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SAMMANFATTNING 
Dagens klimat- och miljöfrågor får en allt större betydelse hos beslutsfattarna på alla nivåer. 

Diverse miljöförbättringsåtgärder vidtas, men det är inte alltid säkert att de olika åtgärderna 

leder till en bättre miljö om endast en del av kretsloppet väljs. Miljön är dessutom mycket 

komplex och det går inte att enbart säga att minskade koldioxidutsläpp alltid är att föredra, 

då det är lätt att hamna i suboptimeringsfällan och exempelvis skada den mänskliga hälsan 

istället. Därför anses studier av hela kretslopp mycket viktiga. 

Fastighetsbranschen står idag för 15 % av världens koldioxidemissioner. I Sverige uppgår 

denna siffra snarare till 30 %. Det är därmed en sektor som kräver mycket förändring för att 

minska dess klimat- och miljöpåverkan. ByggVesta är ett fastighetsutvecklande företag som 

vill ligga i framkant när det kommer till miljövänligt byggande och önskade därför en 

granskning av deras, vid analysens start (feb. 2012), senast färdiga fastighet ”Teodoliten”. 

Livscykelanalysen blev av typen screening- LCA d.v.s. gjordes översiktligt för att identifiera 

de största emissionskällorna. Alla resultat relaterades till den funktionella enheten på 1 m2 

bruksarea (BRA) och år, enligt Svenska Miljöinstitutets riktlinjer. Granskningen visade att 

fastigheten bidrog med drygt 5 kg CO2 per funktionell enhet samt att förvaltningsfasen var 

överlägset den fas som släppte ut mest miljöskadliga ämnen tackvare all el- och 

vattenförbrukning. Detta trots att elen är av typen svensk elmix som är renare än många av 

de europeiska mixarna. Hade Teodoliten med andra ord varit belägen på en annan 

geografisk plats än Farsta, Stockholm, är det möjligt att utfallet hade blivit annorlunda. 

Bland materialen som fanns i fastigheten stod kemikalier och betongdelarna för den största 

delen av miljöpåverkan. Då val av stommaterial dessutom har varit uppe för diskussion inom 

branschen, genomfördes även en jämförelse med trästommar. Det har i denna rapport 

visats att ju längre tid fastigheten är tänkt att stå, desto bättre blir betongstomalternativet. 

Om betongfastigheten håller i 100 år och träfastigheten endast klarar 60 år kommer 

betongen ha släppt ut 95 % av trästommens koldioxid. Även om klimataspekten är den flest 

vill fokusera på, visade de andra aspekterna tydligare på fördelarna med betong vid en lång 

livstid. Är fastigheten tänkt att endast finnas i 60 år, talade växthusgasemissionerna 

däremot till trästommens fördel. 

ByggVesta har också fått kritik för sina transporter av betong över Östersjön. Denna analys 

visade dock att transporten med lastfartyg motsvarar endast 23 km med lastbil ur mängd 

koldioxidekvivalenta emissioner. Själva transporten ansågs därför inte vara något större 

ämne för kritik. Däremot kan den lettiska betongproduktionen vara en större miljöbov, men 

det var inget som kunnat granskas inom ramarna för detta arbete. 

Denna rapport visade sammanfattningsvis att betong och lastfartygstransporter är att 

föredra för en byggnad av Teodolitens typ, med dess geografiska läge och om livslängden på 

100 år infrias. För att vara på den säkra sidan ansågs det dock vara av behov att göra en 

ingående jämförande LCA på just olika stommaterial.  



 

 

ABSTRACT 
Today's climate and environmental issues have now been up for discussion for quite long. 

Various environmental measures have been taken, but it is not always certain that those 

measures actually are for the better because of the complexity of our environment. 

Therefore, studies of whole life cycles are very important even if they are time and resource 

intensive. 

Real estate accounts for 15% of global carbon emissions, but also affects our environment in 

many other aspects. In Sweden this number is even higher. About 30 % of its carbon dioxide 

emissions originates from building sector and changes are therefore of great importance. 

ByggVesta is a real estate company that wants to be at the forefront when it comes to eco-

smart construction and wanted to know how well they are doing. It was therefore desired 

to conduct this LCA that reviewed their (by February 2012) newest completed property 

"Teodoliten" in Farsta, Stockholm. 

This life cycle assessment was a screening LCA i.e. it was carried out very superficially in 

order to identify the biggest polluters. All results were related to the functional unit of 1m2 

floor area and year. It was found that the maintenance phase was the most pollutant one 

because of use of electricity and water. Here it can be mentioned that the electricity 

consumption is of Swedish electricity mix-type, which is much cleaner than many of the 

European mixes. It is therefore possible that the results may have been different if 

Teodoliten had been placed at another location. 

Among all the materials in the property, it was found that concrete elements were the 

worst pollutants. This report has, however, showed that the longer expected life time, the 

better this concrete frame is in comparison to wooden frame. If the property will be 

standing for 100 years, it will emit 95 % of the carbon dioxide- eqv. compared to a wooden 

frame that stands for only 60 years (the amount that is feasible for a wooden framed 

house). Although the climate aspect is the most focused one, the other environmental 

aspects show more clearly the benefits of concrete in long time perspective. 

ByggVesta has also been criticized for their shipments of concrete over the Baltic Sea. 

However, it has been shown that the transport with a cargo ship corresponds to only 23km 

by truck. Transport itself is therefore not considered to be a major subject for criticism. 

Latvian concrete production is of greater interest since the manufacturing process there 

might differ a lot from Swedish production and have other impact on environment. This 

issue could not be considered within the scope of this work. 

Shortly, this analysis shows that concrete frames and transportation with cargo ship is 

preferable if a building like Teodoliten in considered, with its geographical location and if its 

lifetime will last for 100 years as ByggVesta predicts. However, to be fully sure of the 

accuracy of these results it might be good to conduct a full comparative LCA on construction 

materials.  



 

 

FÖRORD 
DENNA RAPPORT ÄR ETT CIVILINGENJÖRSEXAMENSARBETE INO M ÄMNET MASKINTEKNIK VID LINKÖPINGS 

TEKNISKA HÖGSKOLA. OMFATTNINGEN PÅ ARBETET ÄR 30HP OCH LIGGER PÅ AVANCERAD NIVÅ. RAPPORTEN 

ÄR DOCK SKRIVEN PÅ ETT SÅDANT SÄTT ATT GRUNDLÄGGANDE TEKNISKA KUNSKAPER BEDÖMS VARA 

TILLRÄCKLIGA FÖR ATT FÖLJA RESONEMANGET.  

Studien genomfördes på det fastighetsutvecklande bolaget ByggVesta. Den av ByggVestas, 

vid projektets starts (februari 2012), senast färdiga fastigheten ”Teodoliten” i Farsta blev 

objektet för granskning.  

En studie av denna typ krävde en hel del från omgivningen och det var många som blev 

involverade i detta arbete för att ro all kartläggning i land. Ett stort tack till Elisabeth 

Sternfeldt på Hökerum Bygg som bistod med projektunderlag och beställningsofferter. Tack 

till ByggVestas personal som alla varit mycket behjälpliga. Ett extratack till Svante Jernberg, 

byggchef, för all byggexpertis; Fredrik Hilmander, fastighetsförvaltare, för hjälpen i 

förvaltningsfrågor; Lars Gärde, director supply manager, för hjälpen med 

underleverantörskontakter och givetvis till Marcus Svensson som varit handledare på 

företaget under projektets gång. 

Ett tack också till handledaren och examinatorn på LiU, Anton Helgstrand och Niclas 

Svensson för all hjälp med programvaran och expertisen inom LCA- metodiken och 

guidningen igenom hela projektets gång. Ni har alla varit till stor hjälp, vilket var mycket 

uppskattat. 
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1. PROBLEMDEFINIERING  

1.1.  BAKGRUND  
De senaste årens klimatdiskussioner i media och samhället i stort har nog inte kunnat 

undgå många i det västerländska samhället. Det diskuteras fram och tillbaka om de allt 

högre temperaturerna är naturlig del av jordens klimatcykler eller om det är människans 

utsläpp av växthusgaser som ger upphov till denna förändring. Allt fokus ligger på 

växthusgaser trots att våra aktiviteter bidrar till så många andra miljöproblem som t.ex. 

försurning, övergödning och kalhyggen i tropikerna. Världsnaturfonden kallar 

miljöpåverkanskategorierna för ”ekologiska fotavtryck” som används för att visualisera 

hur många extra jordklot vi behöver för att bedriva verksamheten i fråga som vi gör idag. 

(WWF, 2012)   

Det finns flera olika metoder för att utvärdera vår miljöpåverkan. Livscykelanalys är ett 

sådant verktyg som går ut på att kartlägga utsläpp från en verksamhet under alla 

produktlivscykelfaser från vaggan till graven. Inom fastighetssektorn är dessa faser: 

materialproduktion, transport av material, uppbyggnad, användning/förvaltning, 

nedmontering och avfallshantering. Fastighetssektorn står för 15 % av världens 

koldioxidutsläpp och ligger därmed på 4:e plats bland branscher som släpper ut mest. 

(WWF, 2012) Mer lokalt, i Sverige utgör dessa fastighetsrelaterade emissioner hela 30 % 

av Sveriges totala koldioxidutsläpp. (WWF, 2012) Dock släpper fastighetssektorn ut en hel 

del andra ämnen som är miljöskadliga och viktiga att ta hänsyn till, men inte får samma 

utrymme i media. Det kan handla om uppåt 100-tals ämnen som t.ex. bidrar till 

ozonnedbrytning, försurning, ekotoxicitet m.fl. som lokalt kan vara av mycket större 

betydelse än koldioxidhalten. 

De politiska makthavarna (främst i väst) har fått upp ögonen för miljöfrågorna och sätter 

allt större press på företagen för att minska klimat- och miljöpåverkan. Kraven innefattar 

ofta ämnesspecifika gränsvärden, men utan några riktlinjer för hur dessa ska uppnås. Här 

är det alltså relativt fritt för företagen att skapa egna standarder. På många sätt triggar 

det också igång en utveckling där många vill bli branschledande. 

ByggVesta AB är ett snabbt växande fastighetsutvecklingsföretag som har inriktat sig på 

klimateffektiva hyresrätter med bestånd i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och 

Västerås. ByggVesta anser sig redan gjort en hel del inom energieffektivitet och bl.a. tagit 

fram ett nytt byggkoncept med s.k. egenvärmehus som genom ventilationssystemet 

återvinner ca 90 % av värmen i den utgående luften från fastigheten. Inga beräkningar är 

dock gjorda på emissioner av miljöförstörande ämnen i det stora hela och dessa bedöms 

vara av intresse vid framtida byggbeslut. För att erhålla en fingervisning om byggandet är 

på väg åt rätt håll har den senast uppbyggda fastigheten (feb. 2012), Teodoliten valts som 

objekt för granskning. 
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Teodoliten är en flerfamiljsfastighet belägen i Farsta, Stockholm som är byggd efter det 

egna konceptet ”Egenvärmehus 2.0” som bl.a. innebär att det mesta av fastighetens 

värme som går ut med ventilationen återvinns. Teodoliten omfattar tre huskroppar som 

tillsammans rymmer 46 lägenheter som varierar i storlek mellan 2-4 rum och kök och 

samtliga är antingen försedda med balkong eller uteplats. Byggnaderna innehar källare 

samt souterrängplan med lägenhetsförråd, undercentral, elrum, cykelrum samt 

städförråd. I varje huskropp finns också ett trapphus med trappor och hiss. (ByggVesta AB, 

2010). Totalt sett utgör boendeytan inkl. trapphus 3344 m2 där temperaturen antas ligga 

på 22°C och till det tillkommer 406 m2 som är uppvärmda förråd med ett börvärde på 

18°C. (WSP, 2010) I branschenliga termer ligger bruksarean, BRA (boarea plus trapphus 

och övriga utrymmen) på 3547 m
2
 samt boarean, BOA (lägenhetsytor) på 2897kvm. 

(Fahlström, 2012) 

1.2.  SYFTE OCH FUNKTIONELL ENHET  
Syftet var att kartlägga potentiell miljöpåverkan av en fastighet genom att identifiera de 

stora utsläppen av miljödestruktiva ämnen. Fastigheten av intresse blev ByggVestas tre 

huskroppar stora ”Teodoliten”. Det som efterfrågades var ett numeriskt värde på 

ByggVestas utsläpp och vad som kunde göras för att bli ännu bättre ur miljösynpunkt. För 

att inte hamna i suboptimeringsfällan med t.ex. minskade koldioxidutsläpp, men ökad 

försurning i området, skulle emissioner som bidrar till klimatpåverkan, ozonnedbrytning, 

övergödning, försurning, och humantoxicitet vara de primära miljöaspekterna av intresse i 

enlighet med Miljöinspektionens rekommendationer (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2003).  

IVL Svenska Miljöinstitutet har satt upp specifika riktlinjer för hur en livscykelanalys av 

byggnader bör genomföras. Bland riktlinjerna framgick det att den funktionella enheten 

bör vara m2 bruksarea (BRA) och år för att lättast kunna jämföras vid andra studier (IVL 

Svenska Miljöinstitutet, 2003). Det har valts att följa denna rekommendation även i detta 

examensarbete. I andra studier har dock den funktionella enheten ofta satts till m2 boarea 

(BOA) som är en term som inte längre används officiellt, men ändå hänger kvar i 

branschen.1  

1.3.  AVGRÄNSNINGAR  
En miljökartläggning av hela fastighetens livscykel skulle kunna bli oerhört omfattande och 

tidskrävande. För att undvika detta krävdes många tydliga avgränsningar, inte minst för 

eventuella framtida jämförande LCA:er. 

