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I 

SAMMANFATTNING 

För att samhället ska fortsätta utvecklas behöver hållbarhet vara en del av resonemanget. 
Medvetenheten av miljövänligare renoveringsmetoder hos fastighetsägare behöver ökas, och 
därför har denna studie tagit fram skillnader i miljöpåverkan för olika renoveringsmetoder. 

I studien har ett lägenhetshus, ägt av ett kommunalt bostadsbolag, undersökts utifrån två olika 
renoveringsalternativ. Det ena alternativet innefattar en totalrenovering med bland annat 
stambyte, byte av kök och byte av ventilationssystem (till ett värmeåtervinnande). Det andra 
alternativet, det varsamma, består av relining av avloppsrör, upprustning av befintligt kök, med 
ommålning av stommar, och byte av fläktaggregat i befintligt ventilationssystem. 

För att ta reda på vilket alternativ av de två givna metoderna som har minst miljöpåverkan har 
en jämförelse gjorts där metodernas skillnader har beaktats. Dessa skillnader låg sedan till grund 
för en livscykelanalys som var det huvudsakliga momentet i studien. Störst fokus lades på den 
miljöpåverkande faktor som studien kom fram till var den viktigaste, nämligen klimatpåverkan. 
Utsläpp av koldioxidekvivalenter var det som störst fokus lades vid och som sedan ledde till 
studiens resultat.  

Den mest ekologisk hållbara metoden över tid visade sig vara totalrenoveringsmetoden. Detta 
berodde enbart på den energieffektivisering som byte av ventilationssystem bidrog till. Vid 
renoveringstillfället var det den varsamma renoveringsmetoden som hade minst miljöpåverkan, 
men efter 20 år av användning av byggnaden så blev totalrenoveringen mer ekologisk hållbar. 
Livscykelanalysen visar också vilka åtgärder i renoveringen som är de största klimatpåverkarna 
sett till utsläpp vilket i sin tur kan leda till att dessa byts ut till något miljövänligare samt att det 
skapar medvetenhet och upplysning av materials miljöpåverkan.  

Omfattningen av studiens klimatpåverkan var svårbegriplig och översattes därför till en kostnad 
i kronor. Denna kostnad är en form av koldioxidskatt som olika forskare menar behövs för att 
reducera människans påverkan på växthuseffekten. Detta gjordes just på grund av svårigheten 
att jämföra utsläppens magnitud och för att likställa de båda alternativen för en jämförelse över 
tid. 

 

 

  



II 

ABSTRACT 

In order for society to keep developing, sustainability needs to be a part of the reasoning. The 
awareness of better methods of renovation for the environment of the property owners needs to 
increase. That is why this report studies differences in environment impact for different 
renovation methods. 

The study contains an analysis of an apartment building, owned by a municipal real estate 
company, with focus on two different renovation methods. One method, called total renovation 
containing exchange of soil and waste pipes, exchange of kitchens and exchange of ventilation 
system, to a heat recovery type. The other method, the gentle one, contains relining of soil and 
waste pipes, renovation of existing kitchens, with repainting of kitchen frames, and exchange 
of fan units it the existing ventilation system. 

To find out which option of the two given methods who has the least environmental impact a 
comparison has been done where the differences has been considered. These differences were 
the basis to the life cycle analysis which was the main element in this study. The focus was on 
the environmental impact factor that this study showed was the largest, which turned out to be 
the climate impact. Carbon dioxide emissions was the largest focus and was the main factor for 
the result of this study. 

The most ecological sustainable method over time turned out to be the total renovation method. 
The reason was solely the energy efficiency that the exchange of ventilation system contributed 
to. At the moment of renovation, the gentle renovation method had the least environmental 
impact, but after 20 years of use of the building, the total renovation method became the most 
sustainable in the ecological aspect. The life cycle analysis also showed which actions in the 
renovation which was the largest climate actuators, if the amount of emissions is considered. 
This can help creating awareness and increase of knowledge of materials environmental 
impacts. 

The extent of the study´s climate impact was hard to understand and was therefore converted 
into cost in SEK. This cost is a kind of carbon dioxide taxes which different scientists claims 
to be needed to reduce the human impact on the greenhouse effect. This was done because of 
the difficulty understanding the emissions magnitude and equals the two alternatives for a 
comparison over time. 
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IX 

Begreppsförklaring 

Totalrenovering – i den här studien kallas den renovering som omfattar störst ingrepp i 
byggnaden för totalrenovering. Inom ramen för vad en totalrenovering är finns det en uppsjö 
av olika typer. Exakt vad som ingår i metoden förklaras vidare i rapporten. 

Varsam renovering – i den här studien benämns den renoveringsmetod som innefattar mindre 
omfattande renovering för varsam renovering. Det är alltså inget vedertaget begrepp för den här 
typen av renoveringar. För att kunna skriva om skillnaderna mellan renoveringsmetoderna 
underlättade det att den mindre omfattande renoveringen hade ett namn.
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1 INLEDNING 

Här redovisas först kort i vilket sammanhang som studien utförts, för att senare gå mer i detalj 
in på problemet som studien behandlar. En beskrivning av bakgrunden till problematiken följs 
av en kort beskrivning av tidigare rapporter som behandlat liknande problem. Därefter beskrivs 
metoderna som använts för studien samt de avgränsningar som antagits. 

Denna rapport har utförts som en del av vår utbildning till högskoleingenjörer i byggnadsteknik 
vid Linköpings universitet. Examensarbetet görs i samarbete med Stångåstaden AB som 
tillhandahållit förutsättningarna för att jämföra de två faktiska renoveringsalternativen. Två 
renoveringsalternativ har tagits fram för en och samma fastighet, belägen i Linköping, 
Östergötland, där den huvudsakliga frågan är vilket alternativ de ska välja. Fokus ligger på 
vilket alternativ som är mest förmånligt att välja utifrån skillnaderna i miljöpåverkan, och då 
framförallt klimatpåverkan. 

Det ena alternativet innefattar en mer klassisk totalrenovering, med byte av kök och 
avloppstammar samt byte av ventilationssystem till ett värmeåtervinnande system. Det andra 
alternativet fokuserar på att renovera det som är i störst behov av renovering. I köket väljer man 
att måla stommar och byta luckor. Istället för att byta avloppsstam väljer man här att använda 
relining, en metod för renovering av befintliga rör. Den befintliga frånluftsventilationen behålls 
men rustas upp. I fortsättningen av studien kallas den mindre omfattande renoveringen för 
varsam renovering 

1.1 Problemformulering 

Att människan måste agera för att minimera konsekvenserna av växthuseffekten är ett faktum, 
men att gå från ord till handling är svårt. För att se till att framtida generationer också ska ha en 
planet med goda levnadsförhållanden behöver utsläppen minskas och växthuseffekten bromsas. 
I rapporten ”Vår gemensamma framtid” som togs fram av Brundtland kommissionen 1987 kan 
man läsa om hållbar utveckling. Där beskrivs det som utveckling som tillgodoser de behov vi 
har idag, utan att nästkommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov försämras. I 
samma rapport beskrivs hållbarhet uppdelat upp i tre aspekter, ekologisk, ekonomisk och social. 
(World Commission on Environment and Development, 1987) 

Byggbranschen står för en stor del av samhällets totala årliga utsläpp av växthusgaser 
(Boverket, 2018). Det är därför viktigt att fokus i renoveringsprocesser inte enbart handlar om 
den ekonomiska delen, det vill säga, det som är billigast rent kostnadsmässigt. Den ekologiska 
hållbarheten bör få ett större fokus, så att man, där det är möjligt, väljer mer miljövänliga 
metoder, processer och material. Även den sociala hållbarheten gynnas av mer miljövänliga 
alternativ, då det på lång sikt inte är hållbart på något sätt att fortsätta förstöra planeten. (Cassel 
& Rauma Cassel, 2008) 

Den allra största delen av Sveriges bostadsbestånd består idag av fastigheter byggda på 1900-
talet, 53 % av lägenhetshusen är byggda mellan 1951 och 1980 och många av de fastigheterna 
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är idag alltså 40–70 år gamla. (SCB, 2016) Tittar man på fastigheternas ingående materials 
livslängder, det vill säga hur länge materialet bedöms hålla vid normal användning och slitage, 
och utifrån det bedöma vilket renoveringsbehov fastigheterna har, kan slutsatsen dras att ett 
väldigt stort renoveringsbehov finns. (SundaHus, 2016a) 

Vid beslutsfattande angående renoveringars omfattningsgrad behöver miljöpåverkan vara en 
faktor som räknas med i beslut, för att minska byggsektorns miljöpåverkan. För att det ska vara 
möjligt måste kunskap om materials olika miljöpåverkan inhämtas och jämföras. Det räcker 
inte enbart att titta på påverkan i byggskedet, utan även användningsskedet behöver beaktas. 
Olika alternativa lösningar bidrar till olika mycket energibesparingar, och därmed minskade 
utsläpp i ett längre tidsperspektiv, även om sådana lösningar kan ha betydligt större 
miljöpåverkan i byggskedet. (Riksbyggen, 2018) 

En studie som gjorts på KTH studerar hållbara strategier för renovering av bostäder, men 
väldigt lite fokus på ekologisk hållbarhet. I studien förklaras att hänsyn tas till den ekologiska 
hållbarheten i renoveringsprojekt genom hög produktivitet och minskade transporter. (Mustafa 
& Sehmi, 2017) Detta påstående är måhända inte felaktigt, men lämnar en hel del obesvarat 
vad gäller renoveringsmetoders skillnader i miljöpåverkan, då studien till stor del belyser 
produktionseffektiviseringar som huvudsaklig förbättring. Den här rapporten ska utförligare 
besvara frågan om vilka parametrar som behöver beaktas i den ekologiska aspekten. 

En annan studie som gjorts på Linköpings universitet kartlägger en fastighets miljöpåverkan 
genom att göra en utförlig livscykelanalys på fastighetens totala påverkan på miljön, där 
samtliga miljöpåverkansfaktorer beaktas. Studien omfattar ett nybyggnadsprojekt och 
innehåller inga jämförelser mellan olika renoveringsmetoder. (Österberg, 2012) 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att ge fastighetsägare ökade kunskaper om miljöpåverkan i 
renoveringsprojekt. Alltför ofta är det bara summan i pengar som styr vid beslutssituationer, 
men med denna studie i minnet är tanken att man även ska beakta miljöpåverkan. 

Målet med studien är att ta reda på vilken renoveringsmetod som har minst miljöpåverkan, av 
totalrenovering eller varsam renovering.  

1.3 Frågeställningar 

•  Vilka parametrar är viktiga att mäta för att minimera renoveringars miljöpåverkan? 
•  Hur stor är skillnaden i miljöpåverkan mellan totalrenoveringsmetoden och den 

varsamma metoden? 
•  Vad är det mest ekologiskt hållbara alternativet över tid? 
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1.4 Metod  

För att besvara frågorna har en fallstudie gjorts med en inledande litteraturstudie för att få 
klarhet i olika begrepp och tillvägagångssätt. De olika frågeställningarna kräver olika metoder 
för att kunna besvaras:  

1.4.1 Litteraturstudier 

Vilka parametrar som är viktiga besvaras genom en litteraturundersökning där hållbarhet, 
ekologisk hållbarhet, hållbar utveckling, miljöpåverkan och miljöpåverkansfaktorer är de 
huvudsakliga sökorden. Hållbarhet anses nödvändigt att fokusera på, då miljö är en viktig 
faktor. Vidare inhämtas teori angående vilka parametrar som behöver mätas, hur dessa 
parametrar mäts och vilka hållbarhetskostnader dessa står för i ett livscykelperspektiv.  

1.4.2 Förfrågningsunderlagsstudier, möten, intervjuer  

För att besvara frågan om skillnaden i miljöpåverkan mellan totalrenovering och varsam 
renovering behöver man först fastställa vilka de faktiska skillnaderna i material och metod är, 
och det görs främst genom studerande av förfrågningsunderlag. Möten med de berörda 
medarbetarna på Stångåstaden AB hålls för att diskutera oklarheter angående de olika 
renoveringsmetodernas omfattning som stöts på under arbetets gång. Vid sådana möten är de 
medverkande i förväg upplysta om mötets agenda och förberedda för kommande frågor. 
Kompletterande intervjuer med företagets miljöavdelning och, för examensarbetet utsedd 
handledare, besvarar oklarheter i förfrågningsunderlaget.  

1.4.3 Databaser och program  

Mängdberäkningsprogrammet Bluebeam Revu används för att mäta och noggrant uppskatta 
såväl kasserat som tillfört material. Livscykelanalys på skillnaderna i de två alternativen ska 
göras, där information angående de olika materialens miljöpåverkan inhämtas från olika 
databaser, bland annat EPD-Norge, Environdec och SundaHus. Renobuild, ett 
beräkningsprogram som är framtaget för att kunna jämföra just olika renoveringsmetoder i ett 
hållbarhetsperspektiv, testas för att se om detta verktyg kan vara användbart för den typen av 
jämförelse som görs i den här studien. 
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EPD  

Det internationella uttrycket EPD står för environmental product declaration och handlar om 
certifierade miljödeklarationer, typ III för en vara eller tjänst. EPD:erna härstammar från 
livscykelanalyser enligt ISO-standard och är en frivillig deklaration som ska visa relevanta 
aspekter på miljö sett över produktens livscykel. Relevanta aspekter med syftet att 
tillhandahålla kvalitetssäker information om produkter är enligt Bodlund (2009): 

•  Potentiell miljöpåverkan 
•  Energiförbrukning 
•  Resursanvändning 
•  Miljöpåverkan av återvinning 

Medvetenheten om dokumentationen i EPD:erna kan leda till bättre miljöledningsarbeten för 
uppmärksamma företag (även privatpersoner) då val av miljövänligare material i sina processer 
är möjlig. Tanken med standarddokumentation av EPD:er är att de ska vara adderbara så att en 
total miljöbelastning av ingående varor och tjänster i en större förädlingskedja ska kunna visas. 
Fortsatt gäller det att framtagningen av dessa dokument är objektivt och neutralt framställda för 
att tydligt kunna jämföras (Bodlund, et al., 2009). 

I Sverige har man valt att inte införa krav på EPD:er, men andra länder inom EU har börjat 
tillämpa detta, vilket påverkar hela den europiska marknaden. Om fler börjar använda EPD som 
verktyg kommer efterfrågan att öka snabbt. (Björk, et al., 2014) 

Kort beskrivet tas PCR (product category rules) fram för en produkt, vilket innebär 
produktspecifika regler för hur en miljödeklaration ska framställas. Dessa används för att med 
livscykelanalys skapa tillförlitliga EPD:er (Bodlund, et al., 2009). Processen beskrivs i Figur 1. 

 
Figur 1 - EPD-processen (Environdec, 2018) 

I den här studien har EPD-databaser för att ta fram produktspecifika miljöpåverkansdata varit 
den dominerande arbetsmetoden. I huvudsak har EPD-Norge och Environdec varit de databaser 
som använts vid uppletande av EPD:er för de material som ingår i jämförelsen. 
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SundaHus 

SundaHus databas klassificerar byggnadsmaterial enligt ett system där A är bäst, med en 
fallande skala B, C+, C- och D. För att ett material ska få A-klassning måste det, enligt 
bedömningskriterierna från SundaHus, uppfylla en rad kriterier: 

•  ”Ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper, enligt 
Kemikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande- reproduktionsstörande-, 
hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.) 

