult 1 

 

Men det som är intressant är att i en utförande entreprenad, där projektören tar fram ett 

förfrågningsunderlag till beställaren, där har jag inte sett några krav, säger Geokonsult 1.  

Geokonsult 1 berättar vidare att efterfrågan är en viktig faktor för att få igång arbetet med 

livscykelanalyser. Att beställaren vill köpa den tjänsten och att en affär kan göras ut av det, känns mindre 
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konstlad än att efterfrågan skulle komma internt ifrån. Geokonsult 2 säger att så länge ingen ställer 

kravet, så kommer man inte ta till sig det i projekteringsarbetet.  

  

Utifrån intervjuerna visar det sig att flertalet av intervjupersonerna tycker att frågan om miljö och 

klimatpåverkan är luddig.  

 

”Jag tror att det måste ner och bli lite mer konkret och tydligt” – Geokonsult 2 

 

”Om man kvantifierade det skulle det vara mycket lättare” – Geokonsult 1 

 

Geokonsult 1 och 2 säger att krav på miljön från beställaren måste bli mer konkret och tydligt. Även att 

det skulle vara lättare om beställaren kunde tydliggöra och kvantifiera klimatpåverkan. 

Att arbetet med miljö och livscykelanalyser kommer mer och mer samt att kraven från beställaren ökar 

successivt, säger Entreprenör 1 och 2. Miljökonsult 1 säger också att efterfrågan har ökat de senaste åren.  

 

Använda och utveckla kompetens 

Geokonsult 1 berättar att spetskompetensen finns inom företaget men att man inte alltid involverar 

denna kompetens i alla projekt.  

 

”Spetskompetensen och nyckelkompetensen finns här, men om man tittar på geoteknik hos oss, om vi får 

ett uppdrag så kanske vi inte involverar dom med den kompetensen.” – Geokonsult 1 

 

Det skulle vara bättre om den kompetensen kommer närmare, fortsätter Geokonsult 1, och ännu lättare 

om alla hade det grundläggande miljötänket.  

 

”Där finns det en kunskapslucka. Man vet inte riktigt hur man ska välja och varför, och det finns inget bra 

hjälpmedel.” - Geokonsult 3 

 

Geokonsult 3 berättar att denne tror att okunskap är en bidragande faktor till varför LCA inte används 

inom grundläggning.  

 

”Jag tror många vill, och känner speciellt yngre. Dom som är äldre vet vad som funkar, och bygger det dom 

vet funkar. ” – Geokonsult 3 

 

De yngre som ofta är mer intresserade och ännu inte har byggt upp någon erfarenhet, säger Geokonsult 3, 

detta gör att man är mer öppen att väga in andra saker, då man ändå måste göra en del research ändå.  

Det är redan i ett tidigt skede man måste ta in klimatkompetensen för att välja klimatsmarta lösningar 

säger Geokonsul 2.  
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”Den här kompetensen, klimatkompetens, ska in och vara med och påverka när man upprättar ett 

underhållningsprogram. Så man i tidigt skede kan ha med olika metoder, det vill säga inte utesluta dessa 

metoder. ” – Geokonsult 2 

 

Att klimatfrågan och kravet på miljö verkar komma mer framgår tydligt under intervjuerna.  

Miljökonsult 1 säger att arbetet pågår och att man jobbar åt rätt håll för att harmonisera LCA-analyser och 

göra dem mer jämförbara. Denne tror att detta kan leda till att användningen ökar och att resultaten blir 

mer trovärdiga. 

 

”I och med att fler och fler företag tar fram EPD för sina produkter så tänker jag att det i framtiden blir 

lättare att få en helhet att jämföra med, för olika produktslag.” – Miljökonsult 1 

 

Användningen av LCA skulle öka om man förenklade modellen utan att kvalitén sjunker, säger 

Miljökonsult 1. Det är en fin gräns mellan att kapa vissa moment som är krävande med datainsamling och 

inte förenkla för mycket så att resultatet blir osäkert. 

Geokonsult 3 tycker att man ska ta fram ett hjälpmedel som kan användas av projektörerna för att välja 

grundläggningsmetod.  

 

”En hjälp att resonera sig fram till vad som är rimligaste och minst rimligt att använda.” – Geokonsult 3 

 

Även Geokonsult 2 säger att det vore bra om ett hjälpmedel kunde tas fram för att utforma en 

grundförstärkning med hänsyn till både den ekonomiska- och miljömässiga aspekten.  

 

”Vi är en stor organisation och den här frågan kommer komma snabbt, på bred front när den väl börjar 

komma. Då måste vi satsa på att utveckla och sprida den här kunskapen och arbetssättet.” – Geokonsult 1 

 

I dagsläget är den bästa lösningen ekonomiskt och tekniskt, säger Geokonsult 1, men när miljömässiga 

kravet också är en parameter, då måste vi kunna svara på den. Många känner osäkerhet och okunskap 

kring frågan säger Geokonsult 3, man vet inte hur man ska bete sig.  

 

”Alla verkar ställa sig samma frågor om varför händer det ingenting?” – Geokonsult 2 
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5 JÄMFÖRANDE LCA FÖR TVÅ GRUNDLÄGGNINGSMETODER  
 

5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Nedan presenteras en beskrivning av fallstudien och dess förutsättningar 

 

5.1.1 Referensobjekt 
Referensbyggnaden för fallstudien är en mindre byggnad med en area på cirka 157 m2 och en omkrets på 

cirka 52 m, se figur 5. De två grundläggningsmetoderna är dimensionerade för samma geotekniska 

förutsättningar och krafter som verkar på grundkonstruktionen är desamma i båda fallen.  

 
 

Figur 5: Planritning för referensbyggnad med yttermått [mm]. 
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5.1.2 Undergrundens uppbyggnad 
Den underliggande geologin består av 1,5 m torrskorpelera, därefter 1,5 m lera, 1 m friktionsjord och 

därefter fast berg, se figur 6. Grundvattennivån ligger på 1,5 m under markytan.  

 

Figur 6: Markförhållande under referensbyggnaden. 
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5.1.3 Platta med pålar 
Nedan beskrivs grundläggningsmetoden platta med pålar.  

 

Markarbeten 
För att möjliggöra grundläggningen krävs en urschaktning av jordmassor. Schaktningen beräknas till ca 

100 m3 jordmassor. Beräkningar av schaktmassor redovisas i bilaga 2. I figur 7 och 8 redovisas schakten 

för platta med pålar, i plan och sektion. 

 

 

Figur 7: Schakt i plan för platta med pålar [mm]. 

 

 

Figur 8: Schakt i sektion för platta med pålar [mm]. 
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Konstruktion 
Den undre konstruktionen består av en geotextil-duk närmast jorden. Ovan geotextilen är det 300 mm 

gruskross. Den övre konstruktionen består av 100 mm betongplatta vilande på liggande betongbalkar, 

300x300 mm. Mellan betongbalkarna ligger 3 lager med 100 mm cellplast med tryckhållfasthet 80 kN/m2. 

Kantbalkarna kläs in med L-element och kantelement av cellplast med tryckhållfasthet 200 kN/m2. Se figur 

9 och tabell 12 för uppbyggnaden av grundläggningskonstruktionen.  

Enligt pålningsritning, figur 10, består grundläggningsmetoden 25 stycken pålar. Pålarna är slanka 

stålrörspålar, av typen RR75 och är 4 m.  

 

 

Figur 9: Detalj markkonstruktion för platta med pålar [mm]. 

 

Tabell 12: Ingående material i konstruktionen för platta med pålar 

 

 

Ovan mark   

 Tjocklek, d [mm] Material 

 
Övre- 

konstruktion 

100 Betongplatta 

200 EPS80 mellan liggande betongbalkar 300x300 

100 EPS80 med L-element och kantelement EPS200, h=400 

 
Nedre-

konstruktion 

- Slanka stålrörspålar typen RR75 
300 Gruskross 

- Geotextil 

Under mark  

Summa 700 
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Figur 10: Pålningsplan för platta med pålar. (Pnn=Påle) 

 

 

Material 
Beräkningar av urschaktade jordmassor samt omräkning av materialmängder till rätt enhet visas i bilaga 3 

och 4. Betongplattan armeras med 12 mm armeringsjärn och armeringsnät av typen, Eod-B2 järn 12 

millimeter, samt med N- och C-byglar.  

Ståltillbehör för montering av armering antas ha samma kvalité som armeringsstålet. Plasttillbehör för 

montering av cellplasten antas vara av plasten polypropen och vikten hämtas från leverantör.  

Kantbalkarna kläs in med L-element och kantelement. Dessa antas ha samma densitet som cellplastskivor 

av typen EPS200. 

Nedan presenteras de ingående materialen i platta med pålar. Indata har tillhandahållits av konstruktör, 

om inget annat anges.  Materialens vikt har beräknats, se bilaga 3, om inget annat anges. 

  

Tabell 13: Mängd cellplast i platta med pålar. 

Cellplast- d=100mm Antal [st] Area [m2] Vikt [kg] 

Kantelement raka H400, EPS200 41,0 43,9 1 132 

Ytterhörn H400, EPS200 6,00 6,42 1 19,3 

Plattor, EPS80 - 350 2 150 

1 Beräknade värden, se bilaga 3.  
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Tabell 14: Mängd stål i platta med pålar. 

Stål  Antal [st] Längd [m] Vikt [kg] 

Ø12mm armering - 117*10^1 1 040 

#Ø6150-nät 17,0 - 597 

Eod-B2 järn (Ytterhörn) 12 mm 40,0 - 48,0 

N-byglar Ø8mm 260 - 115 

C-byglar Ø8mm 160 - 51,0 

Najtråd 18,0 - 2,25 

Spikbläck 50,0 - 4,50 

Stålrörspålar RR75 25,0 100 1 1 080 
1 Beräknade värden, se bilaga 3.  

 

Tabell 15: Mängd plast i platta med pålar. 

PP Plast Antal [st] Vikt [kg] 

Distanser 25/50 (arm.) 400 20,0 

Distanser 40/50 (arm.) 400 20,0 

Plastspik (EPS) 125*10^1 11,0 

 

Tabell 16: Övriga materialmängder för platta med pålar. 

Övriga material Area [m2] Kubik [m3] Vikt [kg] 

Betong - 24,0 64 7*10^2 

Undanschaktad jord - 99,6 1 - 

Fyllning gruskross - 59,7 1 - 

Geotextil duk 213,7 1 - 19,2 

1 Beräknade värden, se bilaga 2.  
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5.1.4 Platta med lastkompensation 
Nedan presenteras grundläggningsmetoden platta med lastkompensation.  

Markarbeten  
För att möjliggöra grundläggningen krävs en urschaktning av jordmassor. Schaktningen beräknas till 315 

m3 jordmassor. Beräkningar av schaktmassor, redovisas i bilaga 2. I figur 11 och 12 redovisas schakten, för 

platta med lastkompensation, i plan och sektion. 