                                                             

1
 Skillnaden mellan BOA och BRA består i att BOA endast innefattar lägenhetsytan, medan 

BRA även omfattar trapphus och andra gemensamma utrymmen. Skillnaden mellan dessa 

kan bli ganska hög och därmed ha stor betydelse för resultatet. 
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ByggVesta har utvecklat och optimerat sina byggnormer i och med varje nytt 

fastighetsprojekt, vilket gjort att inget område är det andra likt. Därför behandlade detta 

examensarbete endast den nyaste fastigheten, ”Teodoliten” i Stockholm, som stod klart 

februari 2012. 

Då företaget har haft många utländska leverantörer var vissa materialdata svårtillgängliga 

eller helt obefintliga. Då nivån på denna studie dessutom var menad att bli övergripande 

har många värden hämtats från LCA databasen Ecoinvent genom 

modelleringsprogrammet SimaPro. Emballaget som materialet fraktas i har inte 

visualiserats här av samma skäl, den svårtillgängliga datan.  

ByggVestas kalkyler visade på en ekonomisk avskrivningstid på 100 år för en fastighet som 

Teodoliten. Detta antagande gjordes med en hel del underhåll i åtanke, men tron är ändå 

att byggnadens tekniska livslängd skulle kunna vara ännu längre. Delar som golv, kök, 

kakel m.m. antogs i denna studie alla ha olika livslängder och dessa var också baserade på 

den ekonomiska avskrivningstiden som ByggVesta använde sig av och definieras i Tabell 3. 

Avskrivningstider för inventarier . Andra LCA studier på trähus har använt sig av en 

livslängd på 60 år (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2011), men trä antas hålla sig sämre än 

betong, som är ByggVestas standard idag. Om alla andra delar kan bytas ut efter uttjänad 

livstid ansågs det vara rimligt att anta att betongbyggnaden står kvar i 100 år i enlighet 

med företagets egna kalkyleringar.  

Det geografiska läget skulle kunnat orsaka en del felkällor om samma byggnad hade 

byggts upp vid till exempelvis andra breddgrader. Det skulle kunna handlat om skillnader i 

alltifrån värmebehov och kollektivtrafikmöjligheter till att betongfabriken låg på obetydligt 

avstånd. I detta projekt bortsågs från sådana skillnader och alla beräkningar och 

jämförelser utgick från Teodolitens geografiska förutsättningar.  

Studien gjordes överskådlig genom en s.k. screening- LCA, vilket innebar att flöden 

granskades översiktligt och många värden hämtades från databaser istället för att 

genomföra exakta och tidskrävande mätningar.  De faser som fastigheten genomgår och 
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som granskades i denna studie presenteras i Figur 1. Livscykelfaser för en fastighet.

 

FIGUR 1. LIVSCYKELFASER FÖR EN FASTIGHET.  

 Materialproduktion  

o Innefattade utvinning av råvaror, transporter av råvaror till fabrik samt 

produktionsprocesser. Hämtades uteslutande från SimaPro. Materialgrupperna som 

innefattades i rapporten presenteras i 4.1Materialinventering.     

 Transporter 

o Transport av material till byggplatsen. Har uteslutande mäts från fabrik alt. 

huvudlager till fastighetens läge. Alla transporter på land har antagits till att ske 

med lastbil och sjötransporter har gått på lastfartyg. 

 Uppmontering  

o Utsläppen under denna fas har estimerats med hjälp av antagen tidsåtgång med 

maskiner såsom kran och hjullastare. All övrig miljöpåverkan i samband med 

uppmonteringen har uteslutits helt pga. databristen. 

 Förvaltning  

o Under förvaltningsfasen beräknades endast fastighetens el- och 

vattenförbrukning. Emissionerna som uppkommer i samband med förvaltningen 

har beräknats genom konsultframtagna prognoser på el- och vattenförbrukning. 

Det valdes att lita på deras rapport och anta de mängder konsultfirman påvisade. 

De övriga emissionskällorna som primärt ligger utom ByggVestas kontroll såsom 

hyresgästernas utsläpp utanför byggnaden i form av transporter, konsumtion och 

därmed också hushållsavfall har inte granskats. Hushållsel och vattenförbrukning 

låg egentligen också utom ByggVestas kontroll, men det ansågs ändå vara en fas 

av stort företagsintresse samt något de skulle kunna påverka genom t.ex. 

vattensnåla duschar, stora fönster för mycket ljusinsläpp eller lågenergilysrör i 

Materialproduktion 

Transport 

Uppmontering Förvaltning 

Nedmontering/ 
Rivning 
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lägenheterna. Därför valdes det att även inkludera hushållens mediaförbrukning
2
 

i analysen.  

 

 Nedmontering  

o Här granskades vad som skulle kunna hända med de stora materialmängderna vid 

rivning av fastigheten. Genom återanvändning undviks nyproduktion av material. 

Då osäkerhetsgraden på denna fas var så pass hög, granskades endast återvinning 

av stommaterialet vid jämförelser av dessa. För betong innebar det främst att 

ballastproduktion undveks. Då trä idag mestadels går till förbränning i 

kraftvärmeverk antogs denna extrakälla minska behovet av övriga råvaror för el 

och värmeproduktion. 

1.4.  PRECISERING AV FRÅGESTÄLLNINGEN  
De frågor som besvarades utifrån detta projekt var: 

 Vad uppgår Teodolitens utsläpp av växthusgaser till?  

 Vilken av Teodolitens livscykelfaser är den mest miljöintensiva? 

 Vilka material är de mest miljöskadliga i fastigheten? 

 Hur står sig alternativa transporter av betong i jämförelse med transporter som 

användes i Teodolitens fall ur miljöperspektiv? 

 Finns det några alternativa material till betongstommen? Hur står de sig i så fall i 

förhållande till Teodolitens material ur miljösynpunkt? 

2. TEORI  
Världsnaturfonden har kartlagt den mänskliga växthusgaspåverkan och delat in den i 

kategorier. Som det tidigare nämndes i 1.1Bakgrund står fastighetssektorn för 15 % av alla 

växthusgasutsläpp i hela världen. (WWF, 2012) Även om energi-, transport- och 

industrisektorn står för betydligt mer, behövs optimering på alla håll. Som med alla stora 

komplexa system är det av stor vikt att stycka ner dessa och identifiera alla utsläppskällor 

för att kunna lägga resurser där de behövs mest. Flerfamiljehus som Teodoliten ansågs 

vara ett delsystem av fastighetssektorn och genom kunskap om dessa, kan resurser sättas 

in för att minska hela sektorns miljöpåverkan. 

ByggVesta är ett bolag som befinner sig i en expanderingsfas och ledningen tycker att 

miljöfrågan är av stor vikt vid varje projektering. Då inget projekt är det andra likt behövs 

en ständig utvärdering av olika materialval. P.g.a. den snabba utvecklingen är det därför av 

intresse att se på den nyaste fastigheten, Teodoliten som stod klart februari 2012. Genom 

att förstå hur denna fastighet bidrar till de olika miljöaspekterna kan företaget till nästa 

projekt välja andra material eller processer för att bli ännu bättre.  
                                                             

2 El- och vattenförbrukning. 
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2.1  LIVSCYKELANALYS OCH DESS METOD  
Det finns flera olika metoder att granska en produkt eller process ur ett 

livscykelperspektiv. Ett sätt är att använda miljöexpanderade input-output analyser (IOA) 

som likställer en produkts efterfrågan och dess produktion med hjälp av en statisk 

jämviktsmodell. Detta är en metod som används av Miljöräkenskaperna vid SCB och antar 

alltid linjära flöden, dvs. om en bil släpper ut 5 ton koldioxid, genererar 10 bilar 50 ton. 

Nationalräkenskaperna vid SCB har sammanställt input-output matriser med utsläpp för 

alla sektorer. Det innebär att användaren kan kartlägga sin verksamhet genom att dela in 

den i sektorer och sedan bara använda sig av dessa färdiga matriser för att beräkna fram 

den egna miljöpåverkan. (Boverket, 2009) 

Livscykeln kan också vara processbaserad genom t.ex. miljövarudeklarationer eller 

beskriva vad som händer om något ändras i processen. Det har valts att följa den 

processbaserade metodiken och det är den som beskrevs nedan. Det kan också tilläggas 

att det finns hybridmodeller av både den processbaserade och IOA. 

2.1.1 Bakgrund 

Livscykelanalys är ”en process för att beskriva summerade resurs- och miljökonsekvenser 
kopplade till samtliga aktiviteter som behövs för att en produkt eller tjänst ska uppfylla sin 
funktion”. En livscykelanalys granskar och följer alltså en produkt från ”vaggan till graven” 
dvs. tar med utvinning av råvaror, alla produktionssteg, transporter, användningsfas och 
avfallshantering med alla ingående och utgående ämnen som uppstår vid varje livsfas.  För 
att kunna göra denna kartläggning på ett bra sätt har det skapats en standard i ISO 14040 
som går igenom alla delar som finns med i en kartläggning av detta slag. (Baumann m.fl., 
2004) Delarna som LCA:n består av är följande: 

 Mål och omfattning 

 Inventeringsanalys 

 Miljöpåverkansbedömning 

 Ev. Normalisering, gruppering och vägning 

 Resultattolkning 

och beskrivs närmare under de följande delkapitlen. 

 

Metoden kom till under 1960-talet då insikten om begränsade råvaru- och energiresurser 

kom på tal. Ett av de största företagen som brukar nämnas i detta sammanhang är Coca-

Cola som 1969 utförde en miljökartläggning över sina glas- och plastflaskor. De kommande 

åren var det fler företag som följde exemplet. Alla olika slags industrier hoppade på 

trenden, inte minst under oljekrisen. Intresset gick dock ner något under tidig 80-tal, men 

ökade igen efter bl.a. Tjernobylkatastrofen. Miljökartläggningarna krävde en hel del 

avgränsningar och innebar ofta att analyser av en och samma produkt kunde ge väldigt 

olika resultat. Olika riktlinjer började därför sättas upp av bl.a.  EPA (Environmental 

Protection Agency) och olika industriorganisationer.  (EPA, 2006) Metoden har sedan dess 

och fram tills idag varit under utveckling, men finns numera som en ISO-standard 

(International Organisation for Standardisation) där den första standarden kom ut 1997.  
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Livscykelanalys är numera en av många metoder att kartlägga miljöpåverkan av en 

produkt eller process.  Även om det vanligaste är att genomföra en analys av interna 

anledningar, finns det också tillfällen då detta efterfrågas externt. De olika interna 

anledningarna är bl.a. att jämföra olika produktval, identifiera mest krävande processteg 

eller planera framtida produktionsalternativ. Externa anledningar kan exempelvis vara att 

finna avfalls- och återvinningsstrategier och att ta fram deklarationer till utomstående 

part. (Tahiri, 2011) 

2.1.2 Mål och omfattning 

Olika livscykelanalyser kan mycket väl ha olika målsättning och metodvalet kan komma att 

påverka resultatet avsevärt. Därför är det av största vikt att definiera vad syftet med 

analysen är och vilka avgränsningar som görs. Är målet t.ex. att jämföra två produkter kan 

man i vissa fall bortse från helt identiska processer. Detta kan däremot inte göras om ett 

absolut värde på utsläppen från produkterna ska tas fram (Baumann m.fl., 2004).  

Avgränsningarna måste tydligt motiveras då LCA- metoden i sig är väldigt fri, vilket gör att 

många helt skilda resultat kan erhållas vid studier av en och samma produkt. Tydliga 

motiveringar till varför vissa steg eller ämnen inte är med, gör studien mer trovärdig och 

lättjämförbar. (Träguiden, u.d.) 

En annan viktig del i denna fas är att identifiera den funktionella enheten som beskriver 

funktionen av studieobjektet. Det är med andra ord inte t.ex. en vattenkokare som 

studeras utan snarare "1l 100°C vatten". (Johansson, m.fl., 2001) Ändamålet med den 

funktionella enheten är att ha en tydlig referensenhet som alla in- och utflöden kan 

härledas till. När olika produkter jämförs är det genom den funktionella enheten som 

deras prestanda blir bedömd. Därför är valet av denna mycket viktigt. (Träguiden, u.d.) 

2.1.3 Inventeringsanalys 

Inventeringsanalys innebär rent praktiskt att en flödesmodell av verkligheten skissas upp. 

Endast flöden som är intressanta med avseende på mål och omfattning tas med. Genom 

att utgå från denna flödesmodell samlas den nödvändiga datan och dokumentationen in 

och miljöbelastningen räknas här också om till den funktionella enheten. Denna fas är 

också den absolut mest tidskrävande. (Baumann m.fl., 2004) 

 

Substanserna av intresse är inte endast materialflöden utan ska också innefatta 

energiåtgång, emissioner till luft och vatten, avfall, lukt och strålning osv. Med andra ord 

allt som egentligen påverkar omgivningen. Andra effekter som t.ex. de estetiska, 

ekonomiska och sociala utelämnas oftast i inventeringen. Det har visat sig vara lättare att 

erhålla data om de ingående flödena då åtgång av material och energi oftast bokförs hos 

företagen, medan mätningar på utgående flöden inte kvantifieras på samma sätt. Därför 

är litteratur och databaser till stor hjälp. (Sonnermann, m.fl., 2003) 
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2.1.4 Miljöpåverkansbedömning 

Miljöpåverkansbedömning används till att översätta resultaten från inventeringen till 

något användbart och mer överskådligt. De olika inventarierna delas upp i grupper och 

betygssätts efter olika riktlinjer. Denna fas är mycket komplex och det har av denna 

anledning utvecklats många olika bedömningsmetoder. EPS (Miljöräkenskapsmetoden) 

bygger på betalningsviljan för att undvika de skadliga utsläppen. Fossila bränslen 

representeras med kostnader för de förnyelsebara energikällorna. Ekoknapphetsmetoden 

speglar politiska mål för utsläppsminskning. En viktningsfaktor skapas för samtliga ämnen 

som står i proportion till hur mycket det ämnet överskrider de uppsatta miljömålen. Eco-

indicator 99 går igenom klassificering, karaktärisering och viktning utifrån tre 

skyddsobjekt: mänsklig hälsa, mänskligt liv och ekosystempåverkan. Denna metod speglar 

europeiska förhållanden. Effektkategorimetoden är en annan metod som också går 

igenom klassificering, karaktärisering samt vägning och har också en del egna principer. 