•  Är inte klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet 
•  Påverkar inte innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska 

ämnen 
•  Ger minimalt bidrag till smogbildning 
•  Avger inte för höga halter av formaldehyd 
•  Ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen 
•  Har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper) 
•  Riskerar inte att bidra till ohållbara skogsbruk 
•  Har inte för låg transparens kring innehållet i produkten” 

(SundaHus, 2016b) 

För att ett material ska få ett B, uppfyller den inte kraven för A, men har heller inga egenskaper 
som gör att den får ett sämre betyg. De material som blir C+-klassade är material som riskerar 
att utsätta närliggande samhällen och miljö för särskilt farliga ämnen.  

Material som är klassade med C uppfyller följande kriterier, enligt SundaHus: 
•  ”Riskerar att leda till exponering för ämnen med PRIO-egenskaper (t ex 

cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande, allergiframkallande)  
•  Riskerar att leda till exponering för ämnen med andra giftiga egenskaper  
•  Riskerar att påverka inomhusmiljön negativt genom höga emissioner av flyktiga 

organiska ämnen  
•  Ger högt bidrag till smogbildningen genom emissioner av flyktiga organiska ämnen  
•  Innehåller ämnen eller har tillverkats av ämnen som vid väldigt små utsläpp kan ha en 

stor påverkan på klimatet  
•  Riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk” 

(SundaHus, 2016b) 

Om ett material inte har tillräcklig dokumentation för att kunna bedömas får materialet 
betyget D (SundaHus, 2016b).  

Om en byggherre väljer att använda sig av databasen i ett givet projekt kan denne även välja 
att lägga in alla material som ingår i projektet i databasen, för att på så vis skaffa sig en 
uppfattning om alla de ingående produkternas miljöpåverkan. (SundaHus, 2018) Stångåstaden 
AB använder sig av SundaHus Databas för att säkerställa miljöstandard i bygg- och 
renoveringsprojekt. I denna studie används databasen främst till att ta reda på materials olika 
livslängd.  
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Renobuild 

Forskningsinstitutet RISE har tillsammans med partners i fastighetsbranschen tagit fram 
Renobuild, som är en metod för att fatta beslut angående renoveringar utifrån de hållbara 
aspekterna. (Renobuild, 2018a) Verktyget passar bäst till att jämföra olika alternativa 
renoveringsmetoder, exempelvis totalrenovering jämfört med en mer behovsstyrd renovering. 
För att jämföra alternativ används en livscykelkostnad, ett sätt att nutidsberäkna effekterna av 
olika investeringar, för den ekonomiska aspekten. Miljöaspekten utvärderas genom en 
livscykelanalys med fokus på klimatpåverkan. Den sociala hållbarheten utvärderas genom att 
en rad frågor besvaras angående olika sociala aspekter som trygghet, grönska, trivsel etc. 
(Renobuild, 2018b) Resultaten redovisas som en jämförelse mellan referensfallet, att ingen 
renovering görs, och de olika alternativen för renovering, och uttrycks i antal procents skillnad 
från referensfallet i de olika hållbarhetsaspekterna, ekonomi, miljö och social. Miljöpåverkan 
beräknas genom att man tittar på hela livscykeln för de olika ingående materialen, dvs att man 
inte bara tittar på byggskedet, utan även produktionen av själva materialet, användningsfasen 
och även avfallshantering. (Boss & Lindahl, 2014) Renobuild är en Excelbaserad 
beräkningsmodell, som är användarvänlig, se figur nedan. (Renobuild, 2018a) Figur 2 visar 
första sidan i Renobuild. 

 

Figur 2 - Första sidan i beräkningsmodellen Renobuild. (Renobuild, 2017)  
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1.5 Avgränsningar 

Studien kommer behandla miljöpåverkan för givna renoveringsmetoderna, med fokus på 
klimatpåverkan ur det ekologiska perspektivet. De andra miljöaspekterna, som försurning, 
ozonnedbrytning, övergödning etc. kommer att analyseras ur ett materialpåverkansperspektiv. 
Det vill säga att de analyserna endast omfattar miljöpåverkan av materialtillverkning och inte 
användning och avveckling. Denna avgränsning görs för att informationssökande annars skulle 
bli allt för omfattande, angående olika material och metoders påverkan på försurning, 
övergödning, ozonnedbrytning osv.  

Jämförelse kommer endast ske där skillnader mellan de olika alternativens material, mängd 
eller metod finns, då likheter inte ger något utslag i beräkningar. 

Studien kommer endast att behandla fallet givet av Stångåstaden AB, renoveringen av en 
fastighet bestående av hyresrätter och dess specifika renoveringsalternativ, förutbestämda av 
projektledaren. Det vill säga att examensarbetet inte omfattar miljöpåverkan av renovering 
generellt, utan endast för det här specifika projektet. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I den teoretiska referensramen hittas all teori som använts för att ge underlag för att utreda 
frågeställningarna och i enlighet med syftet uppfylla rapportens mål. Inledningsvis tittas det på 
hållbarhet, och sedan på hållbar utveckling inom byggbranschen specifikt, med fokus på de 
delar som är intressanta för detta arbete. Vidare beskrivs livscykelanalys generellt, för att 
sedan riktas in på byggbranschens användning av livscykelanalyser. Sist förklaras kort de 
miljöpåverkansfaktorer som vanligen används i livscykelanalyser. 

2.1 Hållbarhet 

”…en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov.”  

ett citat ur Brundtland-kommissionens slutrapport 
(World Commission on Environment and 
Development, 1987, p. 16). 

Hållbarhet bryts ofta ner i tre aspekter; ekonomisk, 
ekologisk och social (Olsson, 2012). Dessa ska 
harmonisera för en bättre framtid, och höja det 
mänskliga livets kvalité inom ramen för ekosystemets 
kapacitet (Cassel & Rauma Cassel, 2008). Aspekterna 
kan ses som samverkande cirklar som går i varandra 
(Figur - 3) med lika tyngd och värde där beroendet 
återspeglas genom att ingen faktor kan ändras utan att 
påverka de andra (Wangel, 2012). Området där alla de 
tre cirklarna överlappar varandra, är det som kallas 
hållbar utveckling. (Ammenberg & Hjelm, 2013)  

•  I den ekologiska aspekten står miljön i fokus där hänsyn och samspel spelar en viktig 
roll för att yttre miljöfaktorer ska påverka liv i så liten utsträckning som möjligt. Med 
liv menas allt ifrån människor, luft, vatten och naturresurser där det är naturens 
återhämtning som sätter gränser för förbrukning av resurser. Detta för att på lång sikt 
säkerställa social och ekonomisk hållbarhet. 

•  Den sociala aspekten grundar sig i människans rätt till lika värde och på egen väg kunna 
påverka sin situation samt att ha rätt till uppehälle, ren och trygg miljö och möjligheten 
att arbeta. En stark social standard skapar tillit och minskar motstånd till förändring, 
därmed underlättas hållbara beslutsändringar. 

•  Den tredje och sista hållbarhetsaspekten bygger på att på ekonomisk väg göra mer med 
mindre. Att i stället för att slösa på resurser, skapa stabilitet i ekonomiska system där 
ekonomi i långsiktigt samhällsperspektiv står i fokus. (Ammenberg & Hjelm, 2013) 

Figur - 3 Hållbarhetens tre aspekter 
(Ammenberg & Hjelm, 
2013). 
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Hållbar utveckling är ett svårdefinierat begrepp som ej går 
att precisera eller mäta. Istället kan det beskrivas som en 
långsiktig orienterad riktning om en föränderlig framtida idé 
gällande de hållbara aspekterna. (Olsson, 2012) Även 
nationalekonomen Solow (2000) menar att det saknas 
substans i begreppet då inga åtgärder i detalj kan bestämmas 
utan dagens problem överförs till hållbara problem på sikt 
och till kommande generationer. Solow (2000) påpekar 
också vikten av begränsningar i hänsyn till utveckling och 
investeringar för att häva kommande skador, då framtida 
möjligheter till hållbara förändringar reduceras. Pallen i 
figuren illustrerar utveckling i ett hållbarhetsperspektiv där 
alla de tre benen behöver vara stabila för att pallen ska kunna 
stå stabilt (se Figur - 4).  

2.2 Hållbar utveckling inom byggbranschen 

Från år 2009 till år 2020 har Europakommissionen bestämt att energikonsumtionen ska minska 
med 20%, samt innehålla el från minst 20% förnybara källor. Växthusgaser ska sänkas 20% 
från 1990 års nivå (European Commission-Climate Action, 2009). Fastighetssektorn står i 
Sverige för 40 % av energianvändningen (Energimyndigheten, 2016). Med höjda krav på att 
minska åtgång av energi och utsläpp av växthusgaser, samt miljöcertifiering av byggnader som 
har ökat i intresse på senare tid, bidrar starkt till ökad medvetenhet om hållbar utveckling inom 
byggbranschen. Dock finns det ej någon gemensam standard världen över, men det finns olika 
klassningssystem i olika länder. I Sverige är det framförallt Miljöbyggnad och Passivhus som 
är utmärkelser som byggnader kan klassas efter. Det finns också databaser med information om 
byggnadsmaterials miljöpåverkan och prestanda. Ett exempel på en sådan är SundaHus. 
(Kellner, 2017)  

Nya beräkningsmodeller och program finns för analyser av byggnaders miljöpåverkan, 
exempelvis Byggsektorns miljöberäkningsverktyg som baseras på underlag från 
projekteringen. I programmet finns en databas med klimatdata för material och resurser som 
används i Sverige. Fokus i programmet ligger på miljöpåverkan i byggskedet. (IVL, Svenska 
Miljöinstitutet, 2018) Renobuild är ett annat program för miljöberäkningar i byggbranschen. 
Renobuild fokuserar på att analysera renoveringsprojekts påverkan på de olika aspekterna av 
hållbarhet. (Renobuild, 2018c)  

  

Figur - 4 Hållbar utveckling 
illustrerat som en pall 
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2.3 Livscykelanalys (LCA) 

Hur stor miljöpåverkan en produkt har under hela sin livstid kan man få en klar bild av, genom 
att göra en livscykelanalys. Uttrycket ”från vaggan till graven” är vanligt för att förklara vad en 
livscykelanalys är, det vill säga att man tar hänsyn till en produkts påverkan på miljön från det 
att man utvinner råvaror, till det att produkten är förbrukad och sluthantering av avfall sker. 
Med miljöpåverkan menas de eventuella hälsoeffekter, ekosystemeffekter och användning av 
naturresurser som framställandet och användandet av en produkt innehar. (Moberg, et al., 1999) 

LCA kan göras med två olika synsätt, antingen med bokföring eller konsekvens som fokus. 
Bokföringsmetoden används om man vill ta reda på vilken miljöbelastning en produkt har under 
sin livstid, det vill säga de direkta belastningarna. En konsekvens-LCA svarar på frågan om 
vilken den förändrade miljöbelastningen från ett produktsystem är, med de aktuella 
förutsättningarna man antagit. Man tar alltså hänsyn till även de indirekta effekterna ett 
produktsystem har i en konsekvens-LCA. Även om en konsekvens-LCA i många fall kan ge 
svar för ett större perspektiv, bygger den ofta på antaganden vilket gör det svårt att få ett tydligt 
svar. En bokförings-LCA är däremot enklare och är den modell som används för miljöbaserade 
varudeklarationer. Vid jämförelse av olika produktval är ofta den mest robusta, den mest 
verifierbara, modellen att föredra för att kunna göra en rättvis bedömning. (Erlandsson, et al., 
2013) 

2.3.1 Bokförings-LCA 

Ett entydigt sätt att påvisa vilken miljöbelastning en produkt har, är modellen bokförings-LCA, 
där en modell av verkligheten beskrivs med de olika miljöbelastningarna som stämmer överens 
med de utsläpp som faktiskt sker. Alla produkter som ingår i en process har sin andel av en total 
miljöpåverkan, alltså produktens strikta miljöansvar. (Erlandsson, et al., 2014) 

I rapporten ”Typologi över LCA-metodik – två kompletterande systemsyner” (2014), delas 
strikt miljöansvar upp i tre delar: 

•  Adderbarhet, miljöpåverkan från olika produkter i ett system ska vara uttryckta på 
liknande sätt så att det på ett enkelt sätt går att addera för att få systemets totala 
miljöpåverkan. 

•  100%-regeln, modellens totala miljöbelastning stämmer överens med de utsläpp som 
sker i verkligheten. 

•  Direkta effekter, miljöbelastningen av systemets processer förklarar produktens direkta 
effekter. 

(Erlandsson, et al., 2014) 
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2.3.2 LCA-processen 

Som synes i  Figur 5 kan man dela upp LCA-processen i fyra steg, där mål- och rambestämning 
inleder processen. Därefter följer av en inventeringsanalys, en miljöpåverkansbeskrivning och 
avslutas med tolkning av de resultat livscykelanalysen kommit fram till. Rutorna beskriver de 
olika processtegen och pilarna beskriver i vilken ordning stegen utförs, de ljusare pilarna 
indikerar möjliga iterationer. (Baumann & Tillman, 2004) 

 

Figur 5 - LCA-processen (Baumann & Tillman, 2004) 

Mål-och rambestämning 

Det första steget i LCA-processen är att definiera målet med analysen, och sedermera även 
bestämma omfattningen av densamma. Det räcker inte att bestämma sig för vilken produkt man 
ska analysera, utan man behöver också veta under vilken tid analysen ska ske. (Moberg, et al., 
1999)  

Beroende på vad målet är med analysen kan man bestämma ramen på olika sätt. Är målet att 
öka kunskapen om ett visst produktsystems miljöpåverkan kan man begränsa sig till de mest 
miljöbelastande processerna. Om målet är att jämföra olika system behöver man definiera en 
gemensam nämnare. Istället för att analysera en specifik produkt, behöver man analysera en 
specifik funktion, där olika produkter, med olika miljöpåverkan, uppfyller samma krav på 
funktionalitet. (Lindahl, et al., 2000) Exempelvis kan direktverkande el och fjärrvärme uppfylla 
kraven på funktionen uppvärmning, medan deras miljöpåverkan är vitt skilda. 
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Inventeringsanalys 

För att kunna göra en analys av en produkts miljöpåverkan behöver man bygga en modell i 
enlighet med de mål man satt upp för analysen. Uttrycket ”från vagga till grav” är ett bra sätt 
att tänka när man bygger modellen. I Figur 6 visas ett exempel på hur en livscykelmodell kan 
se ut. I inventeringsprocessen behöver man dock vara än mer specifik än i Figur 6. Transporter 
förekommer på många ställen i processen och modellen kan se olika ut för olika typer av 
material. Livscykelmodellen måste skräddarsys för att passa till de specifika mål och ramar som 
satts för den aktuella analysen. (Baumann & Tillman, 2004) 

 

Figur 6 - Ingående aktiviteter i en livscykel (Lindahl, et al., 2000) 

 

Resultatet av inventeringen redovisas sedan i en tabell som visar kvantiteter och 
energianvändning av ingående material. Denna inventering kallas för LCI, 
livscykelinventering. (Lindahl, et al., 2000) Tabellens ingående kvantiteter beräknas om med 
hjälp av ekvivalensfaktorer, så att exempelvis kvantiteten av olika växthusgaser räknas om till 
koldioxidekvivalenter, med hjälp av olika faktorer som graderar i vilken grad de påverkar 
växthuseffekten. (Moberg, et al., 1999) 
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Miljöpåverkansbeskrivning 

Inventeringens resulterande tabell redovisar mängder av de olika miljöpåverkansfaktorerna. För 
att förklara vilken typ av miljöpåverkan de olika processtegen har, gör man en 
miljöpåverkansbeskrivning, där man förklarar vilket fenomen som påverkas av processteget, 
till exempel växthuseffekten, eller försurning. För att sedermera förtydliga i vilken grad något 
påverkar miljön karaktäriserar man bidragen från de olika processtegen Vanligt är att 
livscykelanalyser idag omfattar klimatpåverkan, försurning, övergödning, marknära ozon, 
ozonnedbrytning och resursanvändning (Erlandsson, et al., 2014).  