 

Figur 11: Schakt i plan för platta med lastkompensation [mm]. 

 

Figur 12: Schakt i sektion för platta med lastkompensation [mm]. 

 

 

 

  



 

43 

 

Konstruktion 
Den undre konstruktioner består av en geotextil duk närmast jorden. Ovan geotextilen är det 300 mm 

gruskross. På gruskrossen placeras 6 lager med 100 mm cellplast med tryckhållfasthet 80 kN/m2. Denna 

cellplast som fungerar som lastkompensation. Den övre konstruktionen består av 100 mm betongplatta 

vilande på liggande betongbalkar, 300x300 mm. Mellan betongbalkarna ligger 3 lager med 100 mm 

cellplast med tryckhållfasthet 80 kN/m2. Kantbalkarna kläs in med L-element och kantelement av cellplast 

med tryckhållfasthet 200 kN/m2. Se figur 13 och tabell 17 för uppbyggnaden av 

grundläggningskonstruktionen.  

 

 

Figur 13: Detalj markkonstruktion för platta med lastkompensation [mm]. 

 

Tabell 17: Ingående material i konstruktionen för platta på mark med plastkompensation 

Ovan mark   

 Tjocklek, d [mm] Material 

 
Övre- 

konstruktion 

100 Betongplatta 

200 EPS80 mellan liggande betongbalkar 300x300 

100 EPS80 med L-element och kantelement EPS200, h=400 

 
Undre-

konstruktion 

600 EPS80 

300 Gruskross 

- Geotextil 

Under mark  

Summa 1300 

 

Material 
Beräkningar av urschaktade jordmassor samt omräkning av materialmängder till rätt enhet visas i bilaga 4. 

Betongplattan armeras med 12 mm armeringsjärn och armeringsnät av typen, 8150-F-nät. 

Ståltillbehör för montering av armering antas ha samma kvalité som armeringsstålet. Plasttillbehör för 

montering av cellplast antas vara av PP plast och vikten hämtas från leverantör.  

Kantbalkarna kläs in med L-element och kantelement. Dessa antas ha samma densitet och material som 

cellplastskivor av typen EPS200. 

Nedan presenteras de ingående materialen i platta med lastkompensation. Indata har tillhandahållits av 

konstruktör, om inget annat anges.  Materialens vikt har beräknats, i bilaga 4, om inget annat anges. 
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Tabell 18: Mängd cellplast i platta med lastkompensation 

Cellplast- 100mm Antal [st] Area [m2] Vikt [kg] 

Kantelement raka H400, EPS200 41,0 43,9 1 132 

Ytterhörn H400, EPS200 6,00 6,42 1 129 

Plattor, EPS80 - 1 430 151 

1 Beräknade värden, se bilaga 4.  

 

Tabell 19: Mängd stål i platta med lastkompensation. 

Stål  Antal [st] Längd [m] Vikt [kg] 

Ø12mm armering - 122*10^1 1 08*10^1 

Ø8150-F-nät 16,0 - 1 04*10^1 

Najtråd 18,0 - 2,25 

Spikbläck 50,0 - 4,50 

 

Tabell 20: Mängd plast i platta med lastkompensation. 

PP Plast Antal [st] Vikt [kg] 

Distanser 25/50 (arm.) 400 20,0 

Distanser 40/50 (arm.) 400 20,0 

Plastspik (EPS) 250*10^1 21,5 

 

Tabell 21: Övriga materialmängder för platta med lastkompensation 

Övriga material Area [m2] Kubik [m3] Vikt [kg] 

Betong - 27,0 1 716*10^2 

Undanschaktad jord - 315 1 - 

Fyllning gruskross - 85,9 1 - 

Geotextil duk 328 1 - 29,5 

1 Beräknade värden, se bilaga 2.  
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5.2 LCA-STUDIE 
I följande avsnitt presenteras resultat av fallstudiens tre delstudier. 

 

5.2.1 Klimatkalkyl 6.0 
Resultatet i figur 14 visar att grundläggning med platta med pålar har en 24 % lägre klimatpåverkan än 

platta med lastkompensation under modulerna A1-A3 samt A5.2. 

 

 

Figur 14: Total Klimatpåverkan. Avser modul A1-A3 samt A5.2. 
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Platta med lastkompensation förbrukar cirka 44 % mer primärenergi än platta med pålar, se figur 15. 

Platta med pålar är alltså den grundläggningsmetod som har lägre klimatpåverkan och lägre användning 

av primärenergi med avseende på modulerna A1-A3 och A5.2.  

  

 

Figur 15:Total primärenergianvändning. Avser modul A1-A5 samt A5.2. 
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Figur 16 visar att betong är den byggnadsdel som bär den största klimatpåverkan. Betongen står för 54 % 

av den totala klimatpåverkan för platta med pålar och 46 % för platta med lastkompensation. För platta 

med pålar står byggnadsdelarna stålpålar och cellplast för ungefär samma andel av den totala 

klimatpåverkan, 16 % respektive 15 %.  För platta med lastkompensation står cellplasten för nästan 40 % 

av den totala klimatpåverkan. Byggnadsdelarna plast, geotextil, jordschakt och fyll står för en minimal 

andel, 0-2 %, för respektive grundläggningsmetod. 

Den största skillnaden i klimatpåverkan, mätt i koldioxidekvivalenter, per byggnadsdel är cellplast. Detta 

beror på att platta med lastkompensation har cirka 71 % mer cellplast i konstruktionen än platta med 

pålar. Platta med pålar har endast högre klimatpåverkan än platta med lastkompensation vid 

byggnadsdelen stålpålar. Jordschakt visar även på en markant skillnad, där schaktning för platta med 

lastkompensation har cirka 68 % högre klimatpåverkan än platta med pålar. Detta beror på att det krävs 

en större mängd undanschaktad jord, både djup och area, vid grundläggning av platta med 

lastkompensation.  

Övriga byggnadsdelar visar inte på någon markant skillnad i klimatpåverkan. Detta beror på att övriga 

byggnadsdelar inte skiljer sig påfallande åt i mängd. 

 

 

 

Figur 16: Klimatpåverkan per byggnadsdel för respektive grundläggningsmetod. Avser modul A1-A3 samt 
A5.2. 
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Resultatet i figur 17 visar att cellplast är den byggnadsdel som har störst klimatpåverkan för respektive 

grundläggningsmetod. Skillnaden i primärenergianvändningen för cellplast mellan 

grundläggningsmetoderna är 71 %. Cellplast kan också återvinnas eller återanvändas. Detta har inte tagits 

i beaktning i utförda beräkningarna. Om cellplasten skulle antas återvunnen eller återanvänd så skulle 

utfallet på analysen se annorlunda ut. Man hade även kunnat studera hur resultatet skulle påverkas om 

man använde en annan typ av material som lastkompensation. 

Betong visar även på en högre andel förbrukad primärenergi hos platta med lastkompensation, detta 

beror på att platta med lastkompensation innehåller ca 10 % mer betong än platta med pålar. Platta med 

pålar har endast högre primärenergianvändning än platta med lastkompensation för byggnadsdelen 

stålpålar, se figur 17. 

 

 

 

Figur 17: Primärenergianvändning per byggnadsdel för respektive grundläggningsmetod. Avser modul A1-A3 
samt A5.2. 
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5.2.2 BM 1.0 
 

Resultatet som redovisas i figur 20 visar att grundläggningsmetoden platta med pålar har cirka 13 % lägre 

klimatpåverkan än platta med lastkompensation under modulerna A1-A5. Detta motsvarar 3,8 ton mindre 

koldioxidekvivalenter.  

 

 

 

Figur 18: Totat klimatpåverkan för respektive grundläggningsmetod. Avser modul A1-A5. 
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Figur 19 visar att betong är den byggnadsdel som har den högsta klimatpåverkan. Betongen står för 55 % 

av den totala klimatpåverkan för platta med pålar och 53 % för platta med lastkompensation. Den har ca 9 

gånger högre påverkan än cellplast för platta med pålar och nästan 3 gånger större för platta med 

lastkompensation. Stålmaterial som armering och pålar har även en betydligt större inverkan på klimatet 

än övriga byggnadsdelar som exempelvis plast och geotextil. Stålmaterialet står för 22 % för platta med 

pålar och 12 % för platta med lastkompensation. 

Den största skillnaden i klimatpåverkan mellan de två grundläggningsmetoderna är byggnadsdelen 

cellplast, se figur 19. Klimatpåverkan från cellplasten är nästan 4 ton större för platta med 

lastkompensation än för platta med pålar. Detta beror på att grundläggningsmetoden platta med 

lastkompensation innehåller en betydligt större andel cellplast i grundkonstruktionen. 

Tillbehör i stål har ingen skillnad i klimatpåverkan. Geotextil har en minimal påverkan på klimatet, där 

skillnaden mellan grundläggningsmetoderna är endast 22,1 kg koldioxidekvivalenter. 

För platta med pålar står transporten av byggmaterial till byggarbetsplatsen för 13 % av den totala 

klimatpåverkan. För platta med lastkompensation står transporten för 12 %. Platta med pålar en 10 % 

lägre klimatpåverkan än platta med lastkompensation gällande transport, modul A4. 

 

 

Figur 19: Klimatpåverkan per byggnadsdel för respektive grundläggningsmetod. Avser modul A1-A5. 
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Klimatpåverkan från byggarbetsplatsen, modul A5.2, kommer från dieselanvändningen vid användandet 

av arbetsmaskiner för momenten schaktning, fyllning och pålning. Enligt figur 20 så är schaktningen det 

moment som har störst påverkan för platta med lastkompensation, 84 % av den totala klimatpåverkan 

från modul A5.2. För platta med pålar är det pålningsmomentet som har störst klimatpåverkan, 53 % av 

den totala klimatpåverkan från modul A5.2. Grundläggning med platta med lastkompensation har en 

högre total påverkan från modul A5.2, på 18,19 kg koldioxidekvivalenter vilket motsvarar en skillnad på 

cirka 9 %.  

 

Figur 20: Klimatpåverkan för respektive grundläggningsmetod fördelat på olika arbetsmoment. Avser modul 
A5.2. 
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5.2.3 Jämförelse mellan Klimatkalkyl 6.0 och BM 1.0 
 

Figur 21 visar klimatpåverkan från modul A1-A3 samt A5.2. Modul A5.1 har räknats av utifrån resultatet 

från BM 1.0 som redovisas i avsnitt 5.2.2. Av figur 21 framgår det att den totala klimatpåverkan från 

respektive grundläggningsmetod är högre i verktyget BM 1.0. För grundläggningsmetod med platta med 

pålar är den totala klimatpåverkan cirka 25 procent högre i BM 1.0 än Klimatkalkyl 6.0. För platta med 

lastkompensation är den totala klimatpåverkan cirka 14 procent högre i BM 1.0.  