Det är den senare som valts för denna analys, men det är uppenbart att det finns många 

sätt att tolka resultaten från inventeringen på. (Bengtsson, 1998)  

K L A S S I F I C E R I N G  

Klassificeringen sorterar de erhållna data från inventeringen i kategorier efter vilken typ av 

miljöpåverkan de har, exempelvis försurning och uttunning av ozonskiktet. Detta görs för 

att det helt enkelt är lättare att kartlägga den faktiska miljöpåverkan samt visualisera om 

alla utsläpp som bidrar till samma typ klumpas samman. (Baumann m.fl., 2004) Om 

inventeringsanalysen t.ex. visar att en produkt ger upphov till utsläpp av metan och 

formaldehyd kan hela metanmängden klassificeras till växthuseffekt och den senare till 

humantoxicitet. Åskådliggörandet av miljöpåverkan blir avsevärt mycket tydligare av 

denna indelning. (Graedel m.fl., 2010) 

De olika gaserna som släpps ut har olika egenskaper som gör att de hör hemma i en viss 

påverkanskategori. Växthuseffekten som är en av kategorierna innehåller bidrag från bl.a. 

följande gaser: CO2, CH4, N2O, CFC (klorflourkarboner, även kallade freoner), m.fl. Dessa 

gaser bidrar alla genom att absorbera den infraröda värmestrålningen och bidrar på så 

sätt till att det blir varmare på jorden. Ozonnedbrytning sker tack vare CFC, Haloner, CCl4, 

CH3Br, CH3Cl. Till hälsoskadliga ämnen(humantoxicitet) hör bl.a. As, Cd, Pb, Hg, Ni, Zn, 

NO2, SO2, HCl, Benzen, Etylen m.fl. Försurning orsakas främst av SO2, HCl, HF, NOx, NH3. 

Övergödning orsakas av flera ämnen, bland dem är PO4
3-, H3PO4, P, NOx, NH3, NO2 m.fl. 

(Baumann m.fl., 2004) 

K A R A KT Ä R I S E R I N G  

Karaktärisering består av kvantitativa beräkningar som baseras på 

klassificeringsuppdelningar där samtliga utsläpp som bidrar till samma typ av 

miljöpåverkan görs om till ekvivalenter enligt Formel 1. Det innebär att utsläppen 

relateras till endast en av substanserna. För växthusgaser innebär det att 

karaktäriseringssubstans blir koldioxid och all mängd metan multipliceras med 25 som är 
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förhållandet mellan metan och koldioxid i växthuseffektspotential (karaktäriseringsfaktor). 

(Bengtsson, 1998)    

FORMEL 1. BERÄKNING AV KARAKTÄ RISERINGSMÄNGD  

                                                                      

Karaktäriseringsfaktorerna i växthusgasfallet som bestämmer förhållandet mellan en viss 

substans och koldioxid beror på hur mycket värmestrålning de kan absorbera jämfört med 

CO2. I försurningens fall handlar det om hur mycket H+ alla substanser släpper ifrån sig och 

relaterar till SO2-ekvivalenta. (Baumann & Tillman, The Hitch Hiker's Guide to LCA, 2004) 

Samtliga kategorier har en substans som det relateras till och presenteras i Tabell 1. 

Miljöpåverkanskategorier och dess karaktäriseringsenheter.  

TABELL 1. MILJÖPÅVERKANSKATEGORIER OCH DESS KARAKTÄRISERINGSENHETER  

Miljöpåverkanskategori Enhet 

Växthuseffekten Kg CO2 ekv. 

Ozonnedbrytning Kg CFC-11 ekv. 

Humantoxicitet  Kg 1,4-DB-ekv. 

Försurning Kg SO2 ekv. 

Övergödning Kg P ekv. 

 

V Ä R D E R I NG   

När de två ovanstående delarna är avklarade finns det valfria moment som kan 

genomföras vid intresse eller behov. Dessa är: normalisering, gruppering och vägning. 

Normalisering innebär att varje karaktäriseringsresultat divideras med den totala 

emissionsmängden av varje påverkanskategori i t.ex. ett land för att erhålla en bättre bild 

av vilka problem som är de största. Gruppering innebär att resultaten sorteras i vilken 

omfattning de har; t.ex. global, regional och lokal eller stor, medium och låg. Vägning 

använder sig av vägningsfaktorer där användaren betygsätter de viktigaste 

miljöpåverkanskategorier för att kunna erhålla en rangordning för alla kategorier. 

(Baumann m.fl., 2004) Det är främst i värderingssteget som resultaten kan gå isär tack 

vare de olika metoderna som nämndes tidigare.  

De två sistnämnda valfria stegen ansågs ligga utanför ramarna för denna studie och har 

därför inte tagits med vid granskning av Teodoliten. Men för att erhålla överblick över 

ByggVestas miljöpåverkan genomfördes ett normaliseringssteg med referensvärden på de 

totala utsläppen från 2004 och presenteras i Tabell 2. Normaliseringsvärden över de 

genomsnittliga utsläppen år 2004 (Laurent m.fl., 2011), (IVL, 2004). Dessa värden är alla 

beräknade per person. I studien räknades dock alla emissioner per BRA. För att kunna 

jämföra dessa värden användes därför statistiken från SCB som sade att det i snitt bor 2,1 

pers/bebodd lägenhet i Sverige. (SCB, 2012) Då Teodoliten består av 46 lägenheter 
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användes därför ett värde på 96,6 hyresgäster. De erhållna emissionerna multiplicerades 

med andra ord med bruksarean och delades på antalet hyresgäster för att få samma enhet 

på emissionerna för de olika påverkanskategorierna. 

TABELL 2. NORMALISERINGSVÄRDEN ÖVER DE GENO MSNITTLIGA UTSLÄ PPEN ÅR 2004 (LAURENT M.FL.,  

2011),  (IVL,  2004). 

Miljöpåverkanskategori Normaliseringsvärde Enhet 

Växthuseffekten i världen 7,73*10^3 Kg CO2 ekv. / pers /år 

Ozonnedbrytning i världen 2,05*10^-2 Kg CFC-11 ekv. /pers /år 

Humantoxicitet3  - Kg 1,4-DB-ekv 

Försurning i Europa 54,8 Kg SO2 ekv. /pers /år 

Övergödning i Europa 0,282 Kg P ekv. /pers /år 

 

2.1.5 Programvaror för miljöpåverkansbedömningar 

För miljöpåverkansbedömningar finns det idag färdigutvecklade LCA verktyg som oftast 

består av databaser som användaren ombeds att mata in mängden av de använda 

materialen och räknar i sin tur ut hur mycket det materialet påverkar vår omgivning. 

Programmet som användes i denna kartläggning var SimaPro som är en programvara som 

används för mycket omfattande livscykelanalyser och är internationellt den mest använda. 

Men det finns också andra såsom ECO-it och ECO Scan 3.0 som är enklare program än 

SimaPro, men innehåller inte lika mycket information som gör att de lämpar sig bättre till 

ytligare studier snarare än djupgående. Dessa kan räkna ut både miljöpåverkan och 

kostnaden av en produkt. Det finns också webbaserade verktyg, Prioriteringsguiden och 

SINlist som är guidningsdokument som hjälper företag att hitta alternativ till miljöfarliga 

kemikalier och riktar sig främst till produktutvecklare. (SVID) 

2.1.6 Resultattolkning 

Efter karaktäriseringen erhålls en mängd olika resultat som kan presenteras i 

stapeldiagram, siffror, jämförelser och på många andra olika sätt. Men användning av 

diagram är den metod som rekommenderas mest då den bäst kan visualisera 

miljöpåverkan. Resultattolkningen bör presenteras så att de ursprungligen uppsatta 

frågeställningarna kan besvaras med slutsatser och rekommendationer. (Baumann m.fl., 

2004) 

                                                             

3
 Humantoxicitet mäts i referenssammanhang i m

3
 vatten, luft eller mark per person och 

år. I detta arbete delades inte humantoxicitetspåverkan upp i de olika bärarna och kan 

därför inte normaliseras till något värde. 
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2.1.7 För- och nackdelar med LCA 

Fördelen med att följa LCA- metoden är att resultatet presenterar en överblick över hela 

livscykeln och hjälper beslutsfattarna att identifiera de stora läckorna av ämnen och kan 

miljöanpassa sin produkt utan suboptimeringar. Den är dessutom internationellt erkänd 

och har en standard. Tyvärr är metoden väldigt resurs- och tidsintensiv och kräver djupa 

kunskaper inom ämnet. Inventeringsanalysen är en mycket viktig del som påverkar 

trovärdigheten av resultatet avsevärt och det är just databristen som ofta blir problemet 

för metoden. LCA tar inte heller hänsyn till varken sociala eller ekonomiska aspekter där 

åtminstone det sistnämnda är av stort intresse för företagen. (EPA, 2006).   

Även om samtliga miljöaspekter tas med, visar de dessutom på potentiell miljöpåverkan 

och inte faktisk sådan. Detta beror mycket på osäkerheten i var och när emissionerna sker 

och i hur stor grad dessa är relaterade till produkten ifråga då en fabrik oftast tillverkar fler 

delar än den som är av intresse. En annan brist är också att avgränsningar, metod och val 

av funktionell enhet kan manipulera det slutgiltiga resultatet (Johansson m.fl., 2001). En 

svaghet när långlivade system granskas är den tekniska utvecklingen som oftast är omöjlig 

att förutse. Det är mycket möjligt att processer förändras och eventuellt släpper ut mindre 

mängd miljöskadliga ämnen eller helt enkelt byter typ av emissioner och därmed blir 

resultaten i en LCA inte längre aktuella. I en fastighet betyder det att även om själva 

byggstommen aldrig byts ut, kommer delar som exempelvis ventilation och rör troligen 

behöva förnyas. När det är dags för detta skifte kan dessa vara av helt annan typ än de 

ursprungliga. Byte av ventilationsutrustning kan exempelvis innebära sänkt energiåtgång 

och därmed minskad miljöpåverkan. (Frijia m.fl., 2012) 

2.2  BYGGNADENS AVFALL  
När det kommer till rivning av flerbostadsfastigheter har det observerats att det inte rivs 

särskilt många lägenheter i dagens Sverige (Figur 2). Antalet rivna lägenheter ser ut att 

uppgå till närmare ett 1000-tal per år och beror troligen på avfolkning i småorter. 

Nettotillskottet av lägenheter i ombyggda fastigheter uppgår däremot till nästintill det 

dubbla (Figur 3) om fokus läggs på det senaste året. Det är också tydligt att utvecklingen 

går upp och ner. Det skulle kunna bero på olika ekonomiska förutsättningar och drivmedel 

från myndigheter över tid. Men tas det i beaktning att det byggs över 10 000 lägenheter 

per år (Figur 4), är det tydligt att det inte är många lägenheter som rivs i förhållande till de 

som byggs.  
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FIGUR 2. DIAGRA M ÖVER ANTALET RIVNA LÄ GENHETER I SVERIGE PER ÅR. (SCB,  2012) 

 

FIGUR 3. DIAGRA M ÖVER NETTOTIL LSKOTT AV LÄ GENHETER I OMBYGGDA FASTIGHETER (SCB,  2012) 

 

FIGUR 4. ANTAL NYBYGGDA LÄ GENHETER I  SMÅHUS RESP. FLERBOSTA DSHUS PER ÅR. (SCB,  2012) 
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Betong är det mest använda stommaterialet i flerfamiljsfastigheter idag, även om det finns 

viss konkurrens med trä och stål. Betongen har fått kritik för att vara väldigt miljöskadligt 

vid produktionen till fördel för de andra materialen, men betongindustrin hävdar att det 

inte behöver vara så illa som träindustrin försöker få det att låta. De anser att all betong 

kan återvinnas och på så sätt inte vara lika miljöskadligt material. Det menas att genom att 

krossa betongen och avlägsna armeringen kan krosset användas i produktion av ny betong 

eller som bärlager vid vägbyggen istället för att använda ballast som inte är lika stabilt 

material.  Jordbruket kan också använda betongslam till jordförbättringsändamål. 

(Heidelberg Cement) 

2.3  TIDIGARE STUDIER OCH RESULTAT  
Livscykelanalyser på fastigheter är inget nytt fenomen. De flesta studierna är överens om 

att användningsfasen är ensamt den livscykelfas som står för den största 

utsläppsmängden och det är därmed viktigast att satsa på energieffektiva fastigheter 

snarare än materialvalen. (Sharma m.fl., 2011), (Cuellar-Franca m.fl., 2012) m.fl. Vissa 

studier visar till och med att användningsfasen står för hela 50 % av koldioxidemissionerna 

och använder uppåt 85 % av den totala energin under hela cykeln (Sharma m.fl., 2011). 

Det har också gjorts jämförande studier som jämfört fastigheter på olika platser i världen.  

En av studierna lyfter fram att användningsfasen är den mest klimatkrävande av de olika 

livscykelfaserna om fastigheten är belägen i Portugal, men att en fastighet i Luleå snarare 

släpper ut mest under produktionsfasen. Detta beror främst på det goda sättet som 

elektriciteten och värmen är genererad på i Sverige (Rossi m.fl., 2012).   