När man karaktäriserat värdena kan man utifrån de siffrorna summera påverkan på de olika 
miljöaspekterna, för att sedan ställa de olika miljöaspekterna mot varandra och utröna vilken 
miljöpåverkan som är mest signifikant eller viktig. Politiska målsättningar och miljöskatter är 
exempel på värden som kan användas för att vikta olika aspekter mot varandra. Detta är en 
väldigt subjektiv del i analysen och bör göras med stor försiktighet och transparens. (Lindahl, 
et al., 2000) 

Tolkning av resultat 

För att livscykelanalysen ska ha någon betydelse, behöver man tolka och utvärdera resultaten. 
Tillförlitligheten och eventuella begränsningar behöver belysas samtidigt som slutsatser och 
rekommendationer ska framgå. Slutsatserna kan komma att ha stor betydelse i framtida projekt 
så det är viktigt att tolkning av resultat sker med aktning för vilka konsekvenser svaret kan 
komma att ha. (Rydh, et al., 2002) 

2.3.3 Livscykelanalyser inom bygg 

Byggnader är långlivade och vanligt är att sådana produkter delas in i två skeden, ett 
produktionsskede och ett förvaltningsskede. I Figur 7 visas en schematisk bild på hur 
livscykelperspektivet kan användas för byggnader. De pilarna som pekar i sidled markerar 
byggnadens livscykel, medan de nedåtriktade pilarna påvisar livscykelperspektivet i de olika 
skedena. (Erlandsson, 2003)  

I produktionsskedet består inflödet av allt 
material och all energi som går åt för att 
framställa byggnaden och utflödet består av 
avfallshantering och spill. I förvaltningsskedet 
består inflödet av i huvudsak energi för att driva 
fastigheten, men också underhållsmaterial och 
städning. Utflödet består även i 
förvaltningsskedet av mestadels 
avfallshantering. I avvecklingsskedet är inflödet 
rivning och utflödet restprodukt- och 
avfallshantering. (Erlandsson, 2003)  

Figur 7 - En byggnad ur ett livscykelperspektiv. 
(Erlandsson, 2003) 
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I materials olika byggvarudeklarationer och framförallt i EPD:er och SundaHus datablad kan 
det vara beskrivet vilken miljöpåverkan materialet har i produktskedet, skede A1-A3, se Figur 
8 nedan, medan påverkan i byggproduktionsskedet, förvaltningsskede och avveckling är 
faktorer som varierar mellan olika projekt, och därför bör behandlas särskilt. (SundaHus, 
2016a) 

 

Figur 8 - En byggnads livscykel från vagga till grav (Prodema, 2016) 

I Figur 8 visas en byggnads livscykel, en standard som används i EPD:er, som sedermera 
används för att göra livscykelanalyser. Byggskedet består av A1-A3, som brukar benämnas 
vagga-grind, A4 - transport till byggplatsen och A5 - bygg- och installationsprocess. I 
förvaltningsskedet, B1-B7 ingår allt som skulle kunna hända under en livscykel, som 
reparationer, renoveringar, underhåll osv. Avvecklingsskedet, C1-C4 innefattar de moment som 
krävs för att demontera och avfallshantera material. A1-C4 är de processteg som brukar 
benämnas vagga-grav. (Larsson, et al., 2016) D är en fristående del av livscykeln när eventuell 
återanvändning och återvinning kan påverka livscykelns miljöpåverkan positivt, genom att 
generera negativa värden. Detta är dock inget som kommer att tas hänsyn till i denna rapport. 
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2.4 Miljöpåverkansfaktorer 

I livscykelanalyser ska hänsyn tas till olika materials miljöpåverkan, och för att kunna göra 
detta behövs grundläggande kunskap i vilka faktorer/ämnen som är påverkande. Nedan 
förklaras kort de faktorer som enligt Erlandsson, et.al. (2003) är de man vanligen redovisar i en 
LCA. Dessa faktorer redovisas sedan för varje steg i livscykeln A1-D i Figur 8. 

2.4.1 Klimatpåverkan 

Det finns många gaser som påverkar klimatet. De största påverkarna är koldioxid, dikväveoxid 
och metan. Koldioxid står för 60 % av den ökade växthuseffekten, dikväveoxid för 3 % och 
metan för ungefär 20 %. (Persson & Persson, 2016) För att lättare kunna mäta klimatpåverkan 
räknas alla gaser om till koldioxidekvivalenter, ��� − ���, genom att de multipliceras med en 
faktor, GWP – global warming potential, som bestämts genom en bedömning av de olika 
gaserna med koldioxid som utgångspunkt. Koldioxid har alltså faktorn 1, metan multipliceras 
med faktorn 25 och dikväveoxid med faktorn 298. (Naturvårdsverket, 2017a) 

Växthusgaser bidrar till att klimatet i världen blir varmare. För att minimera konsekvenserna av 
detta behöver växthusgasutsläppen inte överskrida den mängd naturen kan omvandla så fort 
som möjligt. Miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” säger att klimatförändringarna inte ska 
överstiga två graders ökning från en preindustriell nivå, men att resurser ska sättas in för att 
försöka att inte överstiga 1,5 graders ökning. Ett etappmål för att nå miljömålet ”Begränsad 
klimatpåverkan” är ökad resurshushållning i byggsektorn, där målet är att återanvändning och 
återvinning av byggnadsmaterial ska vara minst 70 % år 2020. (Miljömål, 2017b) 

Boverket arbetar med att styra byggbranschen mot ett mer hållbart byggande för att minska 
klimatpåverkan. I ett första steg ska man börja klimatdeklarera byggnader för att öka förståelsen 
om effekterna av olika valmöjligheter inom byggprocessen. (Naturvårdsverket, 2018) 

Sveriges utsläpp av växthusgaser var år 2016 52,9 miljoner ton, vilket var en minskning med 
1,6 % från 2015 års totala utsläpp. Sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser minskat med 26 
%, detta beror till stor del på ökad användning av biobränslen i el- och fjärrvärmeproduktion 
samt pappers- och massaindustrin. (Naturvårdsverket, 2018) 

Enligt Svensk Energi (2010) motsvarar en kilowattimmes elförbrukning cirka 24 g 
koldioxidutsläpp till atmosfären för svenskproducerad el, medan nordisk elmix har ett värde på 
cirka 60g/kWh (Stockholmsregionen, 2017). I övrigt bör jämförelse ske mot marginalel, det 
vill säga den el från elproduktion som produceras när behovet av el är som störst, beaktas vid 
mindre energieffektiviserande åtgärder och kan då ha ett utsläpp upp till 1000g/kWh 
(Stockholmsregionen, 2017).  
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I Östergötland uppgick mängden utsläppta koldioxidekvivalenter till nästan 2,5 miljoner ton år 
2015, varav 537 000 ton kommer från el och uppvärmning och 186 000 ton från arbetsmaskiner, 
avfall och avlopp samt produktanvändning. Den största andelen utsläpp kommer från 
transportsektorn med närmare 1 miljon ton ��� − ���. (Sveriges Miljömål, 2018) 

I livscykelanalyser används koldioxidekvivalenter som mätvärde för klimatpåverkan, och 
biogena emissioner, sådana emissioner som är bundna till den naturliga kolcykeln, har inte 
samma klimatpåverkan som fossila utsläpp. De fossila utsläppen leder till ökad mängd 
koldioxid i atmosfären. I modul A1-A3 i Figur 8 har således träprodukter positiv inverkan på 
miljön, medan andra, fossila, material har negativ inverkan. Trämaterials stora miljöpåverkan 
kommer sedan i avvecklingsskedet, C1-C4 där ��� frisläpps vid förbränning. Detta kan då ge 
en felaktig bild av miljöpåverkan vid renoveringsprocessen bestående av stora delar trämaterial, 
om man endast tittar i ett vagga-grind-perspektiv. (Larsson, et al., 2016) 

Klimatpåverkan bör omsättas till en faktisk ekonomisk kostnad för att på ett mer förståeligt sätt 
inse kostnaderna av koldioxidutsläpps påverkan på miljön. (Goldstein & Helmersdotter 
Eriksson, 2010). Sättet kostnader för utsläpp inom miljö- och sociala aspekter bedöms på är 
osäkert då det ligger till grund för bedömningar av kostnader för klimatförändringar och de 
nödvändiga åtgärder som behövs för att minska miljöpåverkan (Stern, 2007). Beräkningar har 
gjorts av forskare och ekonomer världen över på vad klimatpåverkan, på grund av utsläpp av 
koldioxidekvivalenter kan, eller borde kosta. Deras beräkningar innehåller stora skillnader då 
klimatpåverkan beräknats kosta alltifrån 0,10 kronor per kilo ��� − ���, ändå upp till 12 
kronor per kilo ��� − ��� (Ackerman & Stanton, 2012). Dessa skillnader beror på att de vägt 
in olika mycket miljöaspekter, framtida penningvärde samt om de räknat med katastroftillstånd 
till följt av miljöförändringar eller inte (Isacs, et al., 2016). 

2.4.2 Försurning 

Försurning av mark och vatten är ett allvarligt miljöhot som påverkas av att den förorenade 
nederbörden regnar över mark, sjöar och vattendrag. I luften finns det svavel och kväve som i 
huvudsak ökats av förbränning av fossila bränslen. (Persson & Persson, 2016) Tillsammans 
med luft bildas syror som sedan regnar ned på mark och vatten, och bland annat bidrar till att 
sjöarna töms på fisk, giftiga metaller fälls ur berggrunden och ökad korrosion, som kan påverka 
nedgrävda rörledningar. (Valinia, 2017)  

I Östergötland har utsläppen av svaveldioxid minska kraftigt från början av 1990-talet till idag. 
1990 uppgick utsläppen till nästan 5000 ton medan 2015 var det totala utsläppen 730 ton, där 
de största utsläppskällorna är industrin, el- och uppvärmning. (Miljömål, 2017a) Två tredjedelar 
av kväveutsläppen i Sverige kommer från transporter, och i Östergötland har en minskning av 
kväveutsläpp skett de senaste åren och uppgick 2015 till 4,89 kg per hektar. Den kritiska 
belastningen är fem kilo per hektar. (Miljömål, 2017d)  
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2.4.3 Övergödning 

Övergödning är ett miljöproblem som uppstår när allt för höga halter av fosfor och kväve når 
mark eller vatten. Utsläpp från biltrafik, sjöfart och kraftverk är de huvudsakliga problemen, 
men även läckage från jordbruk, avloppsreningsverk och industrier är faktorer som påverkar. 
(Ek, 2018)  

I Östergötland står kogödsel för den absolut största andelen utsläpp av ammoniak, hela 46 %. 
Avfall och avlopp bidrar endast med en bråkdel av utsläppen. 2015 uppgick utsläppen i länet 
till 4147 ton ammoniak. (Miljömål, 2018b) Näringsämnen som släpps ut från Sverige och 
övriga länder påverkar sjöar, hav och vattendrag då dessa ämnen kan påverka långt bortom 
utsläppsplats. (Miljömål, 2018c)  

2.4.4 Marknära ozon 

Marknära ozon bildas när kemiska reaktioner mellan flyktiga organiska ämnen och kväveoxider 
sker, detta kan endast ske i solljus. Ozon kan färdas långa sträckor, och är inte endast ett 
regionalt problem. Utsläpp från trafiksektorn och energitillverkningen är de stora bidragande 
faktorerna, men även små maskiner, motorer och utsläpp av lösningsmedel bidrar. (Miljömål, 
2017c) 

Vid närvaro av höga halter marknära ozon kan irritation i andningsvägarna uppstå, men även 
andra hälsoproblem som ökad andel missfall och dödlighet. Högst halter av marknära ozon 
finns på landsbygden. Årsmedelvärdet av marknära ozon är mellan 50–70 milligram per 
kubikmeter. (Naturvårdsverket, 2017b) 

2.4.5 Ozonnedbrytning 

Ozonskiktet är viktigt för att liv på jorden ska vara möjligt, då ozonskiktet skyddar genom att 
UV-strålningen från solen delvis filtreras bort. (Miljömål, 2017e) Att ozonskiktet tunnas ut är 
därför ett allvarligt problem. Orsakerna är utsläpp av dikväveoxid, haloner och 
klorflourkarboner, dessa kommer framförallt från kylskåp, luftkonditionering och skumplast 
(Ammenberg & Hjelm, 2013) Ozonnedbrytningen minskar i takt med att de ämnen som visats 
vara skadliga för ozonskiktet minskat drastiskt in användning. (Miljömål, 2017e) 

I Sverige uppgick utsläppen av klorflourkarboner till över 1400 ton medan man år 2017 släppte 
ut ungefär 132 ton, alltså har en minskning med över 90 % skett sedan 1990 (Miljömål, 2018a). 
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2.4.6 Resursanvändning 

Naturresurser kan delas upp i tre sorter, nämligen lager, fonder och flöden.  

•  Lagerresurser är resurser som inte fylls på, ändliga resurser till exempel olja. Dessa 
resurser kan ta slut, och därmed är det viktigt att hushålla med dem.  

•  Fondresurser är lagrade, men kan fyllas på, till exempel växter och djur. För 
fondresurserna är det viktigt att det finns en balans mellan uttag och påfyllnad. 

•  Flödesresurser finns i stora flöden, men som inte lagras, till exempel sol. Resurserna 
finns i oändlig mängd, men svårigheten ligger i att på effektiva sätt använda dem. 

(Ammenberg & Hjelm, 2013) 
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3 EMPIRI 

Den data som kommer redovisas här är projektspecifika från ett projekt som gäller renovering 
av ett flerbostadshus som Stångåstaden AB äger. Inledningsvis beskrivs objektet och kortfattat 
några projektspecifika förutsättningar. Vidare genomgås projektets omfattning, uppdelat i 
olika rumskategorier innehållande olikheter mellan renoveringsalternativen. Ingående 
material i respektive kategori är de material som har störst skillnad i mängd. Sedan följer 
skillnader i tillfört och kasserat material som påvisas genom rumsbeskrivningar, beräkningar 
och tabeller.  

Byggnaden i studien byggdes mellan 1964 och 1966 och har tidigare inte omfattats av någon 
större renoveringsåtgärd. Den största åtgärden som gjorts i fastigheten var sex badrum som 
renoverats till följd av en vattenläcka. Utöver det har endast underhållsåtgärder bidragit med 
nya ytskikt. 

Renoveringen omfattas av material med en miljöklassning. I förfrågningsunderlaget är det 
bestämt att material som används i båda renoveringsalternativen ska, i den mån det är möjligt, 
ha A- eller B-klassning i SundaHus Miljödatabas. Detta krav påverkar miljöpåverkan från 
renoveringarna på det sättet att de material som väljs kommer att vara så fria från farliga ämnen 
och vara så miljövänliga som det är möjligt i dagsläget. Vidare ska materialen registreras som 
ingående material i en projektspecifik databas, detta på grund av att man i framtiden ska kunna 
spåra ingående material i byggnaden. 

I båda renoveringsalternativen ingår: 
•  förråd på vinden rivs, cellplastisoleringen som i dagsläget ligger där ersätts med 

lösullsisolering  
•  nya förråd byggs i källaren 
•  tvättstugan på entréplan flyttas till befintlig tvättstugestuga på innergården  
•  ny lägenhet i befintlig tvättstuga anordnas 
•  samtliga bänkskivor, diskhoar och blandare byts ut 
•  nya lägenhetsdörrar 
•  trapphusen fräschas upp med ommålning av väggar 
•  parketten i vardagsrum/allrum underhålls, skadade delar byts ut, och slitna delar slipas 
•  byte av samtliga vattenrör 
•  frånluftsdon byts ut 
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I Tabell 1 visas de skillnader mellan renoveringsmetoderna som denna studie har tagit 
hänsyn till. 