 

 

Figur 21: Klimatpåverkan från respektive grundläggningsmetod beräknat i Klimatkalkyl 6.0 och BM 1.0. Avser 
modul A1-A3 samt A5.2. 
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Figur 22 visar differensen mellan platta med pålar och platta med lastkompensation för respektive 

verktyg. Även om BM 1.0 visar en totalt högre klimatpåverkan från respektive grundläggningsmetod så 

visar Klimatkalkyl 6.0 en betydligt större differens mellan de två grundläggningsmetoderna.  

Skillnaden i differens mellan grundläggningsmetoderna är cirka 39 %. 

 

 

Figur 22: Differens mellan platta med lastkompensation och platta med pålar beräknad i Klimatkalkyl 6.0 och 
BM 1.0. Avser modul A1-A3 samt A5.2. 
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I figur 23 kan man se skillnaden mellan verktygen för respektive byggnadsdel i grundläggningsmetoden 

platta med pålar. Denna visar att största skillnaden är betong, där BM 1.0 visar en högre klimatpåverkan 

på nästan 5 ton koldioxidekvivalenter. För byggnadsdelen armeringsstål visar även BM 1.0 på en betydligt 

högre klimatpåverkan. För byggnadsdelen plast är klimatpåverkan nästan likvärdig mellan programmen, 

där BM 1.0 visar cirka 2 kg koldioxidekvivalenter högre. För övriga byggnadselement beräknar Klimatkalkyl 

6.0 en högre klimatpåverkan. Där både stålpålar och cellplast påvisar en markant skillnad mellan 

verktygen. 

Skillnaden i klimatpåverkan mellan betong och cellplast noteras vara olika beroende på verktyg. Om man 

tittar på Klimatkalkyl 6.0 så är skillnaden för platta med pålar, mellan betong och cellplast, cirka 6,66 ton 

koldioxidekvivalenter. Samma jämförelse i BM 1.0 visar en skillnad på 12,5 ton. 

 

 

Figur 23: Klimatpåverkan från respektive byggnadsdel i platta med pålar beräknat i Klimatkalkyl 6.0 och BM 
1.0. Avser modul A1-A3 samt A5.2. 
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Figur 24: Klimatpåverkan från respektive byggnadsdel i platta med lastkompensation beräknat i Klimatkalkyl 
6.0 och BM 1.0. Avser modul A1-A3 samt A5.2. 
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Ur figur 31 kan man se för vilka byggnadselement som respektive program visar en högre klimatpåverkan. 

Staplarna visar skillnaden mellan respektive byggnadselement för respektive grundläggningsmetod mellan 

de två verktygen. De positiva staplarna är de byggnadselement där BM 1.0 visar högre klimatpåverkan än 

Klimatkalkyl 6.0. Även här kan man se att byggnadsdelen plast inte visar någon markant skillnad mellan 

verktygen. Geotextilen visar att skillnaden mellan verktygen är liknande för båda 

grundläggningsmetoderna.  

 

 

Figur 25: Differens mellan klimatpåverkan beräknad i BM 1.0 och Klimatkalkyl, för respektive byggnadsdel i 
respektive grundläggningsmetod. Avser modul A1-A3 samt A5.2. 

 

Efter genomförandet av LCA på grundläggning av byggnader kan det konstateras att ingen av verktygen är 

optimala att använda för grundläggningsmetoder för byggnader. I Klimatkalkyl 6.0, som är avsedd för 

grundläggning och grundförstärkning av infrastruktur, finns inte standardvärden för flertalet av 

byggkomponenterna, som ingår i grundläggningsmetoderna, i verktyget. Detta har medför ett arbete med 

att leta EPD:er och manuellt lägga in dessa värden i verktyget. En stor del omräkning av data har krävts för 

att få rätt enheter för mängder och emissionsfaktorer, se bilaga 2-6. Att utföra dessa omräkningar gör att 

det kan förekomma beräkningsfel vilket kan medföra ett felaktigt resultat. Klimatkalkyl 6.0 har även olika 

enheter för olika byggnadsdelar vilket gör att det kan bli förvirrande. Fördelar med Klimatkalkyl 6.0 är att 

verktyget automatiskt kopplat olika arbetsmoment till varje byggnadsdel. Det är även enkelt i 

programmet att spåra hur verktyget beräknar resultatet samt att man kan hitta referenser till 

emissionsfaktorer och omräkningsfaktorer. Detta gör det lätt att jämföra om respektive byggnadsdel i 

verktyget stämmer överens med respektive byggnadsdelen i grundläggningsmetoderna i referensobjektet.  

I BM 1.0 finns det inga arbetsmoment kopplade till byggnadsdelarna. I BM 1.0 måste man istället manuellt 

lägga in energianvändningen (MJ) för arbetsmaskiner, vilket kräver egna referenser för mängden diesel 
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för respektive arbetsmoment. Då verktyget behandlar enheten energi har beräkningar utförts, där 

mängden diesel har omräknats till energi. Standardvärden för klimatpåverkan i BM 1.0 går inte att spåra, 

det vill säga att det finns inga referenser presenterade var emissionsfaktorerna är tagna. Detta gör det är 

svårt att avgöra om respektive byggnadsdel i verktyget motsvarar respektive byggnadsdel i 

grundläggningsmetoderna i referensobjektet. Det enda man kan utgå från är namnsättningen av 

byggnadsdelarna, alternativt att jämföra varje emissionsfaktor mot en EPD, vilket tar tid. När det gäller 

momentet mappning, i BM 1.0, är det därmed svårt att veta hur bra byggnadsdelen i verktyget 

representerar grundläggningsmetodernas ingående byggnadsdelar. Detta gör att resultatets trovärdighet 

och studiens transparens försämras.  

Dock har BM 1.0 en annan valmöjlighet jämfört med Klimatkalkyl 6.0 när det gäller grundläggning av 

byggnader. Det finns fler relevanta byggnadsdelar att välja mellan, vilket gör det lättare att matcha det 

med respektive byggnadsdel i fallstudien. Dock är programmet utvecklat för att studera allt ovan 

dräneringsskiktet, vilket gör att byggnadskomponenter som jord-fyll, geotextil och pålar inte återfinns i 

verktyget och måste läggas in manuellt. BM 1.0 har även en fördel att den förhåller sig till en och samma 

enhet (kg) oavsett byggnadsdel. Detta gör det lättare för användaren att strukturera sina omräkningar av 

materialmängder. BM 1.0 har även ett smidigt sätt att själv kunna lägga in egna värden från EPD:er och 

bifoga underlaget direkt i verktyget. 

När det kommer till presentation av resultatet för respektive program finns flera synpunkter. I 

Klimatkalkyl 6.0 kan man sammanställa resultatet för olika grundläggningsmetoder i en jämförande kalkyl. 

Dock visar endast rapporten två separata sammanställningar över de två grundläggningsmetoderna i en 

och samma rapport. Ingen jämförande redovisning visas eller figurer där man kan se vilken av 

grundläggningsmetoderna som har lägre klimatpåverkan. Detta gör att denna typ av rapport inte har 

någon funktion utan användaren måste själv skapa en egen jämförelse i tabeller och diagram. I verktyget 

BM 1.0 måste man skapa två separata rapporter och sedan, likt Klimatkalkyl 6.0, skapa egna tabeller och 

diagram för att jämföra de två grundläggningsmetoderna.  

Båda rapporterna som plockas från verktygen är även svåra att förstå. I Klimatkalkyl 6.0 redovisas 

resultatet i ett cirkeldiagram, där användaren själv måste söka efter vilka byggnadsdelar i diagrammet 

som står för vilka material. Rapporten från Klimatkalkyl 6.0 hittas i bilaga 7. Även i BM 1.0 redovisas 

resultatet i ett cirkeldiagram som är svårtolkat.  Rapporten från BM 1.0 hittas i bilaga 8. 

Vare sig Klimatkalkyl 6.0 eller BM 1.0 är utvecklade för att använda för grundläggning av byggnader. Det 

krävs en utveckling av programmen både för att göra det mer anpassningsbart mot denna typ av studie 

men även en utveckling för att förenkla användandet och tolkningen av resultatet.  

 

  



 

58 

 

6 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

6.1 DISKUSSION  
 

Val av grundläggningsmetod idag – Vilka aspekter styr? 
Enligt Mårdberg (1990) baseras valet av grundläggningsmetod i första hand på de omständigheter som 

råder kring byggnadens konstruktion och markens egenskaper. Geokonsult 1 och 2 samt Entreprenör 1 

belyste detta och berättade att de specifika förutsättningarna kring varje projekt sätter upp ramarna för 

vilka grundläggningsmetoder som går använda. Även representanten från WSP, i Andersson och 

Montazeris examensarbete (2016), säger att man vid val av grundläggningsmetod utgår från vilka 

markförhållanden man har på byggprojektet. 

Innan man kan fastslå vilken grundläggningsmetod som kan användas för ett projekt utförs en geoteknisk 

utredning (Mårdberg, 1990). Det är redan här, vid ett tidigt undersökningsskede, det finns möjlighet att ta 

fram rätt data och underlag för alternativa metoder säger Geokonsult 2 i sin intervju. Entreprenör 2 

berättar även i sin intervju att vid en totalentreprenad kan entreprenören vara med i ett tidigt skede och 

påverka hur grundläggningen ska utföras. 

Förutom de projektspecifika förutsättningarna så visade intervjuerna, i detta examensarbete, tydligt att 

andra viktiga parametrarna vid val av grundläggningsmetod är ekonomi, personlig erfarenhet och 

tradition.  

Ekonomi var en aspekt som Entreprenör 1 och 2 samt Geokonsult 1,2 och 3 belyste vid frågan om vilka 

aspekter som styr valet av grundläggningsmetod. Det är viktigt att förhålla sig till beställarens spelregler 

och deras krav, samtidigt att göra det ekonomiskt fördelaktigt och smidigt i produktion berättar 

Entreprenör 2 i sin intervju. Entreprenör 2 säger även att valet av grundläggningsmetod kan påverkas 

beroende på vilken typ av entreprenad det är. Vid en totalentreprenad kan entreprenören påverka mer, 

då entreprenaden själva styr över projekteringen. I en utförandeentreprenad är det svårare att påverka 

och ett byte, av exempelvis påltyp, måste ske i dialog med beställaren.  Att ekonomi och en hållbar 

budget är en faktor som spelar en avgörande roll vid val av grundläggningsmetod visar även Andersson 

och Montazeris studie (2016), där alla respondenterna under deras intervjuer påpekade detta. I 

Andersson och Montazeris studie svarade respondenterna även att beställaren har en stor inverkan i valet 

av grundläggningsmetod, speciellt för entreprenören i en utförandeentreprenad.  