Om fokus väljs att läggas vid produktionssteget finns det data som visar att trämaterialet 

som finns i byggnader i form av dörrar och skåp samt kopparrören är de materialen som 

står för de största emissionskällorna av miljöskadliga ämnen och följs tätt av betong 

(Marceau m.fl, 2006). Skåpluckor har emellertid inte så många alternativa material idag, 

medan stommaterialet diskuteras friskt och det kommer ständigt nya artiklar och 

rapporter som visar blandade resultat om vilket stommaterial som är mest 

miljöfördelaktigt. I skrivande stund publicerade Dagens Nyheter en artikel om ett 

flervåningshus som byggs helt i trä och lyfter fram fördelar såsom att trä är lättare 

material att transportera och behöver inte lika mycket grundläggning samt att trä inte 

släpper ut lika mycket koldioxid i produktionen som betong. (Sjöblom, 2012) Oenigheten 

är bevisligen stor i branschen om vilket material som är det bästa. 

Denna osäkerhet är mycket utbredd och det finns stora svårigheter i att jämföra olika 

studier i området. Det kan bero på att det oftast är träbranschen och betongbranschen 

som gör egna analyser och kommer fram till egenbranschpositiva resultat. Av denna 

anledning har Svenska Miljöinstitutet nu beslutat att inleda en studie som ska bestämma 

metodvalen i en LCA. (IVL, 2012). Arbetet har nyligen påbörjats och är tänkt att leda till 

mer enhetliga resultat från branscherna. Det framgår dock inte om detta arbete bedrivs 

med hjälp av kollegor och myndigheter från andra länder för att få studierna 

internationellt gångbara. 
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De olika LCA:erna skiljer sig åt i avseenden som typer av byggnader, stommaterial, 

funktionella enheter samt variationer i antagna livslängder, men de ger ändå en 

fingervisning om läget. I en livscykelanalys från Lund kan det utläsas att 

växthusgasutsläppen motsvarar 17kg CO2/m2 och år om den antagna livslängden är 50 år 

för en fastighet. Ökas livslängden till 100 år, minskar koldioxidhalten till endast 13 kg 

CO2/m2 och år. (Tahiri, 2011) Kumlabostäder har redovisat sina utsläpp till drygt 12 kg 

CO2/m
2 

och år, men det är oklart hur dessa beräkningar har gått till och vilken livslängd 

som antagits. (Kumla bostäder, 2011) Hur som helst verkar utsläppen ligga mellan 12-17 

kg per m2 och år och kan användas som riktvärde även om det inte riktigt framgår vilken 

ytenhet som faktiskt används (BRA eller BOA). 

Livslängd är en sådan faktor som aldrig kan förutspås innan byggstarten eller ens ett flertal 

år in i förvaltningen, utan erhålls egentligen först när den faktiska rivningen börjar 

planeras.  I de tidigare nämnda studierna har livslängder varierat mellan 50-100 år, vilket 

har en oerhört stor påverkan på det slutgiltiga resultatet. Det finns dock kartläggningar i 

USA som visar att den genomsnittliga bostadsfastigheten står i 61 år men har en ständigt 

ökad trend. (Aktas, 2011). Det är oklart hur representativ denna siffra är för svenska 

förhållanden och det verkar inte heller finnas några rekommendationer från svenska 

myndigheter. 

En annan påverkande faktor för resultatet är valet av funktionell enhet. Väljs denna t.ex. 

till hyresgäst och år, spelar hyresgästdensiteten en avgörande roll då det i tätbefolkade 

kulturer kan rymmas många personer på liten yta och därmed kan samtliga emissioner 

delas på fler personer. Det innebär att områden med låg hyresgästdensitet ger upphov till 

mer än 2 ggr mer utsläpp än områden med hög densitet. Väljs den funktionella enheten 

till golvarea blir resultatet snarare 1:1 dvs. att det inte blir någon nämnvärd skillnad på 

hög- och lågbefolkade fastigheter. (Norman, 2006)     

2.3.1 Trästommar 

Fram till 1994 byggdes alla större byggnader i betong och trä var förbjudet som 

stommaterial. Byggnormen ändrades till att funktionskraven ska styra val av stommaterial, 

men betong och stål har fortsatt vara de mest använda. (Byggnadsvårdsföreningen, 2004) 

Träbranschen har länge velat ändra på detta och det förs nu en hel del diskussioner om 

vilket som faktiskt är bäst ur miljösynpunkt.  

Institutionen för miljösystemanalys på Chalmers fick i uppdrag av stålförbundet att 

granska flera livscykelanalyser just för att identifiera för- och nackdelar med de olika 

stommarna. De granskade rapporterna är främst oberoende universitetsstudier. 

Sammanställningen av dessa visar att om hela livscykeln granskas, verkar inget av 

materialen ha något försprång. De studier som har visat på att trä är bättre ur 

miljöperspektiv har antagit att trä, efter uttjänad livstid används till förbränning och ser 

det som ett förnyelsebart material istället för att använda fossila bränslen, men har inte 

tagit hänsyn till att betongen till mycket stor del kan återvinnas. På det stora hela verkar 

det ändå som att materialen är jämlika. I granskningen uppdagades en stor och mycket 
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betydelsefull känslighetsparameter, nämligen livslängden. Användningsfasen får allt större 

betydelse på utsläppen ju längre livstid byggnaden antas ha. Trä har visat sig vara bättre 

vid produktionen, men ju längre byggnaden får stå, desto bättre blir betong i jämförelsen. 

(Brunklaus m.fl., 2002) 

Svenska Miljöinstitutet har gjort en egen jämförelse som även den visar på stora skillnader 

mellan granskningar, men antyder till att trästommar är något klimateffektivare. En av 

deras granskade studier visar att skillnaden mellan betong och trä som stommaterial 

endast uppgår till någon enstaka procent. En visar att trä är häpnadsväckande mycket 

miljövänligare än betong och en annan som gjordes på ett hus i Atlanta säger att betong 

emitterar 20 % mindre koldioxid än trä. De stora skillnaderna mellan dessa studier kan 

bero på flera faktorer. Dels är husen av olika dimensioner, de är placerade i olika 

klimatzoner och har olika energisystem. Men det framkommer också att studierna som 

visar på träpositiva resultat gjordes i anslutning till skogsindustrin, finska 

skogsforskningsinstitutet samt institutionen för skogsforskning på Norges 

lantbruksuniversitet. Studierna som påpekar det motsatta har istället bl.a. genomförts i 

kontakt med Cementa som är en svensk cementtillverkare. Studierna har i vissa fall endast 

jämfört produktionsfasen och antagit samma energibehov under förvaltningen, vilket har 

varit till träindustrins fördel. (Ekvall, 2006) 

Miljöinstitutet tar också upp en annan intressant aspekt av användandet av trästommar, 

nämligen kollagring utanför atmosfären som håller i sig i flera decennier. Det är oklart 

vilken påverkan trästommar har på denna lagring, men det är inget som LCA- metoden per 

automatik tar hänsyn till.  Inte heller de växthusgaser som släpps ut vid förbränning av trä 

eller placering på deponier är medtagna. I ett par studier ersätter träförbränningen 

användandet av fossila bränslen för energiutvinning vid fastighetens avvecklingsskede. 

(Ekvall, 2006) Det antagandet behöver inte nödvändigtvis vara korrekt då mycket av 

energin kommer från andra källor som hushållsavfall, vind- och vattenkraftverk som inte 

har samma miljöskadliga effekt som exempelvis olja. Dessutom är det högst oklart i hur 

stor utsträckning som de fossila bränslena kommer att användas 50 år fram i tiden. 

Miljöinstitutet påpekar i linje med tidigare studerade rapporter att valet av stommaterial 

inte verkar påverka användningsfasens miljöbelastning. Där är det främst faktorer såsom 

isoleringsmängd och material, fönstertyp och storlek, ventilationssystem samt 

värmesystem som styr. Det rekommenderas dessutom att studera avvecklingens effekter 

snarare än att fokusera på utredningar av trä som stommaterial. Trä verkar ha potential, 

men vidare studier behöver genomföras. (Ekvall, 2006) 

2.3.2 Betongproduktionens utsläpp 

De allra flesta betongtyperna använder idag ”Portland cement” som grundämne. För att 

producera denna cementtyp värms kalciumkarbonat upp och ut kommer kalciumoxid och 

koldioxid (Ekvation 1). 
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EKVATION 1. DEN KEMISKA JÄMVIKTSEKVATIONEN VID BETONGFRAMSTÄLLNING  

Denna reaktion innebär att 0,5 ton koldioxid släpps ut för varje ton betong som framställs. 

En del av denna betong tas dock senare upp under livstiden i en process som kallas för 

karbonation och innebär i praktiken att den stela betongen tar upp och reagerar med 

koldioxiden i luften och släpper då ifrån sig bl.a. vatten. Resultatet kan bli att betongens 

pH sjunker och kan i värsta fall orsaka korrosion i de förstärkande järnstängerna.4  

                                                             

4
  I programmet SimaPro som användes i denna kartläggning fanns denna återabsorption 

av koldioxid i betong inlagd som standard. 
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2.4  LIVSLÄNGDER PÅ INVENTARIER  
För att en byggnad ska stå i 100 år krävs en hel del reparationer och underhåll. De 

ekonomiska avskrivningstiderna valdes att användas som riktlinje för livslängder av 

samtliga material i fastigheten. Dessa presenteras i Tabell 3. Avskrivningstider för 

inventarier . 

TABELL 3. AVSKRIVNINGSTIDER FÖR INVENTARIER (SABO,  2011) 

Inventarier Livstid 

Vitvaror 15 

Utomhusmålning 15 

Badrumsinredning 20 

Kakel, klinkers 40 

Köksskåp 15 

Fönster 50 

Innedörrar 20 

Parkettgolv, slipning, behandling 15 

Inomhusmålning 13 

Tätskikt (tak) 35 

Utomhusplåt 40 
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3. MÅL OCH OMFATTNING  
I denna rapport har mål och omfattning delvis redan presenterats under 1. 

Problemdefiniering där även den funktionella enheten bestämdes till 1m2 bruksarea och 

år. 

I en fastighet finns det otroliga mängder av material, men alla ger nödvändigtvis inte 

anmärkningsvärd påverkan på resultatet. Det finns mängder med små knoppar och andra 

beslag som ansågs ha så liten påverkan att de i praktiken uteslöts. Det stod tidigt klart att 

av alla materialkategorier, var betongen den som skulle ge störst utslag. Ett cut- off 

kriterium sattes därför upp på 0,05 % av betongens vikt. Det innebar alltså att allt material 

som vägde mindre än 0,05 % av betongen per funktionell enhet uteslöts ur denna studie. 

Det skapades dock en Övrigt -kategori som innefattade alla små byggbeslag såsom 

knoppar, handtag och hatthyllor. Materialinnehållet i dessa summerades ihop, vilket 

gjorde att mässing och stål kom över cut-offgränsen och fanns på så sätt representerade i 

studien. Vissa ämnen ansågs vara så pass miljöskadliga att denna cut-off avgränsningen 

inte applicerades på dessa. Häribland hamnade all form av flytande kemiska tillsatser som 

användes i fastigheten som t.ex. inomhusfärg, våtrumstäck och putsfärg.  

 

Ett processträd (Figur 5. Processträd över Teodolitens livscykel) skapades över Teodoliten 

som belyste medtagna processer och visade att nedmonteringsfasen uteslöts 

inledningsvis, men användes vid jämförelser mellan stommaterialen.  
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FIGUR 5. PROCESSTRÄD ÖVER TEODOLITENS LIVSCYKEL  
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4. INVENTERINGSANALYS  
I denna LCA innebar inventeringsanalysen att kontakt togs med leverantörer och 

konsultbolag med kontaktuppgifter som tillhandahölls av ByggVesta samt deras 

entreprenör Hökerum Bygg. Detta för att erhålla mängder och materialtyp som kunde 

användas i programmet SimaPro med databasen Ecoinvent för beräkning av 

miljöbelastningen för de olika materialens tillverkning och transporter. Användandet av 

denna databas gjorde det möjligt att t.ex. mata in mängd betong som producerades och 

databasen tog fram de resursmängder som denna produktion krävde. 

När de inköpta mängderna av diverse material identifierats, räknades dessa om till hur 

ofta materialet i fråga behöver bytas ut med hjälp av handboken som många förvaltare 

arbetar efter, ”SABO:s nyckeltal för lägenhetsreparationer” där livslängderna presenteras i 

Tabell 3. Avskrivningstider för inventarier . Då Teodoliten endast varit i bruk i ett par 

månader vid detta projekts genomförande har en rapport skriven av ett konsultbolag inför 

Teodolitens uppförande använts som utgångspunkt vid medieförbrukningsberäkningar5.  

Då den funktionella enheten i denna studie sattes till 1 m2 bruksarea per år, beräknades 

även all förbrukning i enheten mängd per kvm bruksarea och år. Samtliga uträkningar av 

mängder finns i Bilaga 1. Inventering. 

Teodoliten är byggd av betong och för att göra om det till ett trähus krävdes en del 

omräkningar. Till detta användes en livscykelrapport som jämförde trä och betongstomme 

från två fastigheter från Finland. Beräkningarna av denna finns under Bilaga 2. Teodoliten i 

trä (Gustavsson m.fl., u.d.). 