Tabell 1 - Tabell som påvisar det som skiljer de två renoveringsmetoderna åt 

   

3.1 Skillnader i materialmängder 

För att tydliggöra hur mycket olika delar av renoveringen påverkar har en uppdelning i olika 
rumskategorier gjorts, se Tabell 1. Kommande beskrivningar av de olika rumskategorierna 
innefattar mer i detalj vad som ingår. Även det kasserade materialet redovisas, det vill säga det 
material som ersätts eller tas bort helt. Tabeller tydliggör skillnader i tillfört och kasserat 
material för de olika rumskategorierna. Där material redovisas med negativa värden är det den 
varsamma metoden som har den största mängden.  

Figurerna som följer i kommande avsnitt är hämtade ur programmet Bluebeam Revu. Figurerna 
beskriver de olika rumsbilderna med uppmätta ytor på ett av fyra våningsplan av byggnaden, 
källarplan och vindsplan. Rummen är uppmätta och skalade i programmet efter ritning, 
takhöjden är 2,5 m och rummen visualiseras i olika färger för att lätt särskilja de olika måtten, 
såsom: golv/tak-och väggarea för de olika rumstyperna. De uppmätta ytorna/längderna, för de 
olika rumskategorierna, som denna studie baseras på beskrivs i bilagorna 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7. 
Beräkningar för respektive rumskategori redovisas i bilaga 8.  

Total Varsam

Avlopp Stambyte Relining 

Badrum Byte av ytskikt och inredning i alla badrum Byte av ytskikt och inredning i 38 av 44 badrum

Garderober Alla garderober och linneskåp byts
Garderober och linneskåp målas om och 40 av 44
lägenheter får nya garderobsdörrar, resten ommålas

Innerdörrar Nya innerdörrar Befintliga innerdörrar målas om

Kök Byte i alla lägenheter
Uppfräschning med målning av stommar, 80% nya
luckor, nya lådinsatser och höjning av bänkytor till
dagens standard

Ventilation Byte till FTX, med tillhörande nya schakt Nya frånluftsaggregat

Ytskikt
Målning och tapetsering av samtliga väggar och tak,
byte av golv i alla rum som inte har parkett

Målning och tapetsering av 50 % av väggytor (60 %
i kök), byte av 80 % av golven i rum utan parkett.

Renoveringsalternativ
Kategori
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När mängden väggytor och vägglängder mättes räknades dörr- och fönsterytor bort. Detta för 
att få en mer realistisk uppskattning av ytor då materialmängder baserades på dessa mått. 
Borträknade ytor och längder beskrivs i bilaga 8. Materialspill är ej medräknat i 
mängdberäkningar av tillfört material då spill är tillagt som en faktor i vardera materials EPD. 
Hänsyn för ett större åtgång av för material är alltså medräknad i livscykelanalysen (s 33). 
Enheterna för de olika materialen är baserade på EPD:ernas enheter, som används i 
livscykelanalysen. En del enheter har därför räknats om, dessa visas i bilaga 9 samt att bilaga 
10 beskriver en del materials vikter.  
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3.1.1 Avlopp 

Figur 9 och Tabell 2 visar befintliga avloppschakt (gröna ytor) och skillnader i material för 
installation av nya avloppsstammar i totalrenoveringsalternativet kontra relining av befintliga 
stammar för den varsammare renoveringen.  

 

Figur 9 - Avlopsschakt 

I båda alternativen relinas stammar i befintligt betonggolv i källaren ut till två meter utanför 
byggnaden. Se bilaga 1 tillsammans med bilaga 8 för uträknad längd på avloppsrör 

Tabell 2 - Ingående material och mängder för avlopp 

 

 

  

Material Kategori Skillnad tillförd mängd  Skillnad kasserad mängd Enhet

Avloppsrör Avlopp 502                                 502                                 m

Relining avlopp Avlopp 502 -                                -                                     m
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3.1.2 Badrum 

I Figur 10 visas en ritning över ett våningsplan där badrum är blåmarkerade och WC 
turkosfärgade. I samtliga 44 badrum, i totalrenoveringen, läggs klinker på golv, kakel på väggar 
och taket sänks med stålreglar och takgips (material för taksänkning ingår i beskrivning 
Ventilation se s 29). I de tolv mindre toaletterna (WC) läggs klinker på golv, kakel på väggytan 
vid handfat och övriga ytor målas (målade ytor ingår i beskrivning Ytskikt se s31). Nytt 
sanitetsporslin installeras i samtliga badrum och WC. 

 

Figur 10 - Badrum/WC 

I den varsamma renoveringen utförs samma åtgärder som i totalrenoveringen förutom att taket 
inte sänks i badrum och WC. Sex av 44 badrum är sedan tidigare renoverade och omfattas inte 
av det varsamma alternativet. Nytt sanitetsporslin installeras i samtliga nyrenoverade badrum 
och WC. 
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Tabell 3 beskriver skillnader i materialåtgång för badrum/WC mellan renoveringsmetoderna. 
Här är det antaget är att ytskikt i badrum/WC idag inte består av kakel och klinker och därför 
är det ingen skillnad i kasserad mängd. Badkar kasseras i båda alternativen i samma mängd och 
återfinns inte som skillnad.  För uppmätta ytor samt beräkningar se bilaga 2 respektive bilaga 
8. 

Tabell 3 - Ingående material och mängder badrum/WC 

 
  

Material Kategori Skillnad tillförd mängd  Skillnad kasserad mängd Enhet

Fog kakel/klinker Badrum 128                                 -                                     kg

Fästmassa Badrum 242                                 -                                     kg

Kakel och Klinker Badrum 142                                 -                                     m2

Tätskikt Badrum 130                                 -                                     kg

Badrumsporslin Badrum 282                                 -                                     kg
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3.1.3 Garderober 

Figur 11 visar mängden garderober/linneskåp och städskåp (totalt 16 stycken för hela 
byggnaden) för en våning. I totalrenoveringsmetoden rivs samtliga 316 garderober och 
linneskåp ut (markerat med lila) och ersätts med 296 nya garderobsstommar inklusive dörrar. 
En del skåp ersätts med ventilationsschakt. 

 
Figur 11 - Garderober/linneskåp 

I den varsamma renoveringsmetoden målas garderob/linneskåp och städskåp, inklusive 
skåpsdörrar invändigt och utvändigt. Se bilaga 4 tillsammans med bilaga 8 för beräknade 
mängder. 

I båda alternativen installeras ny inredning och beslag, vilket ej medför någon skillnad i 
material. Tabell 4 beskriver skillnader i materialmängder för garderober.  Garderober, linneskåp 
och städskåp likställs i studien. 

Tabell 4 - Ingående material och mängder för garderober och linneskåp 

 

Material Kategori Skillnad tillförd mängd  Skillnad kasserad mängd Enhet

Garderobsstommar Garderober 14 060                            15 010                            kg

Garderobsluckor Garderober 323                                 347                                 m2

Färg garderober Garderober 1 274 -                             -                                     kg
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3.1.4 Innerdörrar 

I totalrenoveringsmetoden rivs samtliga 216 dörrar ut och ersätts delvis med nya dörrar. 136 
nya dörrar monteras till sovrum, badrum, WC och klädkammare. Öppningar skapas till övriga 
rum (se Figur 12). Öppningar kläs in med öppningskarmar med kringliggande foder av furu.  

 

Figur 12 - Dörrar som rivs ut (röda) och nya dörrar (gröna) 

I den varsamma renoveringsmetoden behålls samtliga 216 dörrar med tillhörande foder som 
ommålas. 

I Tabell 5 beskrivs skillnaderna i de två renoveringsmetoderna för ingående material i kategorin 
innerdörrar. Se även bilaga 5 för mängdräkning av dörrar samt bilaga 8 för beräkning av tillfört 
material. 

Tabell 5 - Ingående material och mängd innerdörrar 

 

  

Material Kategori Skillnad tillförd mängd  Skillnad kasserad mängd Enhet

Inklädnad och foder Innerdörrar 2 246                              -                                     m

Innerdörrar Innerdörrar 136                                 216                                 st

Färg innerdörrar och foder Innerdörrar 682 -                                -                                     kg
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3.1.5 Kök 

Skillnader i köksåtgärder i de två renoveringsalternativen är att allt rivs ut och ersätts med nytt 
i totalrenoveringsmetoden, medan det i den varsamma metoden endast byts luckor.  

I den varsamma metoden behålls köksstommarna. Stommarna målas om in- och utvändigt. Nya 
lådinsatser installeras, vilket i materialjämförelsen inte syns då det även görs i 
totalrenoveringsmetoden. Bänkskivan höjs till dagens standardhöjd, 90 cm ovan golv, med 
hjälp en distansram av trä. Att stommarna behålls medför att ingen plastmatta läggs under 
befintliga stommar utan att golv byts i den omfattning som är beskrivet i ytskikt. Trasiga luckor 
ersätts med nya medan 20% av befintliga luckor anses ha nyskick och sparas. Bänkskiva, 
diskho, blandare samt kakel byts i båda alternativen.  

 
Figur 13 - Kök 
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Uppmätta ytor och längder i kök visas i Figur 13 och bilaga 2, medans beräkningar av kökets 
ingående material kan följas i bilaga 8. Åtta under-och överskåp med en skåpslängd av 5 meter 
uppskattas i varje kök. Vitvaror återfinns ej bland material då dessa skillnader avskrivs eftersom 
de har relativt kort livslängd samt att Stångåstaden AB skänker utbytta vitvaror till Erikshjälpen, 
där de återanvänds (Stångåstaden AB, 2016). Övriga skillnader i material visas i Tabell 6. 

Tabell 6 - Ingående material och mängder för kök 

 

Material Kategori Skillnad tillförd mängd  Skillnad kasserad mängd Enhet

Köksluckor Kök 63                                    63                                    m2

Köksstommar Kök 11 792                            11 792                            kg

Färg kök Kök 707 -                                -                                     kg
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3.1.6 Ventilation 

I totalrenoveringsalternativet byggs tio nya schakt genom byggnaden för dragning av nya 
ventilationskanaler till och från ett nytt FTX-ventilationssystem (från- och tilluft med 
värmeåtervinning) på vinden. Figur 14 visar nya schakt med rödmarkerade ytor. Schakten 
byggs brandklassade med inklädnad av stålreglar och dubbelgips. På vinden byggs ett nytt rum 
för ventilationssystemets aggregat, se grön markering i Figur 15. Det nya rummets väggar 
består av stålreglar och gipsskivor. Inklädnad av ventilationsinstallationer i lägenheterna 
innebär sänkta tak i hall och badrum/wc med hjälp av stålreglar och takgips (se Figur 16Figur 
14 och bilaga 8 för omfattning). Beräkningar och omfattning av ingående material i 
totalrenoveringen redovisas i bilaga 8 respektive bilaga 6 & 7.  

 

Figur 14 - Nya schakt (markerat med rött) för ventilation 
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Figur 15 - Nytt rum för ventilationsaggregat 

I den varsamma renoverings-metoden används befintliga schakt och rum för aggregat. De tre 
befintliga fläktarna i frånluftsystemet byts ut mot nya. 

Ett antagande som gjorts för att möjliggöra en jämförelse är att de tre frånluftsfläktarna likställs 
mot nytt FTX-aggregat i materialjämförelsen. Befintliga frånluftskanaler utnyttjas för frånluft 
i totalrenoveringsalternativ, vilket medför att material för tilluft tillkommer. Tabell 7 beskriver 
de skillnader i materialmängder som tillförts och kasserats i kategori ventilation.  

Tabell 7 - Ingående material och mängder för ventilation 

 

  

Material Kategori Skillnad tillförd mängd  Skillnad kasserad mängd Enhet

Frånluftaggregat Ventilation 3 -                                     -                                     st

FTX-system Ventilation 1                                      -                                     st

Stålreglar Ventilation 2 435                              -                                     m

Gips Ventilation 969                                 -                                     m2

Tilluftsdon Ventilation 128                                 -                                     st

Spirorör schakt Ventilation 485                                 -                                     m

Skruv Ventilation 6                                      -                                     kg
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3.1.7 Ytskikt 

Skillnaderna i ytskikts-renovering mellan de olika renoverings-metoderna är att all väggyta, tak 
samt allt golv som ej är parkett byts eller ersätts med nytt lager av ytskikt i 
totalrenoveringsmetoden. Plastmatta läggs under nya köksskåp som ansluts mot nytt 
linoleumgolv. I Figur 16 visas de rummen som i olika grader omfattas av ytskiktsrenovering. I 
totalrenoveringsmetoden målas även källarens väggar och tak samt att betonggolvet 
impregneras. I Figur 17 ses de ytor som målas och impregneras i källaren.  
 

 
Figur 16 - Ytskikt 

I den varsamma metoden förses 50% alla väggytor med nytt skikt av färg eller tapet (60% i 
kök) samt 80% av golvbeläggningar av material annat än parkett. Tak målas enbart i badrum 
och WC i den varsamma renoverings-metoden.  
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Figur 17 - Källarytor 

Beskrivningar av framräknade mått och mängder kan följas i bilaga 2 & 3 samt bilaga 8. I 
Tabell 8 redovisas skillnaderna i materialåtgång för kategorin ytskikt. 

Tabell 8 - Ingående material och mängder för ytskikt 

 

 

  

Material Kategori Skillnad tillförd mängd  Skillnad kasserad mängd Enhet

Betongimpregnering Ytskikt 74                                    -                                     kg

Lim Linoleum/plastmatta Ytskikt 202                                 202                                 kg

Linoleummatta Ytskikt 332                                 332                                 m2

Plastmatta Ytskikt 132                                 132                                 m2

Färg Ytskikt 3 002                              -                                     kg

Tapet Ytskikt 508                                 -                                     kg

Tapetlim Ytskikt 735                                 -                                     kg

Träsockel Ytskikt 633                                 633                                 m

Skruv Ytskikt 6                                      -                                     kg
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4 LIVSCYKELANALYS 

De framräknade mängderna från empirin ligger till grund för den följande livscykelanalysen 
med fokus på alternativens skillnader. 

En utförlig livscykelanalys innehåller vanligen alla miljöpåverkansfaktorerna som nämnts i 
teoridelen, klimatpåverkan, försurning, övergödning, marknära ozon, ozonnedbrytning och 
resursanvändning. Klimatpåverkan är den miljöaspekt som har störst betydelse i dagsläget, då 
det i politiska sammanhang och i media är den faktor som diskuteras allra mest. Detta gör att 
klimatpåverkan vidare kommer att vara huvudfokus i den här studien med en livscykelanalys 
från A1-C4, se Figur 8, det vill säga från ”vagga till grav”. I Tabell 9 förklaras närmare den 
terminologi som vidare används i livscykelanalysen. 

Tabell 9 - Förtydligande beskrivning av terminologin som används i livscykelanalysen, där 
livscykeldelarna är baserade på den uppdelning som finns i Figur 8. 

 

Kategori D, som står för återanvändningspotential kommer att diskuteras, men inga beräkningar 
kommer att göras med dessa värden. De övriga kategorierna kommer att diskuteras utifrån en 
”vagga till grind” analys. I de allra flesta fallen är det under faserna A1-A3 som den största 
miljöpåverkan sker, alltså den största andelen utsläpp (se Tabell 10).  

Informationen angående miljöpåverkan till inventeringsanalysen kommer i huvudsak från 
utländska databaser med EPD:er. Det beror helt enkelt på att det inte fanns att tillgå på den 
svenska marknaden. Enligt Larsson m.fl. (2016) finns det utförliga livscykelanalyser i IVLs 
databas, men på senare år har endast klimatpåverkan behandlats i dessa, då det var det enda 
kunderna efterfrågade. Denna databas har inte avänts som underlag i denna studie, då den inte 
hittades. 