Utifrån samtliga geokonsulters perspektiv är ekonomin en av de aspekter som styr valen av 

grundläggningsmetod. Den ekonomiska faktorn berörs bland annat då Geokonsult 1 berättar hur det ofta 

händer att man snabbt måste räkna hem ett jobb och inte har tid att lägga på att leta alternativa 

lösningar. Detta kan bero på att beställaren för projektet vill ha en lösning på en kort tid samt att det ska 

vara ekonomiskt fördelaktigt att utföra projektet.  

Förutom den ekonomiska aspekten så spelar tradition och personlig erfarenhet en roll vid valet av 

grundläggningsmetod.  Både Entreprenör 2 och Geokonsult 2 berättar hur man traditionellt alltid tänker 

slagna betongpålar när det kommer till grundläggning med pålar. Att slagna betongpålar är en 

grundläggningsmetod som används ofta idag när det gäller pålning visar också statistik från 

Pålkommissionen (2017) där över hälften av alla pålmeter som används i Sverige är slagna betongpålar. 

Geokonsult 2 säger att detta kan bero på att många stora entreprenörföretag i Sverige har egna 

pålfabriker och att man traditionellt tänker slagna betongpålar. Även representanten från SKANSKA, i 

Andersson och Montazeris examensarbetearbete (2016), säger att man tänker betongpålar i första hand 

och i andra hand slagna stålpålar. Enligt Olsson (1995) används andra typer av pålningstekniker i Europa, 

men dessa används inte i Sverige blanda annat på grund av den svenska geologin.  Det kan även bero på 
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att många andra metoder inte passar till svensk geologi. Även Geokonsult 2 säger i sin intervju och säger 

att man vill använda pålitliga och robusta metoder som man vet passar de nordiska förhållanden som kallt 

klimat, lös lera och hårt berg. Att använda sig av nya metoder kan vara svårt då det saknas erfarenhet och 

kräver mer tid för att hantera osäkerheter. Geokonsult 2 säger att med robusta metoder menas att ta en 

säker grundläggningsmetod före en osäker. För att veta att en metod är säker kan man antingen basera 

på personliga erfarenheter eller erfarenheter man kan ta av tidigare projekt och vad som traditionellt 

fungerat, historiskt eller geografiskt. 

Geokonsult 3 berättar att projektören eller konstruktören ofta väljer den grundläggningsmetod som är 

ens personliga favorit och att detta speciellt gäller personer med mer erfarenhet. Denne berättar att om 

man är yngre eller saknar erfarenhet inom branschen, så är man mer öppen för att leta efter andra 

metoder förutom de mest traditionella. Detta uttalande kan man koppla till den ekonomiska aspekten. 

Det vill säga, om man är bekväm med en metod och har tidigare erfarenheter så är det inte lika 

tidskrävande att projektera och konstruera en sådan grundläggningslösning. Detta kan gynna projektören 

som kan göra ett snabbt jobb och därmed gå över till nästa projekt. Beställaren blir nöjd då denna inte 

behöver vänta en längre tid för en färdig konstruktionslösning samt att denne inte behöver betala en 

merkostnad för att konsulten ska undersöka och ta fram fler alternativ. Att använda kända metoder och 

metoder som man personligen har arbetat med tidigare innebär även en riskminimering vilket minskar 

eventuella ekonomiska påföljder.  

Utifrån intervjustudien kan många paralleller göras till den ekonomiska aspekten. Att välja 

grundläggningsmetoder utifrån personliga erfarenheter eller ur ett traditionellt perspektiv gör att man 

snabbare hittar en lösning som fungerar. Man har inte tid att undersöka om det finns andra metoder, 

utöver de traditionella och de personliga favoriterna, som fungerar för det specifika projektet. Genom att 

spara tid så sparar man också pengar. Konsulten kan använda den tiden till ett annat projekt, 

entreprenören och beställaren får en snabb och mer prisvärd lösning. 

 

Användningen av LCA – Hur används metoden av konsulter och entreprenörer inom 

grundläggningsbranschen? 
Utifrån utförda intervjuer i detta examensarbete, verkar okunskap finnas bland de intervjuade 

konsulterna och entreprenörerna, om vad livscykelanalys är samt hur man kan använda och förstå 

metoden. 

Bygg- och anläggningssektorn står för en stor del av klimatpåverkan i Sverige och är enligt 

Ingenjörsvetenskapsakademins rapport (2014) lika stor som klimatpåverkan från alla personbilar i Sverige. 

Många organisationer och statliga verk jobbar med att minska klimatpåverkan i Sverige och inom den 

svenska byggsektorn. Trots detta verkar det ändå finnas en stor okunskap i om hur byggandet påverkar 

klimatet och den globala uppvärmningen. Boverkets (2018b) kartläggning om miljö- och klimatanpassade 

regler visar att det finns en brist på kunskap och förståelse i branschen att förstå hur olika val i byggskedet 

kan vara betydande för att minska miljöbelastningar och klimatpåverkan. Liknande slutsatser kan dras i 

intervjustudien som utförs i detta arbete. Livscykelanalyser används inom grundläggning, dock på en 

begränsad nivå. Inom anläggning av vägar och järnvägar är visar Trafikverket ett gott exempel. 

Trafikverket har låtit införa krav på klimatdeklarationer för större projekt och har utvecklat ett enkelt 

verktyg för att från projektering till utförande till drift och underhåll kunna kontrollera, följa upp och 

minska klimatpåverkan och primärenergianvändningen (Toller, 2018). Både Entreprenör 1 och 2 samt 

Geokonsult 1 och 2 berättar under sina intervjuer hur de har stött på projekt där Trafikverket ställt krav 

på redovisning av klimatdeklarationer med reducering av klimatpåverkan. 

Inom byggnadsbranschen verkar grundläggning vara byggnadsdelen som glömts bort inom miljö- och 

klimatarbetet. Entreprenör 1 berättar i sin intervju att inom bygg så används endast LCA vid speciella 
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kundkrav, exempelvis vid miljöcertifieringen BREEAM. I systemet BREEAM tillhör inte LCA minimikravet 

för att få en byggnad certifierad (BREEAM, 2016). Utöver detta så tillhör inte grundläggning och 

grundförstärkning de obligatoriska byggnadselementen under indikatorn livscykelpåverkan (BREEAM, 

2016). Detta gör att jag ifrågasätter hur många av de byggnader som är certifierade av BREEAM, har 

beräkningar av livscykelpåverkan utförts? Av dessa byggnader där denna indikator uppfylls, för hur många 

har då livscykelpåverkan från grundläggning och grundförstärkning beräknats?  

Boverkets (2018b) förslag om obligatoriska klimatdeklarationer omfattar inte heller hela 

grundläggningskonstruktionen, utan endast ovan dräneringsskitet. Detta gör att jag även undrar om 

grundläggningskonstruktioners klimatpåverkan är marginell mot en byggnads totala påverkan. Men enligt 

Larsson et al. (2006) livscykelberäkning av ett flerbostadshus klimatpåverkan så står klimatpåverkan från 

material för 77 procent, varav 22 procent från betong som finns i grundläggningen av huset. Studien visar 

även på att klimatpåverkan från användningen av maskiner för markarbeten har en betydlig påverkan 

inom sin kategori. Slutsatsen av detta är att grundläggningens klimatpåverkan har betydelse om man 

tittar på en byggnads totala miljöpåverkan. 

Enligt både entreprenörer och konsulter intervjuade i detta arbete, så sker arbetet med livscykelanalyser 

endast då det ställs som ett externt krav från beställaren i projektet. Entreprenörerna berättar att de 

arbetar mycket med återvinning av schaktmassor och massbalans mellan projekt. Respondenterna belyser 

detta med fokus på hur detta ger en ekonomisk vinning i projekten, då transporter av massor står för en 

hög kostnad. Men entreprenörerna säger även att minskade transporter innebär minskade utsläpp. Detta 

bidrar också till en minskad klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. 

Entreprenörerna och Miljökonsult 1 säger, i sina intervjuer, att miljörelaterade krav och specifika krav på 

livscykelanalyser förekommer allt oftare, att efterfrågan har ökat de senaste åren och att hårdare krav 

ställs.  Boverkets lagförslag om obligatoriska klimatdeklarationer kommer inledningsvis rikta sig till aktörer 

som beställare och entreprenörer men kommer i senare skede även inkludera byggbranschens alla 

aktörer (Boverket, 2018b). 

Att det krävs hårdare och tydligare krav gällande klimatberäkningar och livscykelpåverkan verkar vara ett 

faktum. Naturvårdsverkets (2018) uppföljning av miljömålen, visar att 14 av 16 miljökvalitetsmål inte 

kommer uppnås till år 2020 och enligt Hans Wrådhe, projektledare för uppföljningen, är det mest kritiska 

växthusgasutsläppen, som måste minska för att klimatförändringarna ska stoppas (Naturvårdsverket, 

2018).  

Geokonsult 1 och 3 berättar hur krav, relaterat till miljö och livscykelanalyser, som kommer från 

beställaren inte är tydliga och att beställarna själva inte vet hur de ska beskriva och ställa dessa krav. 

Geokonsult 2 berättar hur man idag ska utforma grundförstärkning med hänsyn till ekonomin, men att det 

sällan kommer krav från beställaren på att man ska utforma med hänsyn till miljön. Det framkommer 

även från intervjuerna att beställarna försöker lägga över ansvaret hos projektörerna, och att 

projektörerna själva ska visa på miljömässigt bättre alternativ. Geokonsult 1 säger dock att man som 

projektör och konsult vill ha en extern efterfrågan för att öka och utveckla arbetet med livscykelanalyser 

på projektörsnivå.  

Enligt Fossil-Fritt Sverige (2018) färdplan krävs det även ett livscykeltänkande i projektering och 

planläggning av projekt för att uppnå målet med ett klimatneutralt Sverige år 2045. Färdplanen beskriver 

hur konsulter bör, gärna i tidigt skede, föreslå resurseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan. 

Färdplanen beskriver vidare att alla aktörer inom byggbranschen bör implementera interna miljömål i sin 

verksamhet, utveckla kompetens angående möjligheter om minskad klimatpåverkan samt att utan 

beställarkrav lämna information om klimatpåverkan i anbud.  

Att det finns en kunskapsbrist gällande livscykelanalyser säger både Geokonsult 1 och Geokonsult 3. 

Boverkets (2018b) kartläggning av byggbranschen i rapporten Klimatdeklaration för byggnader, visar 
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också att det finns en kunskapsbrist i branschen samt att det finns ett behov att öka kunskapen om hur 

olika val i byggskedet påverkar klimatet. Även Fossil-Fritt Sverige (2018) beskriver att man måste öka 

kunskapen om ansvar och vilka möjligheter som finns att minska klimatpåverkan.  