 

                                                             

5 Medieförbrukning: i detta fall el- och vattenförbrukning. 
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• Armering 

• Ytterväggar (betong) 

• Massiva väggelement (betong) 

• Balkongelement (betong) 

• Trappor (betong) 

• Håldäck (betong) 

• Stänkputs 
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• Kakel 
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• Kyl och frys 
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4.1  MATERIALINVENTERING  
 

FIGUR 6. SAMMANSTÄLLNING ÖVER TEODO LITENS MATERIALINNEHÅLL 
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ByggVesta använde sig av ett annat bolag, Hökerum Bygg som s.k. styrd totalentreprenör 

genom partering  som skötte en del av ByggVestas beställningar. I praktiken fungerade det 

genom att ByggVesta satte upp en kravspecifikation som entreprenören sedan 

förväntades följa, men ändå hade relativt fria tyglar. (Jernberg, Byggchef, 2012)  För att få 

en överblick över samtliga inventarier i fastigheten delades materialen in i undergrupper 

och presenteras i Figur 6. Sammanställning över Teodolitens materialinnehåll. 

Översikt 

I samtliga lägenheter finns 14 mm tjockt parkettgolv samt stora keramiska plattor i hallar. I 

våtutrymmena ligger mindre keramiska plattor på golvet och väggarna är täckta med 

kakel. I badrummet finns också badrumsskåp i vitlackerat trä med spegel, samt en del 

detaljer (bl.a. toalettrullshållare, krokar m.m.) i rostfritt stål. I köket är också diskbänken 

gjord i rostfritt stål och även där är väggen delvis kaklad. I övrigt återfinns det rostfria 

stålet runtom i lägenheterna i t.ex. handtag och gångjärn. I trapphusen ligger det klinkers 

av granitkeramik som också finns i hissarna. (ByggVesta AB, 2010) Det som gör ett 

ByggVestahus unikt är att ytterväggarna består av enbart betong utan några utfackningar 

som brukligt består av trä. (Svensson, 2012) 

4.2  TRANSPORTINVENTERING  
Avstånden för transporter beräknades från antingen produktionsanläggningen alt. 

huvudlagret beroende på den tillgängliga informationen. Ett fåtal produkter krävde 

lastfartyg som transportmedel, men det mesta transporterades med lastbil. En fullständig 

inventeringsberäkning finns under Transporter i Tabell 15. Inventering över transporter 

från materialproduktionsanläggningar/ huvudlager till arbetsplatsen. 

4.3  FÖRVALTNING  
Förvaltning är allt som sker i fastigheten under användningsfasen. Primärt handlade det 

om el, vatten och värme, men det hade också kunnat innefatta andra ämnen som går åt 

för underhållet såsom rengöring av trapphus, snöskyffling, träplantering m.m. Även allt i 

fastigheten producerat avfall skulle kunnat medtas, men det skulle innebära att 

systemgränserna hade behövt breddas och även innefatta vad det är för typ av avfall och 

hur det kom till fastigheten. Därför uteslöts avfallet ur studien. 

4.3.1 Uppvärmning 

I ByggVestas övriga bestånd har det nästan uteslutande använts fjärrvärme som 

uppvärmningskälla. Teodolitens geografiska läge gjorde dock att fjärrvärmeinstallationen 

skulle kräva långa rördragningar till anslutningspunkten och därmed orsaka stora 

värmeförluster. Ett konsultbolag räknade fram bergvärme som ett bättre alternativ genom 

att prediktera Teodolitens framtida behov av el, värme och varmvatten. (Svensson, 2012) 

Det är också dessa mängder som använts vid beräkningar i denna LCA.  

Bergvärmen dimensionerades för att täcka 90-96 % av värmeförsörjningen där spetslasten 

kunde täckas av en elpanna. (WSP, 2010) Värmen transporteras till hyresgästen via ett 
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FTX-aggregat (med 90 % värmeåtervinningsgrad och luftflöde 0,5-0,6 oms/h) och 

eftervärmare. Det sattes inte in några radiatorer i lägenheterna, utan uppvärmningen 

projekterades till att ske med luftburen värme genom små halvmånformade munstycken 

som strategiskt placerades ut i lägenheterna. Radiatorer sattes dock i förråd, trapphus och 

övriga gemensamma utrymmen. (ByggVesta AB, 2010).   

4.3.2 El 

Elförbrukningen bestod i studien av bergvärmepumpens elbehov, spetslastbärande 

elpannan, samt fastighets- och hushållsel varav hyresgästen stod för den senare. 

ByggVesta köper vindel till sina hyresgäster, men i beräkningarna har vanlig svensk elmix 

använts.  

4.3.3 Vatten 

På Teodoliten har ByggVesta, precis som i andra fastigheter i beståndet, infört individuell 

el- och varmvattenmätning. Varmvattnet tillreds med hjälp av bergvärme. En del vatten 

används dock fortfarande som kallvatten. Den totala mängden färskvatten som går åt på 

en fastighet av Teodolitens slag beräknades hamna på 1,1 m3/m2 boendeyta (BOA) och år. 

Detta värde uppskattades fram med hjälp av det övriga beståndet. 

4.3.4 Fastighetsskötsel 

Då Teodoliten är en relativt liten fastighet sker fastighetsskötseln av extern part som 

använder samma produkter på flera fastigheter. En kartläggning av dessa uteslöts därför. 

4.4  NEDMONTERING  
Nedmonteringen är en mycket svår livscykelfas då den ligger så långt fram i tiden. De 

flesta byggnaderna rivs inte ned utan de rustas snarare upp och byggs om. (SCB, 2012) 

Detta görs dessutom ofta långt innan livstiden är uttjänt. På grund av den oerhörda 

osäkerheten valdes därför att utesluta denna fas i analysen helt. Den enda gången den 

granskades blev i jämförelsefallen mellan betongstomme och trästomme.  

Det är möjligt att använda betongen även efter att resterande material i fastigheten byts 

ut. Då det i teorikapitlet visades att det mesta av betongen kan återvinnas antogs en 

återvinningsgrad på 80 % på all i fastigheten funnen betong. Då betongmaterialet sällan 

återanvänds i befintligt tillstång antogs det mesta bli till betonggrus, ballast. I denna fas 

togs det alltså hänsyn till rivningsmaskinbränsle samt hantering av betong som i sin tur 

innebär att motsvarande mängd ballastmaterialproduktion undviks.  

Vid en jämförelse med trästomme, antogs allt trä gå till förbränning med alla de 

emissioner som kommer ut från transport och själva förbränningsprocessen. Denna 

förbränning antogs gå till el- och fjärrvärmeproduktion vid de kommunala anläggningarna.  
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5. MILJÖPÅVERKANSBEDÖMNING  
Vilka påverkanskategorier som väljs är sällan desamma i alla studier. Växthuseffekten 

finns alltid med och de andra som valts för denna studie ansågs vara de mest frekvent 

förekommande i fastighetsbranschsammanhang liksom rekommenderas av Svenska 

Miljöinstitutet. De kategorier som togs med i denna studie är därmed växthuseffekten, 

ozonnedbrytning, humantoxicitet, försurning samt övergödning.  SimaPro är gjort för att 

sköta uträkningarna åt användaren, vilket underlättar klassificerings- samt 

karaktäriseringssteget.  

Med allt indata som finns i bilagorna genererade SimaPro ett antal figurer som 

presenteras nedan. Samtliga visar ett flödesschema över de olika 

miljöpåverkanskategorierna i Teodoliten. Beräkningarna genomfördes med avseende på 

den funktionella enheten dvs. år och m2 bruksarea och det innebär att den första figuren 

visar klimatpåverkan i CO2 ekvivalenter med 5,53 CO2 per år och m2 som resultat. 

Om livslängden minskas ner till 60 år samt att den funktionella enheten ändras till BOA 

istället för BRA, uppgår CO2utsläppen istället till ca 8kg/m2 och år där det är betongdelarna 

som får större betydelse. 

Tjockleken på de röda flödena illustrerar i Figur 7 mängden koldioxid. De tjockaste 

sträcken är alltså de största flödena av koldioxid. Detta resonemang gäller för samtliga 

figurer 7-11.  

Teodolitens koldioxidekvivalenta emissioner uppgår till 5,43 kg/ m2 BRA och år, som även 

visas i Figur 7 enligt de uträkningar och avgränsningar som presenterats tidigare i 

rapporten. Elanvändningen står för 2,14 av 5,43 kg vilket motsvarar 40 % av fastighetens 

utsläpp. Konstruktionen som är den andra större påverkanskällan tackvare betongen 

uppgår till 17 %. Totalt sett kan det sägas att materialen ihop med dess transporter totalt 

utgör 51 %, förvaltningsfasen 43 %, samt att uppmonteringen står för 6 %.   

FIGUR 7. FLÖDESSCHEMA ÖVER TEODOLITENS CO2UTSLÄPP. (FRÅN VÄ NSTER: EL; VÄRMEPUMP,  HUSHÅLLSEL,  

FASTIGHETSEL. VATTEN; AVLOPPSRENING. KEMIKALIER; INOMHUSFÄ RG.  KONSTRUKTION; HÅLDÄCK . KÖK OCH 

GARDEROBER; SPÅNSKIVOR. TAK. MASKINER FÖR UPPMONTERING; HJULLASTARE) 
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FIGUR 8. FLÖDESSCHEMA ÖVER TEODOLITENS BIDRA G TILL FÖRSURNING.  (FRÅN VÄNSTER: EL; 

VÄRMEPUMP,  HUSHÅLLSEL,  FASTIGHETSEL. VA TTEN; AVLO PPSRENING. KEMIKALIER; INOMHUSFÄRG. 

KONSTRUKTION ; LASTFA RTYG. KÖK OCH GARDEROBER. TAK. MASKINER FÖR UPPMONTE RING; 

HJULLASTA RE,  LYFTKRA N) 

Försurningen som karaktäriseras av SO2-ekvivalenter beräknades uppgå till 0,0335 kg per 

funktionell enhet enligt Figur 8. Elförbrukningen står återigen för de största emissionerna 

genom 35 % och tillsammans med vattenförbrukningen utgör förvaltningen 45 % av de 

totala försurningsbidragande emissionerna. Uppmonteringsmaskinerna får dock en större 

betydelse för försurningen än växthuseffekten tackvare sin diesel- och bränsleförbrukning 

och utgör 14 %. Materialkategorin bidrar härmed med 41 %.  

 

 

 

 

 

 

I Figur 9 presenteras Teodolitens humantoxicitetspåverkan genom 1,4-DB-ekvivalenter 

som uppgår till 156 kg. Elförbrukningen är återigen kategorin som påverkar mest genom 

49 % av samtliga emissioner. Totalt uppgår förvaltningen till 55 % och uppmonteringen till 

närmare 20 %. Materialens bidrag blir här endast 25 %. 

FIGUR 9. FLÖDESSCHEMA ÖVER TEODOLITENS HUMANTOXICITET. (FRÅN VÄNSTER: EL; VÄRMEPUMP,  HUSHÅLLSEL,  

FASTIGHETSEL. VATTEN; AVLOPPSRENING. ENTRÉPARTIER. KEMIKALIER; INOMHUSFÄRG. KÖK OCH GARDEROBER. 

ÖVRIGT; MÄSSING. MASKINER FÖR UPPMONTE RING; HJULLASTARE,  LYFTKRAN)  
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Övergödningen karaktäriseras av fosfor- ekvivalenter och uppgår till 0,00237 kg/m2 BRA 

och år. I detta fall är det vattnet, främst genom avloppsrening, som ger störst utslag med 

sina 39 %. Elförbrukningen ger också ett stort bidrag på 28 %. Totalt utgör 

förvaltningsfasen med andra ord hela 67 %. Uppmonteringsfasen är nästintill obefintlig i 

denna miljöpåverkan, medan materialproduktion står för de resterande 33 %.  

Ozonuttunningen beror på CFC-11-ekvivalenter och återigen är det elförbrukning som 

bidrar mest med 68 % och det resterande bidraget kommer som ett resultat från 

materialproduktionen. Bland materialen är det kemikaliernas bidrag som är störst med 

11%.   

FIGUR 10. FLÖDESSCHEMA ÖVER TEODOLITENS BIDRA G TILL ÖVERGÖDNING,  TOT 0,00237 KG P  EKV. /KVM 

BRA  (FRÅN VÄNSTER: EL; VÄRMEPUMP,  HUSHÅLLSEL,  FASTIGHETSEL. VATTEN; KALLKRANVA TTEN,  

AVLOPPSRENING. KEMIKALIER; INOMHUSFÄRG. KONSTRUKTION. KÖK OCH GA RDEROBER. TAK. ÖVRIGT; 

MÄSSING.)  

FIGUR 11. FLÖDESSCHEMA ÖVER TEODOLITENS BIDRA G TILL OZONUTTUNNING,  TO T. 10^-6 KG CFC-11 

EKV./M
2

 BRA  (FRÅN VÄNSTER: EL; VÄRMEPUMP,  HUSHÅ LLSEL,  FASTIGHETSEL. VATTEN. KEMIKALIER; 

INOMHUSFÄ RG. KONSTRUKTION. KÖK OCH GA RDEROBER; SPÅNSKIVOR.  TAK; TÄTSKIKT) 
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FIGUR 12. STA PELDIAGRAM ÖVER DE OLIKA FASTIGHETSDELARNAS BIDRAG PÅ MILJÖASPEKTER AV INTRESSE 

(OM RAPPO RTEN LÄSES I  FÄRG,  FINNS TYDLIGARE DIAGRAM I BILAGA 4) 

Av Figur 12 kan det utläsas att det är främst elförbrukningen som bidrar mest till samliga 

påverkanskategorier. Tillsammans med vattnet som också ingår i förvaltningsfasen, blir 

denna livscykelfas den som gör störst miljöskada. För att sätta samtliga utsläpp i relation 

till Europas utsläpp per person och år genomfördes ett normaliseringssteg för att 

visualisera vilken påverkan som är den största relativt Europas emissioner per person och 

år. Resultatet från detta steg visas i Figur 13. Humantoxiciteten finns inte med då denna 

studie inte genomfördes tillräckligt ingående för att avgöra vilken typ av bärare de toxiska 

ämnena bärs av. Men de övriga fyra kategorierna visar att det främst är övergödningen 

som Teodoliten påverkar mest relativt Europas totala utsläpp. Genom Figur 12 som delar 

upp påverkanskategorierna i de olika faktorerna är det tydligt att det är vattnet som är 

den största påverkansfaktorn för övergödningen. 
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FIGUR 13. TEODO LITENS MILJÖPÅVE RKAN RELATIVT EUROPAS (PER PERSON OCH ÅR). 
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6. RESULTATTOLKNING  

6.1  VÄXTHUSGASER  
Resultaten visar att Teodolitens koldioxidekvivalenta emissioner uppgår till drygt 5 kg/ m

2
 

BRA och år. Det saknas dock en del material i inventeringen som hade fått det totala 

emissionsvärdet att stiga, men det är ovisst med hur mycket. Detta värde bör därför tas 

med försiktighet och endast användas som ett riktvärde. För att erhålla ett absolut värde 

på detta bör en mer ingående analys genomföras. 