Tabell 10 - Det totala antal kg (för resursanvändning MJ) som skillnaderna i 
renoveringsalternativ motsvarar 

 

  

Livscykeldel Benämning

A1-A3 Vagga-grind

B1-B7 Användningsskede

C1-C4 Avvecklingsskede

A1-C4 Vagga-grav

D Återanvändningspotential

Summa miljöpåverkan 60 277      362            78              20              0                721 307    

Marknära ozon 

C2H4-ekv

Ozonnedbrytning 

CFC11-ekv

Resursanvänd 

ning MJ

Försurning         

SO2-ekv

Övergödning   

PO4-3-ekv

Klimatpåverkan 

CO2-ekvKategori
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4.1 Mål- och rambestämning 

Målet med denna livscykelanalys är att ta reda på vilket av de två alternativen som har minst 
miljöpåverkan. Två olika analyser görs. Klimatpåverkan analyseras utifrån hela livscykeln, 
vagga till grav. De övriga miljöpåverkanskategorierna analyseras enbart utifrån en vagga - 
grindaspekt. 

Livscykelanalysen med fokus på klimatpåverkan innefattar som sagt på vagga till grav där 
skillnaden i de ingående materialens mängder även räknas in i livscykelns avvecklingsskede 
(C1-C4, Figur 8). För de material som kasseras/återvinns inom ramen för den här renoveringen 
återfinns även de i ett avvecklingsskede C1-C4-kasserat i Tabell 11. Detta är särskilt nödvändigt 
att ta hänsyn till i livscykelanalyser som innehåller trämaterial, eftersom de genererar ett 
minusvärde i vagga till grindaspekten. Denna analys tar även hänsyn till de olika materialens 
livslängd och där material behöver bytas ut under livscykeln adderas klimatpåverkan från 
utbytet till livscykelns användningsfas (B1-B7, Figur 8)  

Livscykelanalysen för klimatpåverkan kommer att behandla en tidsperiod på 50 år. Denna 
tidsperiod är baserad dels på att Stångåstaden AB har som policy att göra större 
renoveringsåtgärder ungefär var 45–50 år, dels på att de ingående materialens livslängder är 
som mest 50 år, med ett undantag för träsocklar (livslängd på uppemot 100 år). 

Vagga till grind-analysen för de övriga miljöpåverkansfaktorerna visar endast en 
ögonblicksbild för miljöpåverkan innan materialen byggs in i byggnaden. Denna analys är 
intressant att studera då olika materialval kan ha stor betydelse för skillnaden i miljöpåverkan 
för de olika renoveringsmetoderna. 

Positiva värden i tabellerna visar att det är totalrenovering som har störst miljöpåverkan, medan 
negativa värden visar att det är den varsamma renoveringen som påverkar mest. Mängden 
miljöpåverkan redovisas i kg, men dessa värden är som sagt endast redovisade för skillnaderna 
i renoveringsmetoder och säger ingenting om den totala miljöpåverkan som renoveringen 
omfattar. 

Mål- och rambestämningen svarar endast på skillnader i det här projekt. Projektet har 
produktspecifika förutsättningar och kan inte appliceras på andra projekt även om likheter kan 
dras. Resultatet visar att skillnader uppkommer och kan beaktas i det specifika fallet. 
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4.2 Inventeringsanalys 

I Tabell 11 visas klimatpåverkan för hela livscykeln, det vill säga från vagga till grav. Den 
kolumnen som heter ”C1-C4 kasserat” innehåller klimatpåverkan för skillnaderna i mängder 
för de material som kasserats i renoveringsprocessen. 

Tabell 11 - Klimatpåverkan uppdelat på de olika rumskategorierna, i ett vagga- till grav-
perspektiv 

 

Tabell 12 visar vagga-grind-värden för de övriga miljöaspekter som denna rapport behandlar. 
Som man kan se påverkas de övriga miljöaspekterna i ganska liten utsträckning, om man ser 
till antal kg utsläpp som genererats. Ozonnedbrytning till exempel har ett totalt utsläpp på 0 kg. 

Tabell 12 - Miljöpåverkansfaktorer fördelat på de olika rumskategorierna, i ett vagga- till 
grind-perspektiv 

 

  

C1-C4 

Kasserat A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4

Avlopp 63              1 644 -        51              16 754      -                18              

Badrum 10              3 989         249            430            48              10              

Garderober 30 079      16 671 -     866            3 263         -                -                

Innerdörrar 7 239         9 202 -        1 335         26              -                2 681 -        

Kök 20 660      13 196 -     651            2 340         -                -                

Ventilation -                6 873         575            233            -                265            

Ytskikt 2 591         12 632      308            492            10 475 -     2 097         

Total miljöpåverkan 60 643      17 220 -     4 033         23 538      10 427 -     290 -           

Klimatpåverkan CO2-ekv

Kategori

A1-A3 A1-A3 A1-A3 A1-A3 A1-A3

Avlopp 8 -               2                1                0                55 162      

Badrum 11              1                1                0                52 532      

Garderober 27              3                2                0                153 236    

Innerdörrar 47              15              5                0                131 613    

Kök 18              2                1                0                87 100      

Ventilation 184            38              3                0                107 956    

Ytskikt 83              16              7                0                133 707    

Total miljöpåverkan 362            78              20              0                721 307    

Marknära ozon 

C2H4-ekv

Ozonnedbrytning 

CFC11-ekv

Resursanvänd 

ning MJ

Försurning         

SO2-ekv

Övergödning   

PO4-3-ekv

Kategori
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4.2.1 Klimatpåverkan 

Diagrammet i Figur 18 visar skillnaden i klimatpåverkan, vagga-grind, uttryckt i kg ��� − ��� 
fördelat på de olika rumskategorierna. Material som i huvudsak består av trä påverkar klimatet 
positivt i vagga till grind-aspekten, därav de stora minusvärdena som kök, innerdörrar och 
garderober genererar. Detta beror på att träden under sin livstid omvandlat ��� genom 
fotosyntes. Det är först när återvinningen av material sker som klimatpåverkan från trämaterial 
blir betydande. Den rumskategori som påverkar klimatet mest är ytskikt, vilket framförallt beror 
på den stora mängden färg som används i totalrenoveringen. Att avlopp har ett negativt värde 
beror på att material till relining påverkar klimatet i större utsträckning än ett traditionellt 
stambyte. 

 
Figur 18 - Klimatpåverkan vagga-grind fördelat på de olika rumskategorierna 

  



 LIVSCYKELANALYS 

37 

Som man kan se i Figur 19 är den största skillnaden i klimatpåverkan i avvecklingsskedet, C1-
C4. Både när det gäller kasserat material i början av renoveringen, men också C1-C4 i slutet av 
livscykeln när man räknat med att materialen som används vid renoveringen förbrukats och 
utbyte är nödvändigt. Man kan också tydligt se att trämaterialen som har negativa värden i 
vagga-grind-skedet, har väldigt höga värden i avvecklingsskedet. Om man studerar tabellen i 
bilaga 11 ser man att de i huvudsak är stommaterialen som har störst klimatpåverkan, både 
köksstommar och garderobsstommar. 

 
Figur 19 - Klimatpåverkan vagga-grav fördelat på de olika rumskategorierna 
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4.2.2 Försurning 

Som Figur 20 beskriver så har installation av ett nytt ventilationssystem störst påverkan på 
miljöfaktorn försurning. Det beror till stor del på att det endast är ett nytt ventilationssystem i 
totalrenoveringen, och att skillnaden alternativen emellan därför bir stor. I bilaga 12 ses 
stålreglarna som det mest bidragande materialet, ca 50% av den totala försurningen. Den totala 
skillnaden i försurning mellan renoveringsalternativen är 362 kg 	�� − ���. 

 
Figur 20 - Försurning fördelat på de olika rumskategorierna 

4.2.3 Övergödning 

Som Figur 21 beskriver så bidrar ventilationskategorin till störst skillnad i övergödning. I bilaga 
12 ses stålreglarna bidra till mest övergödning, 37 kg av totalt 78 kg 
��

� − ���. Det är av 
samma anledning som för försurning, det vill säga att det endast byggs ett nytt 
ventilationssystem i totalrenoveringsalternativet. 

 
Figur 21 - Övergödning fördelat på de olika rumskategorierna 
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4.2.4 Marknära ozon 

Den totala skillnaden i påverkan på marknära ozon är 20 kg ���� − ���, varav ytskikt står för 
den största påverkan med sina 7 kg. I Figur 22 kan man se den procentuella fördelningen av 
skillnaden i påverkan på marknära ozon fördelat på de olika rumskategorierna. Det är i 
huvudsak målarfärg och lim som påverkar denna kategori mest, som man kan se i bilaga 12. 

 
Figur 22 - Marknära ozon fördelat på de olika rumskategorierna 

4.2.5 Ozonnedbrytning 

I Tabell 12 kan man se att den totala påverkan på ozonnedbrytning är 0 kg, detta är ett avrundat 
värde, därför kan man göra en fördelning. Figur 23 visar fördelningen på de olika 
rumskategorierna och där kan man se att badrum påverkar ozonnedbrytningen allra mest med 
85%. I bilaga 12 kan man se att samtliga rumskategorier har 0 kg ozonnedbrytande ämnen. 

 
Figur 23 - Marknära ozon fördelat på de olika rumskategorierna 

  



 LIVSCYKELANALYS 

40 

4.2.6 Resursanvändning 

Som man kan se i Figur 24 är fördelningen av resursanvändning ganska jämn. Störst skillnad i 
resursanvändning har rumskategorin garderober med 21 %. I bilaga 12 kan man se att det är 
den stora mängden garderobsstommar som bidrar mest till resursanvändningspåverkan. 

 
Figur 24 - Resursanvändning fördelat på de olika rumskategorierna 

4.3 Miljöpåverkansbeskrivning 

Resultatet av inventeringsanalysen visar tydligt vilka skillnader i miljöpåverkan de olika 
alternativen har. Om man tittar på alla faktorer ser man att det är ventilation- och 
ytskiktskategorierna som är de största påverkarna överlag. Att ventilationen har stor påverkan 
beror på att de nya schakten och det nya fläktrummet som ska byggas, samt att de nedsänkta 
taken i hall och badrum innehåller väldigt mycket material. Det blir därför naturligt stor skillnad 
i påverkan eftersom detta endast görs i totalrenoveringsalternativet. Ytskikt har en större andel 
miljöpåverkan i vagga-grind-aspekten av den anledningen att det är ganska mycket som målas 
om i totalrenoveringsmetoden. På lång sikt jämnar detta dock ut sig alternativen emellan 
eftersom livslängden på målarfärg är relativt kort, och dessutom med stor variation, 1–25 år 
enligt SundaHus (2016). I det här projektet har antagandet gjorts att under en tidsperiod på 50 
år har det sammanlagt målats och tapetserats lika många gånger i båda renoveringsalternativen. 
På lång sikt, om man ser på klimatpåverkan, ser man att det är garderober och kök som har de 
högsta staplarna i diagrammet (Figur 19).  
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4.3.1 Klimatpåverkan 

När det gäller utsläpp av koldioxidekvivalenter måste försiktighet beaktas vid bedömning av 
total klimatpåverkan, då trämaterial är med i beräkningarna och i vagga-grind-systemet bidrar 
trä med negativa värden eftersom trä binder koldioxid under sin livstid. Trämaterial byggs 
därför in med en positiv påverkan på klimatet. I de EPD:er som använts till detta projekt, har 
den huvudsakliga klimatpåverkan från trämaterial kommit i avvecklingsskedet. Detta gör att 
för att få en fullständig (och rätt) bild av klimatpåverkan måste man studera hela livscykeln, 
vagga till grav.  

I just det här projektet, när endast en jämförelse redovisas, måste man vara än mer försiktig, då 
negativa värden indikerar att det varsamma alternativet är det som har störst miljöpåverkan. 
Alltså kommer det alternativ som använder sig av mest trämaterial vara det alternativ som ser 
ut att vara bäst i vagga-grind-systemet. I detta projekt, vid summering av alla klimatpåverkande 
faktorer får man en negativ summa, som indikerar att klimatpåverkan från det varsamma 
alternativet påverkar klimatet med 17 220 kg koldioxidekvivalenter mer än 
totalrenoveringsalternativet, se bilaga 11. 

Tittar man istället på hela livscykeln, från vagga till grav ser man att skillnaden i klimatpåverkan 
är 60 643 kg koldioxidekvivalenter, med totalrenoveringsmetoden som det alternativ som 
påverkar mest. Vid en närmare titt i diagrammet i bilaga 11, ser man att det är avvecklingsskedet 
som är det som har allra störst inverkan på klimatet, detta just för att trämaterial har sin 
klimatpåverkan i avvecklingsskedet, för att det är då de släpper ut koldioxid till miljön. I 
beräkningarna är också materialet som avlägsnades från byggnaden, som har en betydande 
miljöpåverkan. Även det beror på att det är trämaterial som tas bort, det gamla köket, dörrarna 
och garderoberna.  

A4 och A5 är båda delar i cykeln som har positiva värden i tabellen i bilaga 11, och därmed är 
det totalrenoveringsalternativet som påverkar klimatet mest i dessa aspekter. Att värdet för A5 
är så pass högt beror till stor del på att det nya avloppsröret har väldigt stor påverkan, vilket 
förklaras med att det i EPD:n för avloppsröret räknas med att rören ska grävas ned i marken. 
Anledningen till att värdet ändå är med, är att antagandet gjorts att de befintliga avloppsrören 
troligen är ingjutna och därmed krävs en hel del åtgärder för att demontera dessa, och sedan 
återställa eventuella väggar mot trapphus och liknande.  

Användningsfasen, B1-B7, har ett negativt värde i tabellen, bilaga 11, vilket indikerar att den 
varsamma metoden är den som har störst påverkan på klimatet. Att ytskikten i den varsamma 
metoden troligtvis kommer att renoveras inom en kortare tidsperiod är ett antagande baserat på 
ytskiktens stora varians i livslängd. Båda alternativen kommer därför på lång sikt att 
ytskiktsrenoverats lika många gånger. Linoleummatta och plastmatta har ganska stor påverkan 
i användningsfasen vilket man kan se i EPD:erna beror på att de dammsugs två gånger och 
tvättas en gång varje vecka under livscykeln. Detta antagande är troligtvis inte helt sant, 
speciellt inte för plastmattorna eftersom de kommer läggas under köksskåpen och därmed 
troligtvis knappt dammsugas eller tvättas alls. 
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I spalten B1-B7, användningsfasen, i diagrammet (bilaga 11) kan man se vilka material som 
antagen gjorts kring. De celler som har en liten röd triangel i hörnet har någon form av 
antagande eller generalisering gjorts, exempelvis att utjämning av förbrukning av vissa 
ytskiktsmaterial kommer att ske under livscykeln.   

Den totala utsläppsskillnaden i koldioxidekvivalenter kan jämföras med vad en genomsnittlig 
svensk villa eller lägenhet har för årlig energiförbrukning för uppvärmning med direktverkande 
el. Enligt E.ON Energilösningar (2018), uppgår årsförbrukningen för en villa till 25 000kWh 
och för en genomsnittlig lägenhet 2 500 kWh/år (E.ON Energilösningar, 2018). Detta 
tillsammans med Stångåstaden AB:s hållbarhetsvärde för utsläpp av klimatgaser, 257g/kWh 
(Danckwardt-Lillieström, 2018), kan man beräkna hur många villor eller lägenheter man kan 
värma upp med samma mängd koldioxid. 