Geokonsulter och konstruktörer för grundläggning som kommer in i ett tidigt skede har möjlighet att 

påverka grundläggning- och grundförstärkningens utformning samt finna alternativa lösningar med lägre 

klimatpåverkan. Enligt Geokonsult 2 bör det redan under den geotekniska utredningen implementeras 

klimatkompetens för att finna alternativa grundläggningsmetoder.  

Det finns ett behov att skapa kunskap och engagemang för ett effektiviseringsarbete ute i 

teknikgrupperna i projekteringen och skapa en grundläggande kunskap och förståelse om livscykelanalys 

hos de som jobbar inom geoteknik och konstruktion av grundläggning. Om livscykelanalyser kunde utföras 

för grundläggningskonstruktioner i ett tidigt skede samt om projektörer och konstruktörer hade 

kompetensen att förstå klimatpåverkan från de grundkonstruktioner de utformade, så kan man genom 

detta skapa förutsättningar för klimatoptimering och minskad klimatpåverkan från 

grundläggningsmetoder.  

 

Livscykelanalys som metod för att beräkna klimatpåverkan för grundläggningsmetoder för 

byggnader. 
Resultatet från fallstudien visar att platta med pålar har en lägre klimatpåverkan än platta med 

lastkompensation för fallstudiens referensprojekt. Då många antaganden har utförts i studien så kan man 

även diskutera hur resultatet skulle se ut om vissa förhållanden var annorlunda. Exempelvis har 

pållängden valts till 4 meter baserat på en antagen undergrund. Om undergrunden hade sett annorlunda 

ut så kanske andra påltyper och pållängder används. En ökning av pålängden gör att mängden stål ökar, 

vilket medför till en högre klimatpåverkan för grundläggning med pålar. Om man i stället hade valt att 

studera en grundläggning med betongpålar så skulle klimatpåverkan från grundläggning med pålar 

eventuellt öka. 

Resultatet från LCA-studien gäller för detta specifika fall, det vill säga att det inte kan sägas att platta med 

pålar generellt är bättre ur ett klimatperspektiv då fallstudien är baserat på ett specifikt projekt. 

Fallstudien visar istället på hur man kan använda metoden livscykelanalys för att jämföra två olika 

grundläggningskonstruktioners klimatpåverkan, för att redan i ett designskede kunna välja ett 

miljömässigt bättre alternativ. Fallstudien visar även på hur man genom livscykelanalys kan visa vilka 

byggnadsdelar i en grundläggningsmetod som bär den största klimatpåverkan, vilket sedan kan användas 

som underlag för att klimatoptimera en lösning.  

Fallstudien indikerar att man genom att använda någon av LCA-verktygen, BM eller Klimatkalkyl, relativt 

enkelt kan skapa underlag för att välja en grundläggningsmetod som genererar upp till 5 ton mindre 

koldioxidekvivalenter, under produkt- och byggproduktionsskedet. Detta motsvarar ungefär det utsläpp 

en genomsnittlig person i Sverige förbrukar, genom exempelvis bilkörning, mat, kläder, uppvärmning, 

under ett halvår (Naturvårdsverket, 2017b). Förutom klimatpåverkan, från utsläpp av växthusgaser, så kan 

även energiförbrukningen minska genom ett klimatsmart grundläggningsval. Fallstudien visar att 

grundläggning med platta med pålar minskar primärenergianvändningen med cirka 140 GJ vilket 

motsvarar all energiförbrukning hos en genomsnittlig svensk villa under 1,5 år (Johansson, 2018). 

Idag finns det många olika verktyg, mer eller mindre avancerade, att använda för att beräkna 

klimatpåverkan. Ingen av verktygen, beskrivna i avsnitt 2.4, är direkt utvecklade för att beräkna och 

analysera klimatpåverkan från grundläggning av byggnader. Verktygen Klimatkalkyl 6.0 och BM 1.0 är 

valda för att bedöma om dessa fungerar för att uppnå målet med denna studie. Både Klimatkalkyl 6.0 och 

BM 1.0 är verktyg som inte kräver någon djupare erfarenhet av livscykelberäkningar och kan med lätthet 

användas av projektörer och konstruktörer inom geoteknik och grundläggning för att ta fram underlag för 
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val av grundläggningsmetod och som stöd vid klimatoptimering. Redan idag används Klimatkalkyl som 

verktyg av entreprenörer i Trafikverkets projekt, säger Entreprenör 1 och 2 i deras intervjuer. Klimatkalkyl 

används för att upprätta klimatdeklarationer och redovisa reduktion av klimatpåverkan i projekten. 

Utifrån utförda intervjuer med konsulter och entreprenörer har det konstaterats att miljöpåverkan i ett 

livscykelperspektiv är svår att förstå och relatera till. Analysen av fallstudien visar att redovisning av 

klimatpåverkan, i rapporter, från respektive verktyg bör utvecklas och förbättras.  

Redovisningsrapporterna som tas direkt från programmen är svåra att förstå och visualiserar inte 

klimatpåverkan på ett konkret och tydlig sätt. Däremot kan beräknande värden från respektive program 

användas i exempelvis Microsoft Excel, för att redovisa klimatpåverkan på ett enklare och mer entydigt 

sätt.  

Även om klimatpåverkan, som beräknas i Klimatkalkyl 6.0  och BM 1.0, utgår ifrån samma 

materialmängder så visar resultatet mellan respektive verktyg en markant skillnad. Skillnaden i resultatet 

beror på att verktygen beräknar klimatpåverkan utifrån olika miljödata. Det är olika standardvärden för 

klimatpåverkan, koldioxidekvivalenter per mängdenhet, integrerade i verktygen och detta utgör 

skillnaden i resultatet. Detta gör att resultatets trovärdighet kan ifrågasättas. Miljökonsult 1 berättar i sin 

intervju om vikten att standardisera och harmonisera LCA-analyser för att öka användningen och styrka 

trovärdigheten i resultaten. Genom förenkling av modellen kan man öka användandet av livscykelanalys, 

men det är viktigt att inte förenkla LCA-modellen för mycket så att kvalitén i resultatet sjunker.    

Både Klimatkalkyl 6.0 och BM 1.0 är förenklade verktyg som beräknar klimatpåverkan. Klimatkalkyl 6.0 

beräknar även primärenergianvändningen, från byggskedet, modul A1-A5, det vill säga första delen ur en 

grundläggningsmetodens livscykel. (Erlandsson, 2018; Toller, 2018). Fallstudien har utgått från att båda 

grundläggningsmetoderna har samma livslängd och att ingen underhållning krävs under dess livstid, det 

vill säga, att båda grundläggningsmetoderna har lika stor klimatpåverkan och primärenergianvändning 

under driftskedet. I och med detta har användningsskedet, modul B1-B7, beaktats utan att några 

beräkningar har utförts. Slutskedet, modul C1-C4, i grundläggningsmetodernas livscykel har ej beaktats i 

fallstudien och på grund av detta kan man inte uttala sig om grundläggningsmetodernas totala 

klimatpåverkan under hela dess livscykel. Resultat från fallstudien visar dock vilken av metoderna som 

under byggskedet ger en större klimatpåverkan.  

Fallstudien ger dock en hänvisning till vilken av metoderna som har en större klimatpåverkan, och kan ge 

en riktning åt vilken av metoderna man ska arbeta vidare med. 

Trots att resultatet varierar mellan Klimatkalkyl 6.0 och BM 1.0 så visar båda verktygen en markant 

skillnad mellan grundläggningsmetoderna där platta med pålar har en mindre klimatpåverkan än platta 

med lastkompensation. Detta gör att en slutsats kan dras att platta med pålar är bättre ur ett 

klimatperspektiv under byggskedet. Båda verktygen visar även att materialen med störst klimatpåverkan 

för båda grundläggningsmetoderna är betong. Betong står för cirka 50 procent av klimatpåverkan, se figur 

18, 19, 23, 25 i avsnitt 5.2, för respektive grundläggningsmetod. Enligt Svensk Betong (2017) har 

tillverkningen av cement den största klimatpåverkan i betongens livscykel. För att minska klimatpåverkan 

och klimatoptimera grundläggningsmetoderna skulle en annan betongtyp kunna väljas som innehåller en 

annan typ av cement alternativt en mindre mängd. Även om man skulle kunna optimera genom att 

minska mängden betong så skulle det kunna minska den totala klimatpåverkan från respektive 

grundläggningsmetod.  

Cellplast och stål (stålpålar och ståltillbehör) har en betydande inverkan på resultatet av klimatpåverkan 

från grundläggningsmetoderna, se figur 16 och 21. Enligt Jacksons Miljö och byggvarudeklaration (2011) 

kan man montera återanvända cellplastskivor i grundläggningskonstruktionerna vilket skulle minska 

klimatpåverkan. Bokalders och Block (2009) skriver även att cellplast bör undvikas som isoleringsmaterial 

och istället bör man använda exempelvis cellglas som har en lägre miljöpåverkan.  
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Enligt Widman (2001) så står byggsektorn för en stor del av stålanvändningen i Europa. Stål är ett material 

som släpper ut koldioxid vid sin framställning, men kan även återvinnas till nästan 100 procent. Detta har 

ej tagits med i beaktning vid beräkning av klimatpåverkan i detta arbete.  

Beräkningarna som är utförda i Klimatkalkyl 6.0 och BM 1.0 baseras på generisk data. Om man istället 

skulle använda produktspecifik data, för exempelvis betongen och cellplast, vid beräkning av 

klimatpåverkan, skulle olika betongsorter och alternativa lättfyllnadsmaterial kunna jämföras och en 

minskning av klimatpåverkan skulle kunna åstadkommas för respektive grundläggningsmetod. Även om 

man tog återvinningspotentialen, för cellplast och stål, med i beräkningarna så skulle detta kunna minska 

klimatpåverkan från dessa byggnadsdelar.  

Trots att endast den första delen av livscykeln tas i beaktning och trots verktygens skillnad i resultat, kan 

resultatet, som beräknats i verktygen, användas för att visa vilken grundläggningsmetod som har lägre 

klimatpåverkan och vilka byggnadsdelar som bär den största klimatpåverkan. Utifrån detta underlag kan 

man välja en klimatvänligare lösning och kan lägga resurser för optimering på de byggnadsdelar som bär 

den största klimatpåverkan.   

Utifrån intervjustudien så verkar användningen av livscykelanalys vara något begränsad men att den 

efterfrågas mer och mer. Varken de intervjuade entreprenörerna eller konsulterna jobbar med metoden 

internt, utan påtryckningar eller krav från deras beställare. Enligt ovanstående diskussion om vilka 

aspekter som styr valet av grundläggningsmetod idag, så är ekonomi en återkommande punkt både från 

entreprenörerna och konsulterna. Ekonomi är en betydande faktor vid val av grundläggningsmetod och 

kan därigenom användas som styrmedel för bidra till byggsektorns omställning till att tänka 

livscykelperspektiv i projektering, planering, byggande och drift.  