6.2  MEST MILJÖINTENSIVA L CA-FASEN  
Av resultaten kan det också utläsas att förvaltningsfasen, genom el- och 

vattenanvändning, är den som bidrar mest till samtliga miljöaspekter (Figur 12 eller Bilaga 

4) och det är främst elförbrukningen som är den största boven. Här kan det också tilläggas 

att elförbrukningen är av typen svensk elmix där Sverige har relativt ren el jämfört med de 

flesta andra länderna i Europa. Om endast uppbyggnadsfasen granskas inses det att 

maskiner för uppmontering har uppenbarligen stor påverkan på den mänskliga hälsan. 

Detta beror troligen på dieselmotorna som släpper ut en hel del nanopartiklar.  

6.3  MEST MILJÖINTENSIVA MATER IAL  
I klimatkategorin (se Figur 7) kan det observeras att köksskåp och garderober ger stora 

utslag, vilket kan bero på de stora materilalvolymerna med den korta livstiden de 

beräknas besitta. De materialgrupperna som ändå ger störst andel växthusgasemissioner 

är konstruktion och kemikalier (se Figur 12). Kemikalier verkar ha stor betydelse på 

samtliga påverkanskategorier och skulle behöva en närmare granskning för förbättring då 

de förnyas frekvent.  

Konstruktionen som består av olika betongelement ger stort utslag på växthuseffekten, 

men den är relativt liten i de övriga kategorierna. Produktionen av betong är en 

koldioxidkrävande process som också kräver en hel del energi. Det genomfördes 

översiktsberäkningar för att visa eltypens betydelse på betongproduktionen. Här 

jämfördes betongproduktion med svensk, rumänsk samt schweizisk elmix och visade att 

koldioxidemissionerna som berodde på eltyp i samband med betongproduktion inte 

skilldes åt nämnvärt. De betongproduktionsrelaterade koldioxidemissionerna kan därför 

snarare bero på produktionsprocessen, men att det är ett växthusgasemitterande material 

är ett faktum.    

6.4  JÄMFÖRELSE;  LASTFARTYG VS .  LASTBIL  
Även om produktionen i sig är växthusgasintensiv, bidrar betongelementen till denna 

miljöpåverkanskategori även genom transporter som både sker med lastfartyg över 

Östersjön samt lastbil. Därför jämfördes lastfartygstransporten med vanlig 

lastbilstransport för att få fram en punkt där dessa två möts ur klimatperspektiv. I båda 

fallen inkluderades både betongproduktion och transporter där produktionen antogs vara 

identisk, vilket i verkligheten sällan är fallet. Den ljusa stapeln i Figur 14 visar 
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miljöpåverkan av transport med endast lastfartyg från Lettland till Stockholm och den 

mörkare visar transport med endast 100km lastbil. Granskas detta ut klimatperspektiv, 

syns det att lastbilen släpper ut mer CO2- ekv. än lastfartyget som transporterar betongen 

över hela Östersjön (ca 520 km). Hänsyn skulle kunna tas till de olika produktionssätten 

vid en eventuell framtida studie för en tydligare kartläggning av innebörden av dessa 

transporter. 

 

FIGUR 14. JÄMFÖ RELSE MELLAN OLIKA TRANSPORTMEDEL AV TEODOLITENS BETONG  

Ett breakeven när det kommer till klimatpåverkan hittades runt 23 km med lastbil och 

visualiseras i Figur 15.För Teodoliten, som ligger 40 km från hamnen i Stockholm, innebär 

det med andra ord att betongen hade behövt tillverkas maximalt 63 km från Farsta för att 

koldioxidutsläppen skulle bli mindre med endast lastbilstransport än att transportera 

betongen först med lastfartyg och sedan 40 km med lastbil. Dessa resultat gäller endast 

för Teodoliten och påverkas självfallet av mängden som transporteras och vilken typ av 

lastbil och lastfartyg som bär denna last. Det kan också tilläggas att inga utsläpp i samband 

med på och avlastning av betong har tagits i beaktning, vilket hade kunnat påverkat 

resultaten. Koldioxid är emellertid inte de enda emissionerna av intresse. Lastfartygets 

utsläpp bidrar i mycket större utsträckning till försurningen, vilket kan påverka den 

känsliga Östersjön. 
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FIGUR 15. JÄMFÖ RELSE MELLAN BETONGTRANSPO RT MED LASTFARTYG ÖVER ÖSTERSJÖN (RÖD)  OCH 23 

KM MED LASTBIL (ROSA) 
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6.5 JÄMFÖRELSE;  BETONG-  VS .  TRÄSTOMME  

För att räkna om Teodolitens betongstomme till trästomme användes rapporten ”En 

jämförelsestudie av koldioxidutsläpp för en byggnad med trä- respektive betongstomme 

ur ett livscykelperspektiv” som är ett examensarbete i byggnadsteknik från högskolan i 

Gävle. De materialval och deras mängder som användes i Teodolitens fall presenteras i 

Bilaga 2. Teodoliten i trä. Livstiden på trähus uppskattades till 60 år i likhet med andra 

studier från teorikapitlet. När betongstommen som står sig i 100 år jämfördes med 

trästommen erhölls Figur 16 som visar att trästommen ger upphov till något mer utsläpp 

än betongkonstruktionen. Detta beror till största delen på att betongfastigheten antogs ha 

längre livstid än trästommen. Viktigt att poängtera i dessa jämförelser är också att 

nedmonterings/återvinningsfasen inte är medtagen. 

 

FIGUR 16. STA PELDIAGRAM ÖVER UTSLÄ PP AV MILJÖSKADLIGA ÄMNEN SOM TEODOLI TENS 

BETONGSTO MME GER UPPHOV TILL JÄMFÖRT MED SAMMA STOMME I TRÄ . 
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Då betongen är ett material som släpper ut mycket skadliga ämnen, inte minst mycket 

koldioxid under produktionsfasen, men håller sig relativt passivt därefter, spelar livstiden 

en stor roll. I jämförelsen uteslöts nedmonteringsfasen då det är en mycket osäker fas. 

Produktionsfasen var medtagen och monteringssteget antogs kräva lika mycket av kran 

och hjullastare även om trämaterialet väger mindre då det trots allt krävs större 

materialvolymer i och med träkonstruktionen. Förvaltningsfasen antogs också vara 

densamma även om det i verkligheten kan skilja en del pga olika värmeledningsförmågor i 

materialet.  Om trästommen granskas mer ingående kan anledningen till utsläppen finnas 

väldigt snabbt. Det beror till största delen på stenullet som behövs i större mängder i en 

träfastighet än i betongfastigheten. Stenull är emellertid inte det enda 

isoleringsalternativet som finns på marknaden utan kan ersättas med exempelvis 

grafitcellplast som idag används i flera passivhus eller glasull som inte har lika bra 

isoleringsegenskaper och därmed krävs mer av, men är något miljövänligare. Det finns 

också flera olika byggtekniker som skulle kunna dra ner användandet av isolering, men 

sådana ändringar skulle kunna göras även i betongkonstruktionen och därmed påverka de 

båda stomtypernas miljöpåverkan. 

Betong är ett material som skulle kunna återanvändas i sin ursprungliga form och 

funktion, även om det inte anses vara så vanligt. Om betongen mals ner och används som 

ballast, är det fortfarande en del processer som undviks genom denna återvinning och på 

så sätt bidrar positivt till miljön. Allt trä i trästommen antogs gå till förbränning i de 

kommunala el och värmeproduktionsanläggningarna. Jämförelser mellan trä och 

betongstommen med återvinning i beaktning presenteras i Figur 17. Stapeldiagram över 

betong- samt trästommens utsläpp inkl. återvinning. 

 

FIGUR 17. STA PELDIAGRAM ÖVER BE TONG-  SAMT TRÄSTO MMENS UTSLÄPP INKL. ÅTERVINNING.  

Även om skillnaderna inte är häpnadsväckande mellan betong och trä i Figur 17 när det 

kommer till växthuseffekten, är de desto tydligare i de andra jämförda 
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påverkanskategorierna. Även om ingen som helst återvinning sker, är betong betydligt 

mindre skadligt ur samtliga aspekter. Det som talar emot dessa resultat är de olika 

livslängderna. Trästommen antas inte i några studier klara mer än 60år och ska fastigheten 

stå i 120 år, räcker det med andra ord med endast en betongbyggnad medan det kommer 

att gå åt två motsvarande träbyggnader och därmed oerhörda skillnader i utsläpp till 

betongens fördel. Om det bortses från betongens långlivade potential och antas att även 

betongfastigheten byggs i 60-årigt perspektiv erhålls inte lika betongpositiv bild. 

I Figur 18 presenteras utsläpp av betong- och träfastigheter under en tidsperiod av 60 år. 

Klimatpåverkan liksom ozonuttöjningen ser ut att må bäst av träfastigheten. En intressant 

aspekt är dock humantoxiteten och övergödningen som fortfarande ligger långt under 

trästommens påverkan. Dessa resultat visar på att livslängden är oerhört viktig faktor som 

måste tas hänsyn till i dessa studier och visar också att det är oerhört lätt att manipulera 

resultat till sin fördel oavsett vilken bransch det än handlar om.   

 

FIGUR 18. MILJÖPÅVERKAN AV BETONG-  OCH TRÄSTOMMEN VID 60 ÅRS LIVSTID MED HÄNSYN TA GET 

TILL ÅTERVINNING AV RESPEKTIVE MATERIAL. 
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7. DISKUSSION  
Denna livscykelanalys är som tidigare nämnts endast en screening LCA. Det innebär att 

inventeringen gjordes mycket översiktligt för att identifiera de största miljöbovarna under 

fastighetens livstid. De stora processerna fanns därför med, men i många fall inte med 

exakta värden från underleverantörer utan uppskattades snarare med hjälp av 

planritningar. En hel del material uteslöts ur studien dels pga otillgängligt data eller cut-off 

kriteriet och det är mycket oklart vilken betydelse dessa hade fått. Uppmonteringsfasen 

begränsades till endast en kran och hjullastares bidrag, men det är givet att all annan 

verksamhet som byggarna bedrev under de månaderna påverkade miljön. 

Bergvärmeborrning är ett exempel på sådan verksamhet som inte togs hänsyn till i detta 

arbete. De värden som i slutändan presenteras på t.ex. koldioxidemissioner anses därför 

vara riktvärden och inga absoluta sanningstal. För att erhålla ett riktigt värde på vad 

fastigheten ger upphov till bör en livscykelanalys av detta slag genomföras tillsammans 

med entreprenören på byggarbetsplatsen som sköter om samtliga materialbeställningar. 

Då blir det dels mycket tydligare vilka material som faktiskt ingår i fastigheten samt exakta 

värden på den beställda mängden erhålls.  

Koldioxidhalten uppgick endast till ca 5 kg/m2 BRA och år jämfört med 12-17 kg/ m2 , på 

andra granskade studier (Tahiri, 2011)(Kumla bostäder, 2011). Det är oftast oklart om 

dessa studier räknat med BOA eller BRA ytor, vilket givetvis har betydelse. Att ByggVesta 

ligger så lågt kan  bero dels på Teodolitens betydligt längre antagna livstid (100 år) samt 

att de övriga studierna oftast använder boarean, medan även allmänna utrymmen togs i 

beaktning i denna analys. En snabb översiktsräkning visade dock i 6. Resultattolkning att 

även om dessa faktorer tas med i beaktning kommer fastigheten endast upp i 8 kg CO2/ m2 

BOA och år. Då de allra största flödena är medtagna och att de uteslutna flödena troligen 

endast kommer att ha en liten betydelse för koldioxidutsläppsnivåer ansågs resultaten 

ändå visa på att Teodoliten ligger lågt. De övriga studierna har inte granskats i den mån att 

det är möjligt att avgöra specifikt vad orsakens till Teodolitens jämförelsevis låga 

koldioxidbidrag är, men det kan vara av intresse för framtida studier. 

Anledningarna till denna koldioxideffektivitet kan vara att väggarna endast är gjorda i 

massivbetong istället för sandwichelement eller andra blandade material. 

Ventilationssystemet gör troligen sitt genom minskat värmebehov. Det skulle också kunna 

bero på att de bygger bo- och bruksareaeffektivt. Det innebär alltså att de kan hyra ut mer 

yta av sina fastigheter och därmed sänka sin miljöpåverkan per funktionell enhet. 