•  9,5 villor i ett år  
•  94,5 lägenheter i ett år 

Tabell 13 - Tabell med de material som renoveras/byts ut under livscykeln 

 

Om man studerar Tabell 13 ser man ytterligare ett antagande som gjorts, nämligen att de sex 
badrummen som inte omfattas av den varsamma renoveringen kommer att renoveras inom 
spannet för livscykeln. De tider som står under livslängd är även det antaganden då information 
angående ålder på det befintliga materialet ej finns att tillgå. Livslängden, eller snarare 
återstående livslängd vid renoveringstidpunkt, är en tid satt baserat på de olika materialens 
livslängder enligt SundaHus Miljödatabas (2018). I diagrammet i Figur 25 visas hur 
klimatpåverkan ser ut över en tidsaspekt på 50 år. Inkluderat är renoveringsmetodernas olika 
energiförbrukning i användningsskedet. Installation av FTX-system genererar, enligt 
Stångåstaden AB, ungefär 20 % lägre fjärrvärmeförbrukning, medan elförbrukningen går upp 

Material
 Adderad mängd under 

livslängd 
Enhet  Livslängd Klimatpåverkan

Färg 3 002 -                          kg 5              7 157                   

Tapet 508 -                             kg 5              750                      

Tapetlim 735 -                             kg 5              2 834                   

Badrumsporslin 282 -                             kg 10            493                      

Betongimpregnering 74                                kg 25            370                      

Lim Linoleum/plastmatta 202 -                             kg 25            1 908                   

Linoleummatta 332 -                             m2 25            381                      

Fog kakel/klinker 128 -                             kg 25            494                      

Fästmassa 242 -                             kg 25            41                        

Kakel och Klinker 142 -                             m2 25            2 021                   

Tätskikt 130 -                             kg 25            1 618                   

Tilluftsdon 128                              st 25            246                      

Total skillnad i klimatpåverkan för underhållsskedet 17 821                
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en del på grund av fläkten. Energi- och miljöavdelningen på Stångåstaden AB har tillhandahållit 
siffror, baserade på deras goda erfarenheter av installationer av FTX-system. 

I Figur 25 kan man i alla fall se att totalrenoveringsalternativet, sett till hela livscykeln, har en 
lägre klimatpåverkan än den varsamma metoden, även om det är först efter 20 år detta blir en 
sanning.  

För att beräkna klimatpåverkan över tid behöver koldioxidutsläpp per använd kilowattimme 
beaktas. Det finns olika sätt att räkna på detta och i flera av de rapporter som lästs har nordisk 
elmix använts för beräkningar (Österberg, 2012). I det här fallet används de specifika data som 
Stångåstaden AB använder sig av i sina hållbarhetsredovisningar. Detta beslut grundar sig i att 
byggnaden som analyseras ägs av Stångåstaden AB och därmed också har den klimatpåverkan 
som används i hållbarhetsredovisningarna. Enligt Danckwardt-Lillieström (2018) är det 
följande värden som används av Stångåstaden AB: 

•  El – 257 g/kWh 
•  Fjärrvärme - 99 g/kWh 

Diagrammet i Figur 25 visar hur klimatpåverkan varierar under hela livscykeln. De antaganden 
som gjorts vid framställandet av diagrammet är att de material som har kortare livslängd än 50 
år byts ut under livscykeln. Vilka material det är och i vilken omfattning redovisas i Tabell 13. 
Vidare har en minskning av värmebehov på 20 % antagits vid byte till FTX-ventilation. 
Installationen av FTX-ventilationen bidrar dock med ett ökat elbehov med 40 %. Dessa värden 
har Stångåstaden AB erhållit. I Figur 25 visas tydligt att den varsamma metoden har minst 
klimatpåverkan i början av livscykeln, men att det efter 50 år är totalrenoveringsmetoden som 
har absolut minst klimatpåverkan. 

 

Figur 25 - Diagram som visar skillnaderna i klimatpåverkan under 50 år 
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4.3.2 Försurning 

Den totala skillnaden i mängd försurande ämnen uppgick till 362 kg 	�� − ��� vilket 
motsvarar 0,5 promille av Östergötlands totala utsläpp av försurande ämnen. Den absolut 
största påverkan beror på att man använder sig av stålreglar i totalrenoveringsalternativet.  

4.3.3 Övergödning 

Skillnaden i utsläpp av övergödande ämnen uppgick till 78 kg 
��
� − ��� och även här var 

det valet att använda stålreglar som var den absolut största kostnadsbäraren. 37 av de totala 79 
kg kommer från stålreglar.  

4.3.4 Marknära ozon 

Skillnaden i utsläpp av ���� − ��� uppgick till 20 kg där inget material sticker ut som väldigt 
påverkande för marknära ozon-aspekten. De största värdena har innerdörrar och färg med 5 
respektive 3 kg. 

4.3.5 Ozonnedbrytning 

Den totala skillnaden i utsläpp av ozonnedbrytande ämnen uppgick till 0 kg. Här ska sägas att 
vi bortsett från att vitvaror i kök byts ut, då dessa dels endast byts ut vid behov, dels återanvänds 
via Erikshjälpen. Historiskt sett har stor påverkan på ozonskiktet kommit just från vitvaror och 
liknande. 

4.3.6 Resursanvändning 

Skillnaden i resursanvändning uppgick till 721 307 MJ, där den största posten var byte av 
avloppsrör, men som nämnts ovan angående klimatpåverkan så utgick EPD:n ifrån att man 
grävde ner röret i marken, vilket kan antas bidra med en hel del energi.  
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5 DISKUSSION 

Här diskuteras de två olika renoveringsmetodernas skillnader i miljöpåverkan. Data från 
tabeller och figurer analyseras mer i detalj för att med hjälp av teori och metodval svara på 
frågeställningarna. Till det diskuteras projektets specifika omfattning och avgränsningar samt 
reliabiliteten i producerade svar. 

Renoveringsmetoderna beskriver inget annat än skillnader. Framkomna producerade data 
beskriver inte hela renoveringsmetodernas miljöutsläpp utan bara en specifik skillnad, 
framtagen från ett förfrågningsunderlag för en specifik byggnad med olika 
renoveringsomfattningar. Eftersom denna studie har dessa specifika förutsättningarna kan den 
inte appliceras på någon annan byggnad. Däremot kan liknande resultat och slutsatser uppnås 
med genomförd metod.  

Politiska beslut och krav på dagens miljöfaktorer ligger till grund för var insatser bör göras för 
att minska miljöpåverkan. Klimatpåverkan beskrivs i studien som den viktigaste faktorn att 
fokusera på då forskning pekar på att klimatförändringar och stigande temperaturer härleds från 
utsläpp av klimatgaser. Utsläpp av koldioxidekvivalenter ligger därför till grund för denna 
studie. Övrigt beaktas även andra miljöpåverkanskategorier som ses inverka i 
livscykelanalysen. De är också av viktig karaktär då fokus inte enbart bör ligga på en faktor 
eftersom minimering av klimatpåverkan kan påverka övriga miljöaspekter negativt. 

Vid renoveringstillfället framkommer resultat som visar att totalrenoveringsalternativet 
påverkar den ekologiska hållbarheten mest vilket tydligt presenteras i Tabell 11, s.35 och Tabell 
12, s.35. Som dessa siffror tydligt visar är miljöpåverkan från totalrenoveringsmetoden större i 
samtliga miljöpåverkanskategorier, eftersom samtliga siffror är positiva. Detta är rimligt, då 
mest material både kasseras och byggs in i denna metoden. På lång sikt påverkar den varsamma 
renoveringsmetoden klimatet mest. Figur 25, s.43 visar att totalrenoveringen har ett högre 
koldioxidutsläpp än den varsamma metoden till en början men som efter 20 år passeras av den 
varsamma renoveringsmetoden i klimatpåverkan. Detta beror till stor del på att ett nytt 
energieffektivt ventilationssystem med värmeåtervinning har installerats. Denna åtgärd 
minskar värmebehovet och sänker då koldioxidutsläpp med sänkt energiförbrukning. Dels 
också att den varsamma metoden innehåller fler underhållsåtgärder. Att den varsamma metoden 
innehåller fler underhållsåtgärder är ett antagande baserat på att de tekniska livslängderna för 
materialen, som inte omfattas av den varsamma renoveringen, någon gång under livscykeln 
kommer att renoveras/bytas ut. Summerar man klimatpåverkan för dessa antagna åtgärder 
uppgår skillnaden i underhållsåtgärder till 17 821 kg ��� − ���, se Tabell 13, s.42. Jämför 
man denna skillnad med den totala skillnaden i klimatpåverkan (adderat C1-C4 kasserat, A1-
A3, A4, A5 samt C1-C4 i Tabell 11) ser man att det endast motsvarar ungefär 29 %. B1-B7 är 
inte med i beräkningen på grund av att det är i den fasen åtgärderna sker. Skillnaden i 
klimatpåverkan för renoveringsmetoderna minskar på grund av detta ökade renoveringsbehov, 
men inte alls i så stor utsträckning som man kanske först kunnat tro. 
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Den tekniska livslängden på relining är, enligt SundaHus Miljödata, 40 år, vilket kan stämma. 
Diskussioner pågår dock angående hur tillförlitlig denna siffra är, och olika försäkringsbolag 
ställer sig tveksamma till relining genom att inte erbjuda full försäkring för relinade rör (Höije 
& af Klintberg, 2016). Traditionella avloppsrör anses ha betydligt längre livslängd, vilket borde 
förespråka stambyte. Speciellt i det här fallet, då nästan alla badrum i alla fall ska renoveras. 
Ett argument för att använda relining vore annars att badrummen var i så gott skick att de 
exempelvis ansågs klara 20 år till, och att man väljer att skjuta på stambytet fram till att en 
ytskiktsrenovering är aktuell genom att relina. För miljöpåverkan innebär det att man ”sparar” 
miljöpåverkan från byte av ytskikt och inredning badrummen genom att vänta med stambytet.  

En aspekt som borde diskuteras är valet som görs i den varsamma renoveringen att måla om 
befintliga köksstommar, som redan har en ålder på över 50 år, istället för att installera nya. Den 
tekniska livslängden på köksstommarna har passerats, och valet att behålla stommarna bidrar 
då till en positiv påverkan på miljön. Frågan man bör ställa är hur länge de beräknas vara ett 
fullgott alternativ. Det är flera aspekter som spelar in här. Att byta kök bidrar till en ökad 
inkomst för fastighetsbolaget, i och med höjda hyror då det räknas som en standardhöjning. 
Den varsamma renoveringsmetoden räknas inte som en standardhöjande åtgärd på samma sätt 
och bidrar därför inte till samma ekonomiska fördelar för fastighetsbolaget. Ett antagande man 
kan göra är dock att kostnaden för den varsamma renoveringen av kök borde vara lägre än 
totalrenoveringen. Enligt Stångåstaden AB beräknas de båda köksrenoveringsmetoderna ha 
ungefär lika lång livslängd och därmed är det ur en kostnadssynpunkt endast intressant att 
studera efter hur lång tid det är mer lönsamt att använda totalrenoveringsmetoden, med tanke 
på inkomstskillnaden. Om köksrenoveringen studeras ur ett klimatperspektiv och bortser ifrån 
att Stångåstaden AB räknar med att alternativen har samma livslängd innebär det att 
totalrenoveringen är det alternativ som är att föredra ur ett 50-årsperspektiv. Detta grundar sig 
i att när köket i den varsamma renoveringen behöver bytas, och då troligen innan 
totalrenoveringsmetodens kök, kommer den nya renoveringen påverka klimatet lika mycket 
som den initiala totalrenoveringen. Det leder till att det till den varsamma renoveringen adderas 
en totalrenovering. Klimatbelastningen blir då större för den varsamma metoden än för 
totalrenoveringsmetoden, för kategori kök. Det innebär också att köksrenoveringen hamnar i 
”osynk” med resterande delar av renoveringen och att stora renoveringsåtgärder kommer att 
behöva göras oftare i byggnaden. 

Det verkar finnas svårigheter att visa vilken klimatpåverkan man ”bygger in” eller köper när 
man köper material och produkter. Producenter betalar skatt för koldioxidutsläpp genom 
utsläppsrätter men för konsumenter finns inga sådana krav. För att enkelt omsätta 
koldioxidutsläpp till en kostnad kan man visualisera vilken renoveringsmetod i studien som är 
mest ekologisk hållbar. Som forskare presenterat kostnaden med tanke på vilka effekter 
utsläppen kan ha i framtiden har två totalkostnadsskillnader tagits fram för 
renoveringsmetoderna. En ”best-case” med 0,10kr/kg utsläpp och en ”worst-case” för 12 kr/kg 
utsläpp. Stångåstaden AB:s renoveringscykelstid ligger tillgrund för vilken tid man tittar på 
samt ingående materials livstider. Effekten av prissättningen kan ses i Figur 26 som beskriver 
hur till en början totalrenoveringsalternativet är en dyrare metod ekonomiskt sett som efter 20 
år övergår i det mest lönsamma alternativet. Här ska påtalas att skillnaden mellan 
renoveringsanbudssummorna i studien är 5 461 000 kr, till fördel den varsamma renoveringen. 
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Diagrammet visar skillnaden i kostnaden över tid, och är baserad på att 
totalrenoveringsmetoden har en lägre energiförbrukning. År 0 är totalrenoveringsmetoden 
dyrast i koldioxidkostnad med en summa på nästan 900 000 kr, medan det år 50 är den 
varsamma metoden som kostar mest, strax över 1 miljon kr. Adderar man detta till skillnaden 
mellan anbudssummorna kan man konstatera att den varsamma metoden fortsatt är den billigare 
av de två. 

 

Figur 26 – Diagram som visar hypotetisk koldioxidkostnad på 0,10 kr/kg och 12 kr/kg 

I den här jämförelsen måste försiktighet vidtas då träprodukter får negativa värden i tabeller, i 
vagga- till grind-perspektiv. Det får även de fall där den varsamma renoveringen har större 
miljöpåverkan. Se bilaga 11. Det gäller som sagt att inte stirra sig blind på A1-A3 i tabellerna 
för klimatpåverkan, då de kan ha en något missvisande bild angående vilket alternativ som 
egentligen är det bästa. En vagga-grindanalys med negativa värden för trämaterial kommer 
alltid att förespråka att byta. Det skulle vara bättre att byta ett helt nytt kök, än att behålla det! 
För att komma till roten av problemet har en kolumn för kasserat material lagts till i tabellen. 
Adderas den till A1-A3 får man en mer rättvis bild på hur stor klimatpåverkan en åtgärd med 
byte av träprodukter har. 

SundaHus har en omfattande Miljödatabas med mycket nyttig information om materials 
innehåll av farliga ämnen, emissioner osv. Tyvärr finns inte livscykelanalyser på de olika 
materialen här, och det verkar inte heller vara något som efterfrågas. I svenska 
byggvarudeklarationer är det inte alls någon information om materials miljöpåverkan, ur ett 
livscykelperspektiv. I Norge har man utvecklat en väldigt bra databas med många material, och 
bara under tiden det här examensarbetet skrevs har flertalet material tillkommit i databasen. Det 
faktum att det inte finns svenska data att tillgå angående materials miljöpåverkan påverkar 
tillförligheten i beräkningarna, då de flesta är baserade på norska EPD:er och norska 
byggplatser. Det största problemet med att använda EPD:er från ett annat land borde vara att 
transporterna skiljer sig åt. Dock kan man se i tabellen i bilaga NR att transporterna har ganska 
liten betydelse för helheten, vilket talar för att man kan använda utländska data. Det redovisas 
dessutom i EPD:erna vilken sträcka transporterna är beräknade på, och de sträckorna har verkat 
relativt rimliga.  
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Renobuild, det Excel baserade 
beräkningsverktyget för att jämföra 
hållbarhet mellan olika 
renoveringsalternativ, testades initialt i 
detta examensarbete. Vid en första anblick 
kan det verka som att detta program skulle 
generera svar på de frågor som ställts i 
denna rapport. Ganska snabbt insågs dock 
att så inte var fallet. Det är alldeles för 
generaliserande, med ja/nej svar för olika 
renoveringsalternativ. Till exempel, sätts 
ett FTX-system in eller inte, Ska nya PP-
rör inkluderas? Det är nog ett bättre 
alternativ vid andra, större, typer av renoveringar, med fönsterbyten, tilläggsisoleringar, 
värmesystemsbyten osv. När inga detaljer efterfrågas, kan inte heller svaren bli detaljerade och 
helt korrekta. De små detaljerna som behandlas i denna analys omfattas inte av programmet. 
Köksbyte, garderobsbyte, som är bland de större påverkarna i denna studie, kan inte räknas med 
i Renobuild. Svaret från beräkningarna redovisas sedan i ett diagram med Social hållbarhet på 
ena axeln, och Ekologisk hållbarhet på andra. För att symbolisera kostnadsskillnaden redovisas 
resultaten som olika stora bollar i diagrammet. Om ingen större skillnad i social hållbarhet 
(enligt Renobuilds parametrar) förekommer resulterar det i att samtliga bollar hamnar på samma 
ställe i diagrammet och gör det omöjligt att utröna några skillnader.  