I rapporten Sustainability in geotechnical engineering – Internal geotechnical report, beskriver Mirsa och 

Barsu (2011) en ram för att utföra en analys där man kombinerar livscykelanalys med en kostnadsanalys 

för att bedöma olika geotekniska designval. Att ta fram ett sådant hjälpmedel, som tar hänsyn till både 

den ekonomiska och miljömässiga aspekten, skulle intresserar många säger Geokonsult 2 i sin intervju. 

Om man genom en sådan multikriterieanalys kan visa projektörer, konstruktörer och entreprenörer att val 

av grundläggningsmetod utifrån ett miljöperspektiv även kan leda till en kostnadseffektivitet, kan man 

sporra arbetet med att finna klimatsmarta lösningar. Att skapa en relation mellan den ekonomiska och 

miljömässiga aspekten kan även leda till att klimatpåverkan kan bli lättare att relatera till och förstå, då 

man sätter en kostnad på den.  

6.2 SLUTSATS  
Utifrån intervjuer och fallstudien som utförts i detta examensarbete kan det konstateras att val av 

grundläggningsmetod idag baseras till stor del på den ekonomiska aspekten samt att val av 

grundläggningsmetod har inverkan på omfattningen av klimatpåverkan och primärenergianvändningen 

för en byggnad under produkt- och byggproduktionsskedet. Förutom den ekonomiska aspekten är 

tradition och personliga erfarenheter faktorer som påverkar entreprenörer och konsulter vid valet av 

grundläggningsmetod. 

Genomförda intervjuer indikerar att livscykelanalys för grundläggningsmetoder av byggnader i 

projektering- och byggskedet idag endast används i projekt med speciella kundkrav, exempelvis vid 

miljöcertifiering enligt BREEAM. Men enligt diskussion i avsnitt 6.1 så kan det dock ifrågasättas om 

livscykelanalysberäkningar utförs för grundläggning om byggnaden miljöcertifieras enligt BREEAM. 

Livscykelanalys används inte internt eller på eget initiativ inom företagen enligt respondenterna.  

Genom att förenkla LCA-modellen och utveckla kompetens i teknikgrupperna kan man öka användningen 

av livscykelanalyser på projektörsnivå. Livscykelanalys är en metod som bör användas redan i tidigt skede, 

i samband med att den geotekniska undersökningen utförs. Då kan man tidigt skapa underlag och data för 

att kunna projektera fram alternativa lösningar som är bättre ur ett klimat- och miljöperspektiv. 
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Ingen av verktygen, Klimatkalkyl 6.0 eller BM 1.0, är utvecklade specifikt för grundläggning av byggnader 

och vissa brister hos verktygen har identifierats. Exempelvis så saknas vissa byggnadsdelar för 

grundläggning i verktygen samt att resultatrapporterna från respektive verktyg är svårtolkade och bör 

utvecklas. Trots detta, så visar resultatet från fallstudien att både Klimatkalkyl 6.0 och BM 1.0 kan 

användas för att beräkna och visa vilket grundläggningsalternativ som ger minst klimatpåverkan. Både 

Klimatkalkyl 6.0 och BM 1.0 är enkla verktyg som kan användas av projektörer, konstruktörer och 

entreprenörer, utan djupare förkunskap, för att utföra livscykelanalys på grundläggningsmetoder. Genom 

att använda livscykelanalys kan underlag skapas för att välja grundläggningsmetoder ur ett 

klimatperspektiv och även användas för att klimatoptimera valda metoder.  

Användningen av livscykelanalys idag inom grundläggning av byggnader bedöms vara begränsad, utifrån 

intervjustudien med entreprenörer och konsulter. För att öka användningen av LCA inom konsult- och 

entreprenadföretagen bör man, enligt respondenterna, utveckla kompetens hos konsulter och 

entreprenörer inom grundläggning, förenkla LCA-modellen samt att beställare inom grundläggning av 

byggnader tydliggör deras kravställningar.  

Då ekonomin är en betydande faktor i arbetet med val av grundläggningsmetoder för byggnader skulle, 

enligt egen reflektion, den ekonomiska parametern kunna kopplas samman med klimatpåverkan för att 

öka arbetet med att minska klimatpåverkan inom grundläggningsbranschen. Om konsulter, projektörer 

och entreprenörer kan se att en miljömässigt bättre grundläggningsmetod även kan bidra till en minskad 

kostnad och en snävare budget kan detta bidra till en större extern efterfrågan efter klimatanpassade 

lösningar och ett större driv att presentera och konstruera miljömässigt bättre alternativ. 

 

6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
 

 Kartlägga hur beställarorganisationer arbetar med kravbilden rörande miljö och livscykelanalyser 

inom grundläggning. Hur kan beställare sporra ett internt arbete med livscykelanalyser inom 

grundläggning hos entreprenörer och konsulter? Hur ska man förmedla krav till entreprenörer 

och konsulter på ett enkelt och tydligt sätt? 

 

 Undersöka hur man kan man utveckla BM 1.0. Genom att exempelvis lägga till fler byggnadsdelar 

kopplade till grundläggning, genom att förbättra resultatredovisningen i rapporter och genom 

redovisa referenser till emissionsfaktorer för att möjliggöra transparens.  

 

 Undersöka hur man kan utveckla Klimatkalkyl 6.0. Genom att exempelvis lägga till fler 

byggnadsdelar för grundläggning, genom att förbättra resultatredovisningen i rapporten vid 

jämförande kalkyler och välja en standard på materialenheten för att förenkla för användaren. 

 

 Undersöka på vilket sätt man kan implementera livscykelanalys internt på projektörnivå, och 

därigenom öka användandet av livscykelanalyser för grundläggning. 

 

 Ta fram relationer mellan kostnader och klimatpåverkan för grundläggningsmetoder. Ger en lägre 

klimatpåverkan även en lägre kostnad? 

 

 Undersöka grundläggningsmetoders påverkan i perspektiv mot hela byggnadens klimatpåverkan. 

Hur mycket påverkar valet av grundläggningsmetod den totala klimatpåverkan för olika 

byggnader? 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 
Bilaga 1 redovisar en intervjuguide som använts vid utföra intervjuer. 

 

 Vilka grundläggningsmetoder används oftast? Varför?  

 

 Vilka aspekter avgör vilken grundläggningsmetod man väljer?  

 

 Vilka aspekter förutom de tekniska förutsättningar som väger tyngst vid val av metod? 

 

 Vid vilka tillfällen finns det möjlighet att välja mellan olika metoder och varierande 

konstruktionslösningar? 

 

 Vilka nya metoder kommer på marknaden? Alternativa lösningar? 

 

 Hur ser kraven ut exempelvis från kund? Har kunden krav på miljö?  

 

 Hur ser miljöarbetet ut vid projektering/utförandet av grundläggning? 

 

 

 Internt arbete om miljö? På vilka sätt? 

 

 Arbetar ni med livscykelanalyser vid grundläggning? 

 

 

 Andra erfarenheter om LCA? Kunskaper och erfarenheter? 

 

 Hur skulle du se att man skulle kunna implementera LCA i projektering av grundläggning? 
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Bilaga 2: Mängdberäkningar av schaktmassor, fyllning med gruskross, geotextil 
Bilaga 2 redovisar mängberäkningar av schaktmassor, fyllning med gruskross och geotextil för 

grundläggningsmetoderna platta med pålar och platta med lastkompensation. 

Platta med pålar 
Area för respektive area tas fram i Revit. 

Tabell 1: Enheter för schakt, platta med pålar. 

Area 1 [m2] Area 2 [m2] Djup [mm] Volym [m3] Area [m2] 

Schakt 185 1 29,2 1 500 1 99,6 - 

Gruskross 185 1 29,2 1 300 59,7 - 

Geotextil 185 1 29,2 1 - - 214 

1Tagna från ritning i Autodesk Revit 2018, se figur. 

Figur 2: Schaktning i plan där Area 1 är kubiskt schakt och Area 2 är pyramidiskt schakt, platta med pålar. 

Figur 1: Schaktning i plan där Area 1 är kubiskt schakt och Area 2 är 
pyramidiskt schakt, platta med pålar. 



72 

Volym av schakt, platta med pålar. 

Volym [m3]: 185 ∗ 0,5 +
29,2∗0,5

2
= 99,6 𝑚3 

Volym av gruskross: 

Volym [m3]: 
300

500
∗ 99,6 = 59,7 𝑚3 

Area Geotextil:  

Area [m2]:185 + 29,2 = 214 𝑚2 

Platta med lastkompensation 
Area för respektive area tas fram i Revit. 

Tabell 2: Enheter för schakt, platta med lastkompensation. 

Area 1 [m2] Area 2 [m2] Djup [mm] Volym [m3] Area [m2] 

Schakt 245 1 83,0 1 110*10^1 1 315 - 

Gruskross 245 1 83,0 1 300 85,9 - 

Geotextil 245 1 83,0 1 - - 328 

1Tagna från ritning i Autodesk Revit 2018, se figur. 

Figur 3: Schaktning i plan där Area 1 är kubiskt schakt och Area 2 är pyramidiskt schakt, platta med 
lastkompensation 
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Figur 4: Schaktning i sektion där Area 1 är kubiskt schakt och Area 2 är pyramidiskt schakt, platta med 
lastkompensation. 

Volym av schakt, platta med lastkompensation. 

Volym [m3]: 245 ∗ 1,1 +
83,0∗1,1

2
= 315 𝑚3

Volym av gruskross: 

Volym [m3]: 
300

110∗101 ∗ 315 = 85,9 𝑚3 

Area Geotextil:  

Area [m2]:245 + 83,0 = 328 𝑚2 
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Bilaga 3: Mängdberäkningar för material: Platta med pålar 
Bilaga 3 redovisar mängberäkningar av cellplast, stål, plast, geotextil och betong för 

grundläggningsmetoden platta med pålar. 

Cellplast – EPS80/200 
Tabell 1: Materialdata för cellplast EPS200 för Platta med pålar. 