Teodoliten är också belägen bara några mil ifrån hamn, vilket gör lastbilstransporten 

väldigt kort i och med att betongen transporteras med fartyg från en fabrik som dessutom 

ligger mycket nära hamnen i Lettland. Därigenom har de kunnat sänka miljöpåverkan 

ytterligare.  

En känslighetsparameter är också karaktäriseringen som gör om samtliga ämnen till 

ekvivalenter av ett annat. Detta steg gjordes inte manuellt och därmed litades det tillfullo 

på programmet och dess upphovsmän. Substansernas karaktärisering behöver inte 
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nödvändigtvis vara konstant och identisk vid alla platser och tidpunkter vilket eventuellt 

skulle kunna ge utslag, men för att avgöra detta krävs mycket djupare 

forskningskunskaper än vad som ligger inom ramen för detta arbete. 

Om miljöpåverkansbedömningen anses trovärdig har det i rapporten visats att såvida 

transportstäckan för betongen inte blir 23 km kortare med en produktion i Sverige än från 

hamn till arbetsplats, är det miljömässigt lönsammare att transportera betongen från 

Lettland. Det innebär att om ByggVesta hittar en producent i Sverige som ligger så nära 

som 7 mil från Teodoliten och måste frakta all betong med lastbil, är det ändå 

koldioxidemissionsmässigt bättre att använda sig av lastfartyg och köra de sista milen med 

lastbil. Hur som helst måste det tilläggas att dessa resultat endast är applicerbara på 

Teodolitens betongmängder och förutsätter att själva betongproduktionen sker på 

identiskt sätt. Det är emellertid känt att så inte är fallet då de lettiska rutinerna på 

framställning inte är likvärdiga de svenska. Den renare elmixen i Sverige skulle kunna ha 

en stor betydelse och för att testa elmixens betydelse  gjordes en jämförelse mellan den 

svenska elmixen vid betongproduktion och, i avsaknad av lettisk elmix, den schweiziska 

samt rumänska i SimaPro. Den svenska var endast ett par procent klimateffektivare, men 

däremot fanns det tydliga fördelar i humantoxicitet och övergödning. Om det väljs att 

fokusera på koldioxid behöver med andra ord inte den lettiska produktionens 

elanvändning vara den primära aspekten av intresse.  

Själva framställningsprocessen skulle kunna ses över, samt vilka reningsåtgärder som görs 

på fabriken. Det är oklart vilka krav som ställs på den svenska respektive lettiska reningen 

av t.ex. vattnet i produktionen, men dessa faktorer skulle kunna ge skillnad i 

miljöpåverkan. Om påtryckningar läggs på att betongproduktionen ska gå väl till på den 

lettiska fabriken finns det inte så mycket som skulle kunna tala emot dessa transporter då 

det dessutom är mycket ekonomiskt lönsamt att transportera elementen från Lettland 

istället för att köpa dem från en svensk leverantör. 

Sedan 1994 när det blev tillåtet att bygga flerbostadshus i trä, har många hakat på trenden 

och diskussioner har förts fram och tillbaka om detta. Trenden verkar dessutom gå framåt 

och det byggs allt fler flerfamiljsfastigheter i trä (Byggnadsvårdsföreningen, 2004). Denna 

rapport har visat att det i grund och botten handlar om hur lång livstid det är tänkt att en 

fastighet ska få. Är tanken att byggnaden ska stå längre än 60 år kan det vara sannolikt att 

det mesta av trähuset måste bytas ut, vilket gör att miljöpåverkan stiger drastiskt i 

jämförelse med betongfastigheten som klarar sig betydligt längre. I verkligheten rivs hus 

väldigt sällan ner, vilket påvisades av SCB:s granskningar, utan byggs snarare om. (SCB, 

2012) Det är dock mycket ovisst hur lång livslängd en stor flerfamiljsfastighet faktiskt får. 

Står trästommen längre än 60 år, vilket inte är helt otroligt, skulle det kunna ha påverkan 

på resultet som presenterats i denna studie.  

Återvinningsfasen har också betydelse för jämförelseresultatet mellan trä- och 

betongfastigheten. Om betongen återvinns eller återanvänds tillfullo och därmed avlastar 

nybetongproduktionen avsevärt, blir klimatpåverkan mycket mindre än vad den är idag. 
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Det gamla träet från en motsvarande fastighet har tjänat ut sin fuktion helt och kan inte 

användas till mycket annat än fjärrvärme. Det hade kunnat varit mycket positivt om träet 

hade ersatt fossila bränslen, men i ett land som Sverige sker stor del av 

fjärrvärmeproduktionen med hjälp av hushållsavfall, vilket är mycket billigt bränsle. 

Givetvis är återvinning och minskning av hushållsavfall att föredra, men det är 

miljöeffektivare att låta hushållsavfall gå till förbränning snarare än deponi. Hur som helst, 

om läget är identiskt med dagens rutiner kommer allt trä som skickas till dessa 

förbränningsanläggningar inte att bidra till lika stor miljönytta som fallet hade varit om allt 

fjärrvärme hade varit oljebaserat som det också är antaget i några av träförespråkande 

tidigare studier. (Ekvall, 2006) Träet skulle å andra sidan kunna sparas till vintern och 

användas vid spetsbehov då hushållsavfallet inte räcker till och andra energikällor måste 

in. Där skulle trämaterialet faktiskt kunna ersätta eventuella fossila bränslen precis som 

vissa studier antagit.  

Betongindustrin vill öka återanvändningsgraden av betong, vilket gör att om utvecklingen 

går framåt och det hittas bättre återvinningsmöjligheter kan de miljöskadliga utsläppen 

minskas betydligt när livstiden är över. Betongen släpper trots allt ut sina ämnen under 

produktion, medan trä är krävande även under förvaltningen främst genom högre 

energiåtgång. Om alla bolag dessutom börjar bygga i trä kan det få betydande och ökande 

effekter på koldioxidhalten tack vare all skogsavverkning, även om effekterna kanske inte 

skulle bli så stora i ett land som Sverige. (Heidelberg Cement, u.d.)   

Anledningen till att det inte finns någon generell sanning i valet mellan trä och betong och 

till att alla studier visar på olika resultat kan bero på flera faktorer. Den första är 

systemgränser. Många studier görs endast till ”porten”, dvs. till dess att materialet lämnar 

fabriken. Då betongen släpper ut mycket under produktionen är det inte konstigt att 

många studier rekommenderar att använda trä. Livslängden är som redan nämnts en 

mycket viktig faktor. I Teodolitens fall har det observerats att om fastigheten inte är tänkt 

att stå i mer än 60 år som en trästomme faktiskt klarar av, anses trä faktiskt vara ett bättre 

alternativ ur koldioxidaspekten. Det allra bästa ur samtliga påverkanskategorier verkar 

dock vara att bygga fastigheter i betong och låta dem stå länge, gärna i långt över 100 år. 

Rimligheten i antagandet på 100 -årig livslängd har diskuterats i tidigare rapporter och  

andra svenska studier antar livslängder på allt emellan 60-100. Det har också framkommit 

att genomsnittsfastigheten i USA står i 61 år med en ökande trend (Aktas, 2011). Dessa 

fastigheter är alltså hus som byggdes för 70 år sedan. Utvecklingen har sedan dess gått 

framåt och byggnormer har ändrats, vilket innebär att fastigheter som byggs idag borde 

stå sig betydligt längre än så. Därför ansågs det långa livslängdsantagandet vara rimligt i 

denna studie. Det återstår att se om detta resonemang även lämpar sig på stora 

byggnader i trä.  

El- och vattenförbrukningen som representerar förvaltningsfasen är  de två delarna som 

bidrar mest till miljöskadan och uppgår till dryga 40 % av alla koldioxidemissioner, vilket 

verkar stämma överens med studier som påpekar just användningsfasens betydelse där 
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denna fas ibland även uppgår till över 50 % (Sharma, m.fl., 2011). Bland materialen visade 

det sig att det inte nödvändigtvis var betongen som var den största boven, utan all 

målarfärg, breplasta, tätningsmedel och alla andra kemiska föreningar bidrog också till 

stora mängder miljöfarliga utsläpp. Träluckor och andra trämaterial gav också ett utslag, 

precis som föregående studier påvisat, men inte i den utsträckning som förutspåtts. 

Uppmonteringsfasen visade sig ha en betydelse framförallt för humantoxiteten då det är 

stora mängder bränsle som åtgår för maskiner. Det har inte studerats i vilken utsträckning 

det finns alternativ till dessa dieseldrivna motorer, men om inte annat så anses det vara av 

större vikt att sänka andra delar som elanvändningen snarare än att ändra drivmedlet i 

dessa maskiner som förhoppningsvis monterar upp en fastighet med lång livslängd. Kortas 

livslängden ner, är det givet att även bränslet får en större betydelse. 

Det är också viktigt att poängtera att de mediamängderna (el och vatten) som använts i 

dessa beräkningar kommer från ett konsultbolag och är endast förutspådda 

förbrukningsmängder. Det är mycket möjligt att denna fastighet inte kräver så mycket 

energi som förutspått, men det kan mycket väl vara så att den också kräver mycket mer. 

Vad det slutliga utfallet kommer att bli visas först om några år då historisk data kunnat 

erhållas. ByggVesta köper också vindel till Teodoliten som på många sätt är mer 

miljöfördelaktig än den svenska elmixen som antagits i studien, men elhandeln i Sverige 

fungerar inte så att det är ren vindel som kommer in till fastigheten. Skulle det vara så att 

ByggVesta hade ett eget vindkraftverk på plats, skulle det däremot ha varit korrekt att 

anta vindel som elkälla och skulle därmed ha stor betydelse för resultaten i denna studie. 

Under granskningen har det också visat sig att allt fokus i branschen ligger på 

växthuseffekten och att det är så miljöskador mäts. Det är något som bör förbättras och 

även andra aspekter bör tas i åtanke. Om så hade varit fallet i diskussionen mellan trä- och 

betongstomme, hade nog motståndet till betong inte varit så stort då den är att föredra  

ur andra miljöaspekter. Detta skulle kunna lösas genom att utvidga metoden för dessa 

studier och ta med ett värderingssteg som tar hänsyn till samtliga påverkanskategorier och 

även de lokala och regionala förutsättningarna för dessa utsläpp. 

Metoden har för övrigt besvarat frågeställningen, men anses vara mest tillämpningsbar i 

de initiala projekteringsstegen av en fastighet då allt materialdata finns lättillgängligt och 

kontakt med underleverantörer sker kontinuerligt. Det är annars en tydlig 

osäkerhetsfaktor och verkar vara en stark känslighetsparameter inte minst vid jämförande 

studier. Det är så pass viktig del av en livscykelanalys att resultat lätt kan vinklas och det är 

önskvärt med tydligare styrning för en sådan typ av studier på fastigheter. Svenska 

Miljöinstitutet verkar ha insett problematiken och påbörjat arbete med en 

standardisering. (IVL, 2012) Förhoppningsvis sker detta arbete i anslutning med 

internationella myndigheter som gör denna standard internationellt gångbar. Vad som är 

intressant är att denna analys använde sig av deras tidigare riktlinjer med bl.a. val av 

funktionell enhet, men vid jämförelser med andra studier är det mycket få som använder 



Kartläggning av en fastighets miljöpåverkan; Livscykelanalys av flerfamiljsfastigheten ”Teodoliten” 

 

 Sida 39 

 

sig av riktlinjerna. Frågan är därför vilken genomslagskraft dessa nya riktlinjer egentligen 

kommer att få för framtida LCA:er.  

Metoden i denna analys kan också brista såtillvida att ingen riktig projektering på 

Teodolitens trämotsvarighet gjordes och endast mycket uppskattade värden fick 

representera hela jämförelsen. Vilken betydelse en ordentlig projketering hade fått är 

mycket svårbedömligt. För övrigt är det många antaganden och förenklingar av både 

materialtyp och mängder i studien som också kan ha gjort sitt. Resultatet stämmer dock 

på många sätt överens med tidigare studier, vilket ändå kan stärka trovärdigheten i 

resultaten. 
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8. SLUTSATSER  
ByggVesta har ansett sig bygga miljösmart och trots vissa frågetecken som främst handlat 

om betong, visar denna studie att om Teodoliten står i minst 100 år och med tanke på att 

transporterna har varit relativt korta för kontsruktionsmaterialet, anses fastigheten vara 

klimatsmartare än många andra tidigare granskade byggnader. Koldioxidhalten uppgår till 

dryga 5 kg CO2/ m
2 

BRA och år vid antagen livslängd på 10 0år. Här står förvaltningsfasen 

för runt 43 % av de koldioxidekvivalenta emissionerna, 51 % utgörs av materialen samt 6 

% av uppmonteringsmaskinerna.  

Betong och kemikalier visade sig vara de två stora miljöbovarna i studien. Kemikalierna 

granskades inte nämnvärt då de byts ut mycket frekvent, men betongelementen 

jämfördes med motsvarande byggnad i trä. Förespråkarna för trästommar tittar ofta på 

endast växthusgasernas påverkan. Det har emellanåt visats att även om trä och betong 

släpper ut lika mycket koldioxid, är trästommar mindre bra med avseende på de övriga 

miljöaspekterna. Om fastigheten däremot endast kommer att finnas i 60 år eller mindre är 

träalternativet mycket riktigt att föredra ur klimatgassynpunkt.  

Det har också visats att betongtransporterna från Lettland med lastfartyg är mindre 

klimatbelastande än att köra lastbil med samma volym en längre sträcka än ca 23 km. 

Lastfartygstransporter kräver dock lastbilstransporter också, vilket för Teodolitens del 

innebar att betongen transporterades med lastfartyg (520 km) samt med lastbil (40 km). 