Det är också otydligt vad som egentligen är bäst, som visas i Figur 27, som visar en del av 
resultatsidan i Renobuild. Tre alternativ har beräknats, där det första inte innefattar någon 
förändring, det andra alternativet är totalrenovering, och det tredje är varsam renovering. Tittar 
man på raden med CO2-ekv kan det se ut som att totalrenoveringen är bäst, då den har en grön 
markering, men i själva verket så är det betydligt högre klimatpåverkan än i den varsamma 
metoden.  

Figur 27 - Utdrag ur Renobuild, med resultaten 
från jämförelsen 
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6 SLUTSATSER 

Här kommer de slutliga svaren på rapportens frågeställningar presenteras.  

1. Vilka parametrar är viktiga att mäta för att minimera renoveringars 
miljöpåverkan? 
Klimatpåverkan, försurning, övergödning, marknära ozon, ozonnedbrytning och 
resursanvändning är alla viktiga miljöpåverkanskategorier att ta hänsyn till, men 
klimatpåverkan är i dagsläget den parametern som är den absolut viktigaste att analysera 
och minimera. 
 

2. Hur stor är skillnaden i miljöpåverkan mellan totalrenoveringsmetoden och den 
varsamma metoden? 
I Tabell 14 visas den totala skillnaden i miljöpåverkan, mätt i kg, förutom 
resursanvändning som mäts i MJ, mellan totalrenoveringsmetoden och den varsamma 
metoden, att resultaten är positiva visar på att det är totalrenovering som är den 
renoveringsmetod som har störst miljöpåverkan. 

Tabell 14 - Total skillnad i miljöpåverkan mellan total- och varsam renovering. 

 

 
Figur 28 visar att skillnaden i 
klimatpåverkan ändras över tid, 
från att det i början av cykeln är 
totalrenoveringsmetoden som 
har störst klimatpåverkan till att 
det i slutet av cykeln är den 
varsamma renoveringsmetoden 
som har störst påverkan på 
klimatet. Detta beror nästan 
uteslutande på skillnaden i 
energiförbrukning alternativen 
emellan. 
 

  

Figur 28 - Total skillnad i klimatpåverkan under 
livscykeln 

Summa miljöpåverkan 60 277      362            78              20              0                721 307    
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3. Vad är det mest ekologiskt hållbara alternativet över tid? 
Totalrenoveringsmetoden. Detta för att den har lägst klimatpåverkan och det är den 
viktigaste faktorn i den ekologiska aspekten som svar på fråga ett har lett fram till. Det 
finns dock risk för en eventuell suboptimering då hänsyn ej tagits till övriga 
miljöpåverkansfaktorer.  
För att kunna svara på frågan med full säkerhet hade en total miljöpåverkansanalys varit 
nödvändig, men bedömningen är ändå att ett fullgott svar nås genom att analysera 
klimatpåverkan. 

6.1 Rekommendationer 

Det är bra om man kan göra en större utredning angående de miljöpåverkansfaktorerna som ej 
behandlats i ett vagga- till gravperspektiv i den här rapporten, för att få ett än mer nyanserat 
svar på frågeställningen om vilket alternativ som är det mest ekologiskt hållbara. 

Vidare kan en skatt på miljöutsläpp hjälpa till att motivera mer miljövänliga alternativ, då dessa 
gynnas av högre kostnader för de alternativ som är sämre för miljön.  

En standardiserad redovisning av materials miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv saknas i 
Sverige. Skulle den befintliga databasen hos SundaHus utökas med denna information skulle 
det vara lättare att beräkna miljöpåverkan och sedermera också välja miljövänligare alternativ, 
även ur ett livscykelperspektiv. 

6.2 Metodkritik 

För att besvara den andra och tredje frågeställningen är det en livscykelanalys som görs, där 
först en ögonblicksbild vid själva byggandet och vilken skillnad i miljöpåverkan det är i 
materialmängd och materialval för de olika renoveringsmetoderna analyseras. En andra och 
mer genomgående analys görs på den faktor som har till synes störst påverkan, dvs klimatet, 
där även de kasserade materialens påverkan och ett längre perspektiv analyseras. Här räknas 
också in eventuella energibesparingar olika lösningar har som genererar en mindre mängd 
växthusgaser i ett längre perspektiv. Det som saknas, och som skulle kunna ge ett bättre, 
utförligare svar är ett komplett underlag. Det är många frågetecken och generaliseringar som 
gjorts för att överhuvudtaget ha några siffror att räkna med. Viktigt här är att hela tiden förklara 
vilka antaganden som gjorts och ett försök till att göra så rimliga antaganden som möjligt. 
Tyvärr kommer man ju inte kunna få några exakta svar utifrån det underlag som finns, men en 
fingervisning och ett övergripande svar kommer att kunna ges.  

Anledningen till att klimatpåverkan är den parameter som studeras mer noggrant är just den att 
det saknas för mycket information angående de ingående materialens miljöpåverkan, och att 
examensarbetet inte ska gå ut på att sitta och gissa sig fram till ett svar. Därför har 
avgränsningen gjorts till att försöka göra kvalificerade gissningar på klimatpåverkan från vagga 
till grav, medan informationen från vagga till grind är komplett för alla 
miljöpåverkanskategorier, 
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Validitet, att man ska kunna mäta det som ska mätas, i denna studie är det skillnaderna i 
miljöpåverkan i de olika renoveringsmetoderna som ska mätas, och även om osäkerheter i 
underlaget finns, så gäller dessa osäkerheter för båda alternativen vilket gör att de är jämförbara 
och mätbara. Tydlighet angående vilka mängder som det beräknats miljöpåverkan på. 
Genomgående i hela arbetet förklaras beräkningar och antaganden som gjorts för att göra 
studien så transparant och jämförbar som möjligt. 

Reliabilitet, att mätningarna överensstämmer med varandra, eftersom mätningarna gjorts i 
samband med denna rapporten, med samma metodik och samma instrument så kommer man 
att kunna komma fram till samma resultat även om man skulle göra om beräkningarna. 
Problemet är väl kanske att mätningarna kan göras på många olika sätt, och mängderna är ju, 
som i de flesta byggprojekt, gjorda med penna och linjal, om än i ett datorverktyg i det här 
fallet. Skulle någon annan göra samma sak, skulle mängderna troligtvis inte bli exakt de som i 
den här rapporten. Det kunde man tydligt se när Stångåstaden AB fick anbuden att de troligtvis 
beräknat mängder olika, eftersom anbuden skiljdes åt med 25 % för samma arbete. 

Möjligheten att generalisera slutsatserna så att de kan appliceras på andra projekt är tyvärr liten, 
då det är så specifika mängder, och att det just är skillnaderna i mängderna som analyserats. 
Det som är generaliserbart är själva metodiken, hur arbetet gått till, det är fullt möjligt att göra 
i kommande projekt, för att kunna svara på samma frågor som den här rapporten behandlat. Just 
renoveringsprocessen är inte helt lätt att generalisera, då den kan vara så olik från projekt till 
projekt. Vissa delar av renoveringarna är såklart återkommande, men omfattning och mängd 
kommer alltid skilja sig åt mellan olika projekt.  

6.3 Förslag till fortsatt utveckling 

Som tidigare nämnts i rapporten är en total livscykelanalys med lika stort fokus på de andra 
miljöpåverkansfaktorerna nödvändig för att svara helt och fullt på frågan om vilket alternativ 
som är mest ekologiskt hållbart. 

Likaså är en livscykelanalys på hela renoveringen, och inte bara skillnaderna, även intressant, 
då man kan få en klarare bild av hur mycket miljöpåverkan en renoveringsprocess har, ur ett 
livscykelperspektiv. Gör man en sådan analys ökar möjligheten för att generalisera svar, och 
kunna använda svaren i framtida projekt. 

Den här rapporten behandlade nästan bara ekologisk hållbarhet, men de andra aspekterna av 
hållbarhet, ekonomisk och social, är också av intresse för val av renoveringsmetod.  
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Bilaga 8 

Beräkningar av ytor/längder 

 
Avlopp/relining 
Avloppsrör: 18 ∗ 6 ∗ 2,8 + 44 ∗ �2 + 2� + 12 ∗ 2 = 502,4 � * 
 
*Avloppsrörens längd baseras på antaganden om 18 befintliga schakt (se bilaga 
avloppsschakt), genomgående 6 våningar med en våningshöjd på 2,8 meter, samt 2 meter rör 
till varje badrum, kök och till de 12 mindre toaletterna. 
 
 
Badrum/wc totalrenovering: 
Golvyta:     �40,2 + 5,6� ∗ 4 = 183,2 �� 
Takyta:     �40,2 + 5,6� ∗ 4 = 183,2 �� 
Väggyta kakel: �220,7 + 11,3 − 11 ∗ 2� ∗ 4 = 840 �� * 
Väggyta färg:   �41 − 11,3 − 3 ∗ 2� ∗ 4 = 94,8 ��** 
 
*11,3 �� kakel/våning i wc samt 11 angränsande dörröppningar/våning till badrum. 
**WC målas ¾ väggar vilket avräknas (41–11,3) samt 3 angränsande dörröppningar till WC.  
 
 
Badrum/wc varsam renovering: 

Golvyta:      40,2 ∗ �!
��� + 5,6" ∗ 4 = 161,3 ��* 

Takyta:      40,2 ∗ �!
��� + 5,6" ∗ 4 = 161,3 ��* 

Väggyta kakel:  220,7 ∗ �!
��� + 11,3 − 11 ∗ 2" ∗ 4 = 719,6 �� * 

Väggyta färg:   �41 − 11,3 − 3 ∗ 2� ∗ 4 = 94,8 ��** 
 
*38 av 44 badrum renoveras i den varsamma renoveringsmetoden. 11,3 �� kakel/våning i wc 
samt 11 angränsande dörröppningar/våning till badrum. 
**WC målas ¾ väggar vilket avräknas (41–11,3) samt 3 angränsande dörröppningar till WC.  
 
 
Garderober: 
 Garderobsyta färg (insida): 316 ∗ �2 ∗ 0,6 ∗ 3 + 2 ∗ 0,6 ∗ 0,6� = 1365,1 ��* 

Garderobsdörrsyta färg (två sidor): 0,91 ∗ 316 ∗ 2�2 ∗ 0,6�� = 690,1 ��** 

*Garderobers mått baseras på 2x0,6x0,6 m (hxbxd) och ligger till grund för invändig målning. 
**91% befintliga garderobsdörrar målas om 
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Innerdörrar  
Dörryta färg (två sidor): 216�2 ∗ 2 ∗ 1� = 864 ��* 
Dörrfoderyta färg:          216 ∗ 2�2,1 ∗ 2 + 1� ∗ �0,056 + 2 ∗ 0,012� = 179,7 ��** 
 
*216 dörrar målas på två sidor     
**Foder runt 216 dörrar på två sidor med måtten 12x56 mm 
 
Foder till dörr och öppningar: 216 ∗ 2�2,1 ∗ 2 + 1� = 2246,4 �* 
 
*Foder runt sammanlagt 216 dörrar och öppningar, foder krävs på båda sidor av öppning, 
öppning är 2,1 meter hög samt i snitt 1 meter bred. 
 
 
Kök: 
Golvyta total:      �126,8� ∗ 4 = 507,2 �� 
Golvyta varsam: �126,8 − 33� ∗ 4 = 375,2 �� 
Takyta:       �126,8� ∗ 4 = 507,2 �� 
Väggyta färg:     �493,9 − 14 ∗ 2 − 50,4 − 137,5� ∗ 4 = 1112 �� * 
Väggyta kakel: �11 ∗ 5 ∗ 0,6� ∗ 4 = 132 �� ** 
Sockellängd:    �197,6 − 14 ∗ 1 − 55� ∗ 4 = 514,4 �*** 
 
*12st angränsande dörröppningar/våning inklusive en större öppning (2m) till ett kök/våning 
= 14 dörröppningar/våning.  
Avdrag för fönster (50,4 ��/�å%&%') och köksskåpyta inklusive kakel (137,5 ��/�å%&%') 
***samt 55m sockel/våning). 
**Kakelarea i kök beräknas på 11 kök med 5m långa köksbänkar samt 0,6m mellan under- 
och överskåp. 
 
Köksstomme (målning): 285,12*4= 1140,48 ��*  
Köksskåpslucka (målning): 0,9 ��/lucka ** 
 
*Baseras på 8 över- och underskåp/kök. Vardera stommes invändiga yta i snitt =1,62 �� ger 
en stomarea/våningsyta på 285,12��(överskåp: 0,9*0,6*0,3 m; underskåp: =0,6*0,6*0,6 m; 
(bxhxd i m). 
**Basers på snittarean av över- och underskåpslucka (överskåp 2*0,9*0,6 �� och underskåp 
2*0,6*0,6��) 
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Ventilation 
Aggregatrum vind: 
Väggyta:  �143 − 3 ∗ 2� = 137 �� * 
Väggens längd: 54,8m 
 
*3st angränsande dörröppningar till väggyta till aggregatrum då gips sätts på båda sidor av 
regeln. 
 
Ventilationsschakt: 

Väggyta schakt: �(!,�
� ∗ 2� ∗ 4 = 233,6 �� * 

Ventilationsrör: 229,1 + 10 ∗ 6 ∗ 2,8 + 44 ∗ 2 = 485,1 � ** 
 
*Ventilationsschakten är placerade i hörn angränsande till betongvägg vilket anses 
brandklassat. I övrigt byggs två sidor av dubbelgips på stålregel. 
**Längd är baserat på huvudstam på vind (229,1m), 10 schakt till 6 våningar (källarplan, 
entréplan, fyra våningsplan samt vindsplan) á 2,8 meter i våningshöjd inklusive 2 meter rör 
till varje lägenhet. Förutsatt att de gamla frånluftsrören går att använda. 
 
 
Ytskikt: 
Hall/inre hall: 
Golvyta:  �9,9 + 94,5� ∗ 4 = 417,6 �� 
Takyta:  �9,9 + 94,5� ∗ 4 = 417,6 �� 
Väggyta:  �58,4 + 466,7 − 63 ∗ 2� ∗ 4 = 1596,4 �� * 
Sockellängd:  �23,3 + 186,7 − 63 ∗ 1� ∗ 4 = 588 �* 
 
Klädkammare: 
Golvyta:  �4� ∗ 4 = 16 �� 
Takyta:  �4� ∗ 4 = 16 �� 
Väggyta färg: �28,3 − 2 ∗ 2� ∗ 4 = 97,2 �� * 
Sockellängd:  �11,3 − 2 ∗ 1� ∗ 4 = 37,2 �* 
 
*2st angränsande dörröppningar/våning till klädkammare. 
 
Källare: 
Golvyta:  592,2 �� 
Takyta:  592,2 �� 
Väggyta:  �886,7 − 28 ∗ 2� = 830,7 �� * 
 
*28st angränsande dörröppningar till väggyta i källaren. 
*63st angränsande dörröppningar/våning till hall/inre hall. 
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Sovrum: 
Golvyta:  �213,4� ∗ 4 = 853,6 �� 
Takyta:  �213,4� ∗ 4 = 853,6 �� 
Väggyta:  �690,4 − 16 ∗ 2 − 70� ∗ 4 = 2553,6 �� * 
Sockellängd:  �276,2 − 16 ∗ 1� ∗ 4 = 1040,8 �* 
 
*16st angränsande dörröppningar/våning. Samt avdrag för fönster (70 ��/�å%&%') 
 
Vardagsrum/allrum: 
Golvyta:  �277,4� ∗ 4 = 1109,6 �� 
Takyta:  �277,4� ∗ 4 = 1109,6 �� 
Väggyta:  �669,8 − 22 ∗ 2 − 52,9 − 70,5� ∗ 4 = 2009,6 ��* 
Sockellängd:  �267,9 − 22 ∗ 1� ∗ 4 = 983,6 �* 
*20st angränsande dörröppningar/våning inklusive en större öppning (2m) till ett kök/våning 
= 22 dörröppningar/våning. Samt avdrag för fönster (70,5 ��/�å%&%') och balkongdörrar 
(52,9 ��/�å%&%').  
 
Avräknade ytor: 
Yta för en dörr (en sida): 2 ∗ 1 = 2 �� 
Golv läggs ej under köksskåp i varsam renovering: 11*5*0,6=33��/�å%&%' 
Golvsockel: en dörröppning = 1m 
Golvsockel i kök sätts ej vid bänkskåp, avräknas 5 m/kök -> 11*5=55 �/�å%&%' 
Ytor för köksskåp inklusive ytskikt av kakel: Uppskattad bänkskåpsläng/lägenhet = 5m och 
en takhöjd satt till 2,5 m ger för en våning med 11 kök: 11*5*2,5= 137,5 ��/�å%&%'. 
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Material Åtgång Enhet Källa

Dörrfoder  uträkning: 2(2,2*2+1) 10,4 m/dörr

Kakel- och klinkerfog 0,9 kg/m2 https://www.weber.se/plattsattning-tatskikt/teknisk-information/mangdberakning.html

Färg (vägg, tak, foder, skåp etc.) 0,31 kg/m2 http://www.coloramashop.se/farg/tat-tackfarg-101-vit

Fästmassa 1,7 kg/m2 https://www.weber.se/plattsattning-tatskikt/teknisk-information/mangdberakning.html

Gipsskruv 20 st/m2 https://www.woody.se/verktygsladan/berakningshjalp/atgang-skruvar

Golvimpregnering 0,125 kg/m2 http://www.hagmans.se/produktinformation/produktblad/39032.pdf

Lim Linoleumgolv 0,435 kg/m2 http://www.englund-gruppen.se/media/4455/åtgångstabell_lim.pdf

Listskruv 3,33 st/m https://www.traguiden.se/planering/byggnation-och-utforande/utforande/invandiga-ytskikt/uppsattning-av-lister/

Tapet 0,165 kg/m2 https://www.borastapeter.se/Archive/Collections/BT/Boheme/pdf/boheme_ProdFact_SWE.pdf

Tapetlim 0,21 kg/m2 https://www.bostik.com/globalassets/tdsdocuments/non-woven_sweden_sv/technical-data-sheet/p0672_non_woven_se_tds.pdf

Tätskikt badrum 1 kg/m2 https://www.weber.se/plattsattning-tatskikt/produkter-och-system/tatskikt/webertec-membran-och-folielim.html

Relinematerial uträkning: 3,14*0,2*0,003*1155 2,17 kg/m2 http://www.carbix.se/product.html/epoxy-7

Materialåtgång per enhet
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Material Vikt Enhet Beräkning/förklaring Källa

Köksskåp 16,75 kg/st 18,5 kg/underskåp, 15 kg/överskåp https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S49920064/

Garderobsstomme 47,5 kg/st https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S49920064/

Garderobsdörr 15 kg/st https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S49920064/

Innerdörr (gammal) 25 kg/st uppskattat (gabonefanér)

Skruv 0,0028 kg/st https://www.woody.se/verktygsladan/berakningshjalp/atgang-skruvar

Ventilationsrör 3,2 kg/m http://www.eurovac.nu/attachments/article/188/prislista_2015_ventilation.pdf

Innerdörr (ny) 20 kg/st https://www.rm.se/sv/kundservice/leverans/forsaljningsvillkor/vikttabell/

Avlopp gjutjärn 4,6 kg/st 200 mm i diameter http://www.gustavsberg-ror.se/backnet/media_archive/original/5d19fea2b199dcabfcea869d1347c31f.pdf

Toalettstol 30 kg/st snittvikt http://gryphon.environdec.com/data/files/6/10484/epd600en_v1.1.pdf

Tvättställ 17 kg/st snittvikt http://gryphon.environdec.com/data/files/6/10484/epd600en_v1.1.pdf

Vikter på material
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Tillfört Kasserat

Mängd Mängd Enhet C1-C4 kasserat A1-A3 A4 A5 B1-B7 C1-C4 D

Avloppsrör Avlopp 502              502              m 63                  3 967             51                  16 754           -                    18                  -                    

Badrumsporslin Badrum 282              -                kg 10                  387                106                -                  -                    10                  

Betongimpregnering Ytskikt 74                -                kg -                  369                0                    -                  -                    -                  -                    

Fog kakel/klinker Badrum 128              -                kg -                  467                6                    20                  47                  -                  9 -                   

Färg Ytskikt 3 002           -                kg -                  7 071             85                  -                  7 071 -            -                  

Färg garderober Garderober 1 274 -          -                kg -                  3 001 -            36 -                 -                  -                    -                  

Färg innerdörrar och foder Innerdörrar 647 -             -                kg -                  1 524 -            18 -                 -                  -                    -                  

Färg kök Kök 707 -             -                kg -                  1 665 -            20 -                 -                  -                    -                  

Fästmassa Badrum 242              -                kg -                  41                  0                    -                  -                    -                  

Garderobsluckor Garderober 323              347              m2 4 926             102                134                617                -                    -                  209 -               

Garderobsstommar Garderober 14 060         15 010         kg 25 153           13 772 -          768                2 646             -                    -                  1 075 -            

Gips Ventilation 969              -                m2 -                  2 229             417                233                -                    182                

Inklädnad och foder Innerdörrar 2 246           -                m -                  1 123 -            45                  4                    -                    -                  988 -               

Innerdörrar Innerdörrar 136              216              st 7 239             6 555 -            1 308             21                  -                    2 681 -            86 -                 

Kakel och Klinker Badrum 142              -                m2 -                  1 491             133                398                1                    -                  133 -               

Köksluckor Kök 63                63                m2 899                20                  26                  121                -                    -                  41 -                 

Köksstommar Kök 11 792         11 792         kg 19 761           11 550 -          644                2 219             -                    -                  902 -               

Lim Linoleum/plastmatta Ytskikt 202              202              kg -                  941                5                    25                  -                    -                  25 -                 

Linoleummatta Ytskikt 332              332             m2 1 496             55                  125                201                -                    1 502             286 -               

Plastmatta Ytskikt 132              132              m2 595                1 090             25                  137                -                    595                

Relining avlopp Avlopp 502 -            -                m -                  5 610 -            0 -                   -                    -                  

Skruv Ytskikt 6                  -                kg -                  17                  1                    -                  -                    0                    

Skruvar Ventilation 54                -                kg -                  153                5                    -                  -                    1                    

Spirorör schakt Ventilation 485              -                m -                  571                19                  -                    42                  

Stålreglar Ventilation 2 435           -                m -                  3 674             134                0                    -                    40                  

Tapet Ytskikt 508              -                kg -                  723                17                  10                  723 -               -                  436 -               

Tapetlim Ytskikt 735              -                kg -                  2 681             36                  118                2 681 -            -                  51 -                 

Tilluftsdon Ventilation 128              -                st -                  246                -                    -                    0                    100 -               

Träsockel Ytskikt 633              633              m 500                317 -               13                  1                    -                    -                  279 -               

Tätskikt Badrum 130              -                kg -                  1 603             3                    12                  -                    -                  20 -                 

60 643           17 220 -          4 033             23 538           10 427 -          290 -               4 641 -            

60 277           Totalsumma klimatpåverkan

Summa del av livscykel

Material Kategori

Klimatpåverkan GWP kg CO2-ekv
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Tillfört Kasserat Resursanvändning 

ADPE MJ

Mängd Mängd Enhet A1-A3 A1-A3 A1-A3 A1-A3 A1-A3

Avloppsrör Avlopp 502              502              m 15                  2                    1                    0                    150 908         

Badrumsporslin Badrum 282              -                kg 1                    1                    0                    0                    5 948             

Betongimpregnering Ytskikt 74                -                kg 2                    0                    0                    0                    5 241             

Fog kakel/klinker Badrum 128              -                kg 3                    0                    0                    0                    8 397             

Färg Ytskikt 3 002           -                kg 43                  9                    3                    0                    42                  

Färg garderober Garderober 1 274 -          -                kg 18 -                 4 -                   1 -                   0 -                   451 -               

Färg innerdörrar och foder Innerdörrar 647 -             -                kg 9 -                   2 -                   1 -                   0 -                   229 -               

Färg kök Kök 707 -             -                kg 10 -                 2 -                   1 -                   0 -                   250 -               

Fästmassa Badrum 242              -                kg 0                    0                    0                    0                    256                

Garderobsluckor Garderober 323              347              m2 16                  3                    1                    0                    64 646           

Garderobsstommar Garderober 14 060         15 010         kg 29                  5                    2                    0                    89 041           

Gips Ventilation 969              -                m2 5                    1                    1                    0                    42 636           

Inklädnad och foder Innerdörrar 2 246           -                m 7                    2                    0                    0                    18 282           

Innerdörrar Innerdörrar 136              216              st 50                  15                  5                    0                    113 560         

Kakel och Klinker Badrum 142              -                m2 4                    0                    0                    0                    22 294           

Köksluckor Kök 63                63                m2 3                    1                    0                    0                    12 672           

Köksstommar Kök 11 792         11 792         kg 25                  4                    2                    0                    74 678           

Lim Linoleum/plastmatta Ytskikt 202              202              kg 3                    1                    1                    0                    17 575           

Linoleummatta Ytskikt 332              332             m2 8                    2                    0                    0                    12 616           

Plastmatta Ytskikt 132              132              m2 2                    0                    1                    0                    23 364           

Relining avlopp Avlopp 502 -            -                m 23 -                 0 -                   0 -                   0                    95 746 -          

Skruv Ytskikt 6                  -                kg 0                    0                    0                    0                    186                

Skruvar Ventilation 54                -                kg 1                    0                    0                    0                    1 713             

Spirorör schakt Ventilation 485              -                m 2                    0                    0                    0                    8 755             

Stålreglar Ventilation 2 435           -                m 175                37                  2                    0                    51 934           

Tapet Ytskikt 508              -                kg 3                    2                    0                    0                    21 345           

Tapetlim Ytskikt 735              -                kg 20                  1                    1                    0                    48 186           

Tilluftsdon Ventilation 128              -                st 1                    0                    0                    0                    2 918             

Träsockel Ytskikt 633              633              m 2                    1                    0                    0                    5 153             

Tätskikt Badrum 130              -                kg 2                    0                    0                    0                    15 637           

Material Kategori

Marknära ozon 

POCP kg C2H4-ekv

Ozonnedbrytning 

ODP kg CFC11-ekv

Försurning AP       

kg SO2-ekv

Övergödning EP    

kg PO4-3-ekv
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Avloppsrör http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/NEPD-1506-513_Glatte-grunnavl--ps--og-overvannsr--r-i-PVC_1_1.pdf

Badrumsporslin http://gryphon.environdec.com/data/files/6/10484/epd600en_v1.1.pdf

Betongimpregnering http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/NEPD-1407-462_Jotafloor-Topcoat-E--Jotun-Abu-Dhabi-Ltd--LLC-.pdf

Fog kakel/klinker www.feica.eu/documents/document/20160831155722-dispersion-based_products,_class_b.pdf

Färg http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/NEPD-1502-514_JOTAPROFF-Akryl-07--Jotun-A-S--Marked--Skandinavia.pdf

Färg garderober http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/NEPD-1502-514_JOTAPROFF-Akryl-07--Jotun-A-S--Marked--Skandinavia.pdf

Färg innerdörrar och foder http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/NEPD-1502-514_JOTAPROFF-Akryl-07--Jotun-A-S--Marked--Skandinavia.pdf

Färg kök http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/NEPD-1502-514_JOTAPROFF-Akryl-07--Jotun-A-S--Marked--Skandinavia.pdf

Fästmassa http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/Mørtel/261_weber-B20--dry-mortar.pdf

Garderobsluckor http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/Bygningsplater/NEPD-1326-428_Arbor-malte-MDF-plater-til-vegg-og-tak.pdf

Garderobsstommar http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/Bygningsplater/NEPD-1327-428_Arbor-malte-sponplater-for-vegg-og-tak.pdf

Gips http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/Bygningsplater/NEPD-1265-407_Gyproc-ROBUST-------Hard-Plasterboard.pdf

Inklädnad och foder http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/Heltreprodukter/NEPD_00232N_Malt-listverk-av-furu.pdf

Innerdörrar http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/Dører%20og%20vinduer/NEPD-1535-525_Climate-door---interior-door.pdf

Kakel och Klinker www.eco-platform.org/list-of-all-eco-epd.html

Köksluckor http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/Bygningsplater/NEPD-1326-428_Arbor-malte-MDF-plater-til-vegg-og-tak.pdf

Köksstommar http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/Bygningsplater/NEPD-1327-428_Arbor-malte-sponplater-for-vegg-og-tak.pdf

Lim Linoleum/plastmatta http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Utenlandsk%20registrerte%20EPD/NEPD-343-232-EN__SikaBond-Flooring-adhesives------------------.pdf

Linoleummatta https://www.forbo.com/flooring/sv-se/dokument/epd/psdt4q

Plastmatta https://www.forbo.com/flooring/sv-se/dokument/epd/psdt4q

Relining avlopp http://gryphon.environdec.com/data/files/6/10233/epd219%20Spolchemie%20Liquid%20epoxy%20resin%20from%20epichlorohydrin%20based%20on%20glycerin.pdf

http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/Stålkonstruksjoner/NEPD-1234-388_Permanent-Bar-Anchor-43-GEWI--Plus.pdf

Skruvar http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/Stålkonstruksjoner/NEPD-1234-388_Permanent-Bar-Anchor-43-GEWI--Plus.pdf

Spirorör schakt http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/Stålkonstruksjoner/NEPD-1300-421_Welded-Steel-Tubes.pdf

Stålreglar http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/Bygningsplater/NEPD00171N_rev1_ST-LPROFIL-TIL-INNERVEGG.pdf

Tapet www.eco-platform.org/list-of-all-eco-epd.html

Tapetlim www.feica.eu/documents/document/20160831155722-dispersion-based_products,_class_b.pdf

Tilluftsdon http://www.armstrong.com/common/c2002/content/files/85899.pdf

Träsockel http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/Heltreprodukter/NEPD_00232N_Malt-listverk-av-furu.pdf

Tätskikt https://swe.sika.com/sv/group/sustainability/ladda-ner-dokument/EPD.html?page=6 (sika primer MB, den högra)

KällaMaterial