Typ Antal [st] Tjocklek [mm] Area [m2/st] Area [m2] Densitet [kg/m3] Vikt [kg] 

Kantelement 

raka H400 

EPS200 

41,03 1003 1,071 43,89 30,02 132 

Yttergörn H400 

EPS200 

6,003 1003 1,071 6,42 30,02 19,3 

TOTALT 47,0 - - 50,3 - 151 

1 (Jackon, 2015)  
2(Sundolitt, 2009) 
3 Enligt konstruktör 

Kantelement raka H400, EPS200 

Area [m2]: 41,0 ∗ 1,07 = 43,9 𝑚2 

Vikt [kg]: 43,9 ∗ 0,10 ∗ 30,0 = 132 𝑘𝑔 

Ytterhörn H400, EPS200 

Area [m2]: 6, 00 ∗ 1,07 = 6,42 𝑚2 

Vikt [kg]: 6,42 ∗ 0,10 ∗ 30,0 = 19,3 𝑘𝑔 

Totalt EPS200 

Area [m2]: 43,9 + 6,42 = 50,3 𝑚2 

Vikt [kg]: 132 + 19,3 = 151 𝑘𝑔 

Tabell 2: Materialdata för cellplast EPS80 för Platta med pålar 

Typ Area [m2] Tjocklek [mm] Densitet [kg/m3] Vikt[kg] 

EPS 80 3501 1001 15,02 215*10^1 

1 Enligt konstruktör 
2 (EPS-gruppen, 2015) 
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EPS80 

Vikt [kg]: 350 ∗ 0,10 ∗ 15,0 = 525 𝑘𝑔 

Tabell 3: Materialdata för cellplast EPS200/80 för Platta med pålar. 

Typ Area [m2] Vikt [kg] 

EPS 200 50,3 151 

EPS 80 350 525 

Totalt 400 676 

Totalt EPS80 och EPS200 

Area [m2]: 50,3 + 350 = 400 𝑚2 

Vikt [kg]: 151 + 525 = 676 𝑘𝑔 

Stål 
Tabell 4: Materialdata för stål (armering) och ståltillbehör för Platta med pålar. 

Typ Antal [st] Löpmeter [m] Löpmeter [mm/st] Vikt [kg/st] Vikt [kg/m] Vikt [kg] 

Eod-B2 järn 12 mm 40,0 - - 1,21 - 48,0 

N-byglar Ø8mm 260 - 112*10^11 - 0,402 115 

C-byglar Ø8mm 160 - 8001 - 0,402 51,0 

Ø12mm-12m - 117*10^11 - - 0,892 104*10^1 

#Ø6150-nät 17,01 - - 35,13 - 597 

Najtråd 18,01 - - 0,134 - 2,25 

Spikbläck 50,01 - - 0,095 - 4,50 

Totalt - - - - - 186*10^1 

1 Enligt konstruktör 
2 (Stena Stål, u.å.b) 
3 (Stena Stål, u.å.a) 
4 (Jowema, u.å) 
5 XL-BYGG (Personlig kommunikation, 16 maj 2018) 
6 Stena stål (Personlig kommunikation, 15 maj, 2018) 

Eod-B2 järn, 12 mm 

Vikt [kg]: 40,0 ∗ 1,21 = 48,0 𝑘𝑔 

N-byglar Ø8mm

Vikt [kg]: 260 ∗ 112 ∗ 101 ∗ 10−3 ∗ 0,40 = 115 𝑘𝑔 
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C-byglar Ø8mm

Vikt [kg]:160 ∗ 800 ∗ 10−3 ∗ 0,40 = 51,0 𝑘𝑔 

Ø12mm-12m Armering 

Total vikt [kg]: 117 ∗ 101 ∗ 0,89 = 104 ∗ 101 𝑘𝑔 

#Ø6150-nät  

Total vikt [kg]: 17,0 ∗ 35,1 = 597 𝑘𝑔 

Najtråd 

Total vikt [kg]: 18,0 ∗ 0,13 = 2,25 𝑘𝑔 

Spikbläck 

Total vikt [kg]: 50,0 ∗ 0,09 = 4,50 𝑘𝑔 

Totalt stål 

Total vikt [kg]: 48,0 + 115 + 51,0 + 104 ∗ 101 + 597 + 2,25 + 4,50 = 186 ∗ 101 𝑘𝑔 

Tabell 5: Materialdata för ståltillbehör för Platta med pålar. 

Typ Vikt [kg] 

Najtråd 2,25 

Spikbläck 4,50 

Totalt 6,75 

Totalt ståltillbehör 

Total vikt [kg]: 2,25 + 4,50 = 6,75 

Tabell 6: Materialdata för armeringsstål för Platta med pålar. 

Typ Vikt [kg] 

N-byglar Ø8mm 115 

C-byglar Ø8mm 51,0 

Ø12mm-12m Armering 104*10^1 

Totalt 121*10^1 

Totalt armeringsstål & byglar 
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Total vikt [kg]: 115 + 51,0 + 104 ∗ 101 = 121 ∗ 101 𝑘𝑔 

Tabell 7: Materialdata stålpålar och ståltillbehör för Platta med pålar. 

Typ Antal [st] Läng [m] Vikt [kg/m] Vikt [kg] 

Stålpålar RR75 25,01 4,002 10,83 108*10^1 

1Enligt konstruktör 
2Antagande (se metodbeskrivning) 
3(SSAB, u.å) 

Stålpålar 

Total vikt [kg]: 25,0 ∗ 4,00 ∗ 10,8 = 108 ∗ 101 𝑘𝑔 

Plast 

Tabell 8: Materialdata tillbehör i plast för Platta med pålar. 

Typ Antal [st] Vikt [kg/st] Vikt [kg] 

Distanser 25/30 4001 0,052 20,0 

Distanser 40/50 4001 0,052 20,0 

Plastspik 125*10^11 0,013 11,0 

Totalt - - 50,8 

1Enligt konstruktör 
2Stena stål (Personlig kommunikation, 15 maj, 2018) 
3 XL-BYGG (Personlig kommunikation, 16 maj 2018) 

Distanser 25/30  

Total vikt [kg]: 0,05 ∗ 400 = 20,0 𝑘𝑔 

Distanser 40/50  

Total vikt [kg]: 0,05 ∗ 400 = 20,0 𝑘𝑔 

Plastspik 

Total vikt [kg]: 0,01 ∗ 250 ∗ 101 = 21,5 𝑘𝑔 

Totalt plasttillbehör 

Total vikt [kg]: 20,0 + 20,0 + 11,0 = 50,8 𝑘𝑔 
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Geotextil 

Tabell 9: Materialdata geotextil och plasttillbehör för Platta med pålar. 

Typ Area [m2] Bredd [mm] Vikt [g/m] Vikt [kg] 

Geotextil 178 1 100*10^1 2 90,0 2 19,2 

1 Enligt beräkningar Bilaga 1 
2 (Temballage, 2014) 

Geotextil 

Vikt [kg]: 
214

100∗101∗10−3 ∗ 90,0 ∗ 10−3 = 19,2 𝑘𝑔 

Betong 

Tabell 10: Materialdata betong för Platta med pålar. 

Typ Volym [m3] Densitet [kg/m3] Vikt [kg] 

Betong 24,01 265*10^12 647*10^2 

1 Enligt konstruktör 
2(Burström, 2007) 

Total betong 

Total vikt [kg]: 24 ∗ 265 ∗ 101 = 647 ∗ 102 𝑘𝑔 
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Bilaga 4: Mängdberäkningar för material: Platta med lastkompensation 
Bilaga 4 redovisar mängberäkningar av cellplast, stål, plast, geotextil och betong för 

grundläggningsmetoden platta med lastkompensation. 

Cellplast – EPS 80/200 

Tabell 1: Materialdata för cellplast EPS200 för Platta med lastkompensation. 

Typ Antal [st] Tjocklek [mm] Area [m2/st] Area [m2] Densitet [kg/m3] Vikt [kg] 

Kantelement raka 

H400 EPS200 

41,03 1003 1,071 43,9 30,02 132 

Yttergörn H400 

EPS200 

6,003 1003 1,071 6,42 30,02 19,3 

TOTALT 47,0 - - 50,3 - 151 

1(Jackon, 2015) 
2 (Sundolitt, 2009) 
3 Enligt konstruktör 

Kantelement raka H400, EPS200 

Area [m2]: 41,0 ∗ 1,07 = 43,9 𝑚2 

Vikt [kg]: 43,9 ∗ 0,10 ∗ 30,0 = 132 𝑘𝑔 

Ytterhörn H400, EPS200 

Area [m2]: 6, 00 ∗ 1,07 = 6,42 𝑚2 

Vikt [kg]: 6,42 ∗ 0,10 ∗ 30,0 = 19,3 𝑘𝑔 

Total EPS200 

Area [m2]: 43,9 + 6,42 = 50,3 𝑚2 

Vikt [kg]: 132 + 19,3 = 151 𝑘𝑔 

Tabell 2: Materialdata för cellplast EPS80 för Platta med lastkompensation. 

Typ Area [m2] Tjocklek [mm] Densitet [kg/m3] Vikt[kg] 

EPS 80 143*10^11 1001 15,02 215*10^1 

1 Enligt konstruktör 
2 (EPS-gruppen, 2015) 

EPS80 

Vikt [kg]: 143 ∗ 101 ∗ 0,10 ∗ 15,0 = 215 ∗ 101 𝑘𝑔 
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Tabell 3: Materialdata för cellplast EPS200/80 för Platta med lastkompensation. 

Typ Area [m2] Vikt [kg] 

EPS 200 50,3 151 

EPS 80 143*10^1 215*10^1 

Totalt 1 48*10^1 2 30*10^1 

Totalt EPS80 och EPS200 

Area [m2]: 50,3 + 143 ∗ 101 = 1 48 ∗ 101 𝑚2 

Vikt [kg]: 151 + 215 ∗ 101 = 2 30 ∗ 101𝑘𝑔 

Stål 

Tabell 4: Materialdata för stål (armering) och ståltillbehör för Platta med lastkompensation. 

Typ Antal [st] Löpmeter [m] Vikt [kg/st] Vikt [kg/m] Vikt [kg] 

Ø12mm-12m - 122*10^11 - 0,892 108*10^1 

#Ø8150-F-nät 16,01 - 64,93 - 104*10^1 

Najtråd 18,01 - 0,134 - 2,25 

Spikbläck 50,01 - 0,095 - 4,50 

Totalt - - - - 213*10^1 

1 Enligt konstruktör 
2 (Stena stål, u.å.a) 
3 (Stena Stål, u.å.b)  
4(Jowema, u.å) 
5 XL-BYGG (Personlig kommunikation, 16 maj 2018) 

Ø12mm-12m Armering 

Total vikt [kg]: 120 ∗ 101 ∗ 0,89 = 108 ∗ 101 𝑘𝑔 

#Ø8150-F-nät 

Total vikt [kg]: 16,0 ∗ 64,9 = 104 ∗ 101 𝑘𝑔 

Najtråd 

Total vikt [kg]: 18,0 ∗ 0,13 = 2,25 𝑘𝑔 

Spikbläck 

Total vikt [kg]: 50,0 ∗ 0,09 = 4,50 𝑘𝑔 
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Totalt stål: 

Total vikt [kg]: 108 ∗ 101 + 104 ∗ 101 + 2,25 + 4,50 = 213 ∗ 101 𝑘𝑔 

Tabell 5: Materialdata ståltillbehör för Platta med lastkompensation. 