Skulle en motsvarande produktion ske i Sverige, får med andra ord inte den totala 

vägsträckan överskrida 63 km om koldioxidemissionerna ska vara lägre än det nuvarande 

transportsättet.  Det anses därför vara av större vikt för ett bolag som ByggVesta att 

fokusera på att hjälpa sina hyresgäster att sänka sin el- och vattenanvändning. Dessa två 

är de absolut största miljöbovarna i fastigheten. Även om många åtgärder redan vidtagits 

med bl.a. ventilationssystemet finns det rum för förbättring.  
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BILAGOR  

BILAGA 1.  INVENTERING  

9.1.1 Materialinventering 

TABELL 4. MÄNGDINVENTERING AV KONSTRUKTIONSMA TERIAL (TMB ELEMENTS,  2010) 

KONSTRUKTION    

Material Levererad 
mängd  

Livslängd 
[år] 

Mängd per 
BOA och år 

Mängd per 
BRA och år 

Armering [kg] 13857 100 0,048 0,039 

Stänkputs [kg] 7192 50 0,050 0,041 

Fasadfärg [kg] 449 15 0,010 0,008 

Ytterväggar [m3] 474 100 0,0016 0,0013 

Massiva 
väggelement [m3] 

398 100 0,0014 0,0011 

Balkongelement [m3] 48 100 0,0002 0,0001 

Trappor [m3] 14 100   

Håldäck [m3] 484 100 0,0017 0,0014 

Gipsskiva    0,00051 

 

TABELL 5. MATERIALINVENTERING AV BADRUM  

BADRUM     

Material Levererad mängd 
[kg] 

Livslängd 
[år] 

Mängd per 
BOA och år 

Mängd per 
BRA och år 

Handfat 690 20 0,012 0,010 

Badkar 1840 20 0,032 0,026 

Toalett 1150 20 0,020 0,016 

Kakel 5512 40 0,048 0,039 

 

TABELL 6. MATERIALINVENTERING AV VITVARO R  

VITVAROR     

Material Levererad mängd 
[kg] 

Livslängd 
[år] 

Mängd per 
BOA och år 

Mängd per 
BRA och år 

Spis 2208 15 0,051 0,041 

Kyl 2990 15 0,069 0,056 

Tvättmaskin 3504 15 0,081 0,066 
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TABELL 7. MATERIALINVENTERING AV SKÅP FÖR KÖK OCH GARDEROBER (VEDUM KÖK OCH BAD AB,  

1999) 

KÖK och GARDEROBER     

Material Levererad mängd 
[kg] 

Livslängd 
[år] 

Mängd per 
BOA och år 

Mängd per BRA 
och år 

Spånskiva 27956 15 0,643 0,525 

Lack board  1905 15 0,044 0,036 

Trä 1122 15 0,026 0,021 

Plast PP, PS, 
POM 

850 15 0,020 0,016 

Pulverlackerat stål 782 15 0,018 0,015 

Melaminimpreg. 
Papper 

612 15 0,014 0,012 

Galvaniserat stål 544 15 0,013 0,010 

 

 

TABELL 8. MATERIALINVENTERING FÖR FÖNSTER (KVILLSFORS FÖNSTER,  2011),  (KVILLSFORS FÖNSTER,  

2007) 

FÖNSTER     

Material Levererad 
mängd [kg] 

Livslängd 
[år] 

Mängd per 
BOA och år 

Mängd per 
BRA och år 

Glas 6060,3 50 0,042 0,034 

Furu  1805,6 50 0,012 0,010 

Aluminium 804,4 50 0,006 0,005 

 

 

TABELL 9. MATERIALINVENTERING AV DÖRRA R (MAXIDOOR) 

DÖRRAR     

Material Levererad 
mängd [kg] 

Livslängd 
[år] 

Mängd per 
BOA och år 

Mängd per BRA 
och år 

Träfiber 168 20 0,003 0,002 

Massivt trä 48 20 0,001 0,001 

Stålplåt 3220 50 0,022 0,018 

Mineralull 736 50 0,005 0,004 
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TABELL 10. MATERIALINVENTERING AV TAK (ANNE RÄNK,  2012),   

TAK     

Material Levererad 
mängd [kg] 

Livslängd Mängd per 
BOA och år 

Mängd per  
BRA och år 

Stenull 12810 100 0,044 0,036 

Tätskikt 11000 35 0,108 0,089 

Plåt inkl. rännor 4742,7 40 0,041 0,033 

Råspont [m3] 5,73  50   

 

TABELL 11. MATERIALINVENTERING AV GOLV  

GOLV     

Material Levererad 
mängd [kg] 

Livslängd 
[år] 

Mängd per 
BOA och år 

Mängd per BRA 
och år 

Klinkers 5550 40 0,048 0,039 

Parkett 18932 15 0,15 0,12 

Lack 199,3 15 0,005 0,004 

 

TABELL 12. MATERIALINVENTERING AV FLYTANDE KEMISKA FÖRENINGAR (BECKERS FÄRG,  2010),  

(BECKERS FÄRG,  2009) 

KEMI     

Material Levererad 
mängd [kg] 

Livslängd 
[år] 

Mängd per 
BOA och år 

Mängd per  
BRA och år 

Målarfärg 6749 13 0,18 0,15 

Breplasta 15318 13 0,41 0,33 

Latexfog 152 13 0,004 0,003 

Våtrumstäck 100 13 0,003 0,002 

 

TABELL 13. MATERIALINVENTERING AV ÖVRIGA BYGGBESLAG (EX. KNO PPAR,  HANDTA G OCH HA TTHYLLOR)  

(BYGGBESLA G,  2008),  (BYGGBESLA G,  2010) 

ÖVRIGT   

Material Mängd 
per BOA 
och år 

Mängd per 
BRA och år 

Mässing 0,003 0,003 

Stål 0,004 0,003 
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ScandiFront AB tog fram Teodolitens entréer, dvs. tre stycken. Den totala vikten uppgick 

till 404 kg per entré och tillverkades i Markaryd. (Bergendahl, 2012) Här gjorde 

ScandiFront en egen analys av livscykel indikatorer som presenteras i Tabell 14. 

Livscykelindikatorer för Wicline 65 dörrparti.  

TABELL 14. LIVSCYKELINDIKATORER FÖR WICLINE 65 DÖ RRPARTI. (BERGENDAHL,  2012) 

Livscykel indikator Enhet Resultat 
Primär energi, ej förnyelsebar MJ 1,54 E004 
Primär energi, förnyelsebar MJ 1798 

Vattenkonsumtion Kg 1,575 E004 

ADP (depletion of Abiotic resources) Kg Sb ekv. 7,221 

GWP (global warming potential) Kg CO2 ekv. 1278 

ODP (ozone depletion potential) Kg R11 ekv. 0,0002485 

AP (accidification potential) Kg SO2 ekv. 6,436 

EP (eutrophication potential) Kg PO4 ekv. 0,4912 

POCP (photochemical ozone creation 

potential) 

Kg ethane ekv. 0,6854 

Icke giftigt avfall Kg 59,37 

Giftigt avfall Kg 9,255 

 

9.1.2 Transporter 

TABELL 15. INVENTERING ÖVER TRANSPORTER FRÅN MA TERIALPRODUKTIONSANLÄGGNINGAR/ 

HUVUDLAGER TILL ARBETSPLATSEN  

Material Ursprung Mängd 
[ton] 

Väg 
[km] 

Vatten 
[km] 

Väg/ 
BOA 

och år 

Vatten/ 
BOA 

och år 

Väg/ 
BRA 

och år 

Vatten/ 
BRA 
och år 

Parkett Estland 20 275 325 0,04 0,05 0,03 0,04 

Kök och 
garderob 

Vedum, 
Göteborg 

34 400  0,31  0,26  

Badrum Dalstorp 4 380  0,03  0,02  

Fönster Loimaa, Finland 17 237 193 0,03 0,02 0,02 0,02 

Fönsterdörrar Kvillsfors 2 350  0,00  0,00  

Innerdörrar Vännäs 2 650  0,04  0,02  

Ståldörrar  Frövi 0,5 190  0,03  0,02  

Tamburdörrar Töreboda 5 300  0,03  0,02  

Entrépartier Markaryd 5 500  0,04  0,04  

Byggbeslag Karlstad 5 320  0,03  0,02  

Vitvaror Örebro 4 200  0,04  0,03  

Papp (tak) Vyborg, Ryssland 11 540 260 0,08 0,04 0,07 0,03 

Kakel och 
klinkers 

Järfälla 11 40  0,09  0,077  

Isolering (tak) Hässleholm 13 340  0,02  0,01  

Betong  Lettland 4402 42 538 0,64 8,17 0,52 6,68 



Kartläggning av en fastighets miljöpåverkan; Livscykelanalys av flerfamiljsfastigheten ”Teodoliten” 

 

 Sida 49 

 

9.1.3 Uppmontering 

TABELL 16. FÖRTECKNING ÖVER DEN TO TALA ARBETSTIDEN FÖR BYGGMASKINER (JERNBERG,  BYGGCHEF,  

2012) 

Maskintyp Arbetstid [h] 

Kran 560 

Hjullastare 1500 

 

 

9.1.4 Förvaltning 

TABELL 17. FÖRTECKNING ÖVER FÖ RVALTNINGENS MEDIEFÖRBRUKNING (WSP,  2010) 

MEDIATYP [kWh/år] [kWh/år  
och BOA] 

[kWh/år 
och BRA] 

Elförbrukning värmepump 58912 20 17,1 

Elpanna/spets 1660 0,6 0,5 

Fastighetsel 31904 11,0 9,0 

Hushållsel 96326 33,3 27,2 

Kallvatten [m3] 2898 1,0 0,8 
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BILAGA 2.  TEODOLITEN I TRÄ  
Referensbyggnaden hade en boarea på 1912 m

2
. Alla mängder räknades därför om till vad 

det skulle motsvara för Teodolitens boarea och räknades i nästa steg över till bruksarean. 

TABELL 18. UTRÄKNING AV DET TEO RETISKA MATERIALINNEHÅLLET I TEODOLITENS REFERENSBYGGNAD I 

TRÄ DÄR BOA  VAR 1912M
2. (JOHANSSON &  RAUTIO,  2010).  

Trästommens material I SimaPro  Mängd per år 
och BRA 

Gipsskiva [kg] Gypsum fibre board, CH  0,515 

Plywood [m3] Plywood, RER  0,00043 

Träfiberskiva [m3] Fibreboard hard, RER  0,00013 

Stenull [kg] Rock wool, CH  0,54 

Glasfiber Glass fibre, RER  0,00513 

Övrigt trä Sawn timber, RER  0,00109 
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BILAGA 3.  SYSTEMVAL I  SIMAPRO  
I SimaPro valdes nästan uteslutande material från den schweiziska produktionen då denna 

antogs vara mest lik den svenska (av de befintliga alternativen CH och RER), dessa 

betecknas här med CH. När den schweiziska informationen ansågs vara bristfällig i 

programmet användes istället RER som är den genomsnittliga produktionen i Europa. 

TABELL 19. VAL AV MATERIAL I SIMAPRO  

Materialkategori Material SimaPro         

KONSTRUKTION Armering 
Steel rebar, blast furnace and electric arc furnace 
route 

 

  

 
Stänkputs Base plaster, CH 

   

  

 
Fasadfärg Acrylic paint, white, 60 % in solvent, RER 

   

  

 
Ytterväggar Concrete, sole plate and foundation, CH 

   

  

 
Massiva väggelement Concrete, sole plate and foundation, CH 

   

  

 
Balkongelement Concrete, sole plate and foundation, CH 

   

  

 
Spånskiva Particle board, indoor use, RER 

   

  

 
Trappor Concrete, sole plate and foundation, CH 

   

  

 
Stommaterial (trä) Sawn timber, sotfwood, RER 

   

  

 
Håldäck Concrete, sole plate and foundation, CH 

   

  

BADRUM Handfat Sanitary Ceramics, at regional storage, CH 
   

  

 
Badkar Steel, low-alloyed, RER 

   

  

 
Toalett Sanitary Ceramics, at regional storage, CH 

   

  

 
Kakel Ceramic tiles, at regional storage, CH 

   

  

VITVAROR Spis Användes endast för beräkning av transporter 
   

  

 
Kyl Användes endast för beräkning av transporter 

   

  

 
Tvättmaskin Användes endast för beräkning av transporter 

   

  

KÖK och GARDEROBER Spånskiva Fibreboard soft, CH 
   

  

 

Lackboard  Fibreboard soft, latex bonded, CH 
   

  

 

Trä Sawn timber, softwood, RER 
   

  

 

Plast PP, PS, POM polypropylene, polystyrene, general purpose, RER 
   

  

 

Pulverlackerat stål Steel, converter, low-alloyed, RER 
   

  

 

Melaminimpreg. 
Papper Paper, woodfree, RER 

   

  

 

Galvaniserat stål Steel, low-alloyed, RER 
   

  

FÖNSTER Glas Flat glass, uncoated, RER 
   

  

 

Fönsterram 
Window frame, wood, U=1.5 W/m2K, RER 

  

  

DÖRRAR Innerdörrar Door, inner, wood, RER 
   

  

 

Ståldörrar Steel, low-alloyed, RER 
   

  

TAK Stenull Rock wool, CH 
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Tätskikt Bitumen sealing V60, RER 
   

  

 

Plåt (Aluzink) Aluminium, production mix, RER;  
Steel, low-alloyed, RER;  
Zink combined metal production, SE 

   

  

 

Råspont Sawn timber, Scandinavian softwood, NORD 
   

  

GOLV Klinkers Clinker, CH 
   

  

 

Parkett Glued laminated timber, RER 
   

  

 

Lack  Acrylic varnish, 87,5% in H2O, RER 
   

  

ÖVRIGT Mässing Brass