Typ Vikt [kg] 

Najtråd 2,25 

Spikbläck 4,50 

Totalt 6,75 

Totalt ståltillbehör 

Total vikt [kg]: 2,25 + 4,50 = 6,75 

Plast 

Tabell 6: Materialdata tillbehör i plast för Platta med lastkompensation. 

Typ Antal [st] Vikt [kg/st] Vikt [kg] 

Distanser 25/30 4001 0,052 20,0 

Distanser 40/50 4001 0,052 20,0 

Plastspik 250*10^11 0,013 21,5 

Totalt - - 61,5 

1Enligt konstruktör 
2Stena stål (personlig kommunikation 15 maj, 2018) 
3 XL-BYGG (Personlig kommunikation, 16 maj 2018) 

Distanser 25/30  

Total vikt [kg]: 0,05 ∗ 400 = 20,0 𝑘𝑔 

Distanser 40/50  

Total vikt [kg]: 0,05 ∗ 400 = 20,0 𝑘𝑔 

Plastspik 

Total vikt [kg]: 0,01 ∗ 250 ∗ 101 = 21,5 𝑘𝑔 

Totalt plasttillbehör 

Total vikt [kg]: 20,0 + 20,0 + 21,5 = 61,5 𝑘𝑔 
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Geotextil 

Tabell 7: Materialdata geotextil och plasttillbehör för Platta med lastkompensation. 

Typ Area [m2] Bredd [mm] Vikt [g/m] Vikt [kg] 

Geotextil 328 1 100*10^1 2 90,0 2 29,5 

1 Enligt beräkningar Bilaga 1 
2 (Temballage, 2014) 

Geotextil 

Vikt [kg]: 
328

100∗101∗10−3 ∗ 90,0 ∗ 10−3 = 29,5 𝑘𝑔 

Betong 

Tabell 8: Materialdata betong för Platta med lastkompensation. 

Typ Volym [m3] Densitet [kg/m3] Vikt [kg] 

Betong 27,01 265*10^12 716*10^2 

1 Enligt konstruktör 
2(Burström, 2007) 

Total betong 

Total vikt [kg]: 27,0 ∗ 265 ∗ 101 = 716 ∗ 102 𝑘𝑔 
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Bilaga 5: Omräkning av emissionsfaktorer från EPD för cellplast och plast 
Bilaga 5 redovisar omräkningar av emissionsfaktorer för cellplast och plast för beräkningar i Klimatkalkyl 

6.0. 

Cellplast – EPS80/200 
Klimatpåverkan, primärenergi och omräkningsfaktor i Tabell är tagna från (EPS-gruppen, 2015). 

Tabell 1: Omräkning av emissionsfaktorer för Cellplast, Klimatkalkyl 6.0. 

Tjocklek 

[mm] 

Densitet 

[kg/m3] 

Klimatpåverkan 

[kg CO2e/m2] 

Primärenergi 

[MJ/m2] 

Omräkningsfaktor 

för olika 

tryckhållfasthet 

och tjocklek 

Klimatpåverkan 

[kg CO2e/kg] 

Primärenergi 

[MJ/kg] 

EPS80 100 15,0 2,20 52,9 2,60 3,81 91,7 

EPS200 100 30,0 2,20 52,9 5,00 3,67 88,2 

Emissionsfaktorer EPS80, omräkning till kg 

Klimatpåverkan [kg CO2/kg]: 
2,20∗2,60

15,0∗100∗10−3 = 3,81 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑘𝑔 

Primärenergi [MJ/kg]: 
52,9∗2,60

15,0∗100∗10−3 = 91,7 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

Emissionsfaktorer EPS200, omräkning till kg 

Klimatpåverkan [kg CO2/kg]: 
2,20∗5,00

15,0∗100∗10−3 = 3,67 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑘𝑔 

Primärenergi [MJ/kg]: 
52,9∗5,00

15,0∗100∗10−3 = 88,2 𝑀𝐽/𝑘𝑔 

Plast 
Klimatpåverkan och primärenergi i Tabell är tagna från EPD (Polyolefins Group, 2008). 

Tabell 2: Omräkning av emissionsfaktorer för Plast, Klimatkalkyl 6.0. 

Klimatpåverkan 

[kg CO2e/kg] 

Primärenergi 

 [MJ/kg] 

Omräkningsfaktor 

kg till ton 

Klimatpåverkan 

[kg Co2e/ton] 

Primärenergi 

[MJ/ton] 

PP Plast 2,00 73,4 100*10^1 200*10^1 734*10^2 

Emissionsfaktorer PP Plast till ton 

Klimatpåverkan [kg CO2e/ton]: 2,00 ∗ 100 ∗ 101 = 200 ∗ 101 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑡𝑜𝑛

Primärenergi [MJ/ton]: 73,4 ∗ 100 ∗ 101 = 734 ∗ 102 𝑀𝐽/𝑡𝑜𝑛 
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Bilaga 6. Beräkning av energiförbrukning från arbetsmaskiner på 
byggarbetsplatsen 
Bilaga 6 redovisar beräkningar av energiförbrukningen vid schaktning-, fyllning- och pålningsarbeten för 

grundläggningsmetoderna platta med pålar och platta med lastkompensation. För beräkningar i BM 1.0. 

Schaktningsarbete 
Uppgifter angående tidsåtgång och dieselförbrukning avser en 15 tons maskin. Uppgifterna är generella 

och utgår ifrån att material är levererat till platsen. 

Tabell 1: Beräkning av dieselförbrukning för schakt, BM 1.0. 

Grundläggningsmetod Schakt [m3] Tid [m3/h] Diesel [l/h] Totalt Diesel [l] 

Platta med lastkompensation 315 60,0 1 10,0 1 52,0 

Platta med pålar 99,6 17,0 

1Användning av grävare, generella uppgifter enligt Östhammars Schakt AB (Personlig kommunikation, 25 maj 2018) 

Dieselanvändning platta med lastkompensation: 

Mängd diesel [l]:
315

60,0
∗ 10,0 = 52,0 𝑙

Dieselanvändning platta med pålar: 

Mängd diesel [l]: 
99,6

60,0
∗ 10,0 = 17,0 𝑙

Tabell 2: Omräkning av mängd diesel till energi för schakt, BM 1.0 

Grundläggningsmetod Värmevärde 

[MWh/m3] 

Omräkningsfaktor 

[MWh/m3]-> [MJ/l] 

Värmevärde 

[MJ/l] 

Total energi 

[MJ] 

Platta med lastkompensation 9,80 1 3,60 35,3 185*10^1 

Platta med pålar 585 

1 Energimyndigheten (2017) 

Omräkningsfaktor MWh/m3 -> MJ/l 

Faktor [MJ/l]: 9,80∗3,60 = 35,3 𝑀𝐽/𝑙 

Förbrukad energi vid schaktning, platta med lastkompensation: 

Energi [MJ]:32,3 ∗ 52,0 = 182 ∗ 101 𝑀𝐽 

Förbrukad energi vid schaktning, platta med pålar: 
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Energi [MJ]:35,3 ∗ 17,0 = 585 𝑀𝐽 

Fyllning gruskross 
Uppgifter angående tidsåtgång och dieselförbrukning avser en 15 tons maskin. Uppgifterna är generella 

och utgår ifrån att material är levererat till platsen. 

Tabell 3: Beräkning av dieselförbrukning vid fyllning av gruskross, BM 1.0. 

Grundläggningsmetod Kross [m3] Tid [h] Diesel [l/h] Totalt Diesel [l] 

Platta med lastkompensation 85,9  1,001 10,0 1 10,0 

Platta med pålar 59,8 10,0 

1Användning av grävare, generella uppgifter enligt Östhammars Schakt AB (Personlig kommunikation, 1 juni 2018) 

Dieselanvändning platta med lastkompensation: 

Mängd diesel [l]:1,00 ∗ 10,0 = 10,0 𝑙 

Dieselanvändning platta med pålar: 

Mängd diesel [l]: 1,00 ∗ 10,0 = 10,0 𝑙 

Tabell 4: Omräkning av mängd diesel till energi för fyllning av gruskross, BM 1.0. 

Grundläggningsmetod Värmevärde 

[MWh/m3] 

Omräkningsfaktor 

MWh/m3 -> MJ/l 

Värmevärde 

[MJ/l] 

Total energi 

[MJ] 

Platta med lastkompensation 9,80 1 3,60 35,3 353 

Platta med pålar 353 

1 Energimyndigheten (2017) 

Omräkningsfaktor MWh/m3 -> MJ/l 

Faktor [MJ/l]: 9,80∗3,60 = 35,3 𝑀𝐽/𝑙 

Förbrukad energi vid schaktning, platta med lastkompensation: 

Energi [MJ]:35,3 ∗ 10,0 = 353 𝑀𝐽 

Förbrukad energi vid schaktning, platta med pålar: 

Energi [MJ]:35,3 ∗ 10,0 = 353 𝑀𝐽 



86 

Pålningsarbete 

Tabell 5: Beräkning av dieselförbrukning vid pålning, BM 1.0 

Grundläggningsmetod Pålar [m] Tid [m/h] Diesel [l/h] Totalt Diesel [l] 

Platta med lastkompensation - 0,04 1 7,50 1 - 

Platta med pålar 100 30,0 

1Användning av pålningsmaskin, generella uppgifter enligt Rovalin AB (Personlig kommunikation, 14 maj 2018) 

Dieselanvändning vid pålning platta med pålar: 

Mängd diesel [l]: 100 ∗ 0,04 ∗ 7,50 = 30,0 𝑙 

Tabell 6: Omräkning av mängd diesel till energi vid pålning, BM 1.0. 

Grundläggningsmetod Värmevärde 

[MWh/m3] 

Omräkningsfaktor 

MWh/m3 -> MJ/l 

Värmevärde 

[MJ/l] 

Total energi 

[MJ] 

Platta med lastkompensation 9,80 1 3,60 35,3 - 

Platta med pålar 106*10^1 

1 Energimyndigheten (2017) 

Omräkningsfaktor MWh/m3 -> MJ/l 

Faktor [MJ/l]: 9,80∗3,60 = 35,3 𝑀𝐽/𝑙 

Förbrukad energi vi pålning, platta med pålar: 

Energi [MJ]:35,3 ∗ 30,0 = 106 ∗ 101 𝑀𝐽 
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Bilaga 7: Rapport Klimatkalkyl 6.0 
Bilaga 7 redovisar en rapport skapad i verktyget Klimatkalkyl 6..0 

Platta med pålar 
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Platta med lastkompensation 
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Bilaga 8: Rapport BM 1.0 
Bilaga 8 redovisar en rapport skapad i verktyget BM 1.0. 
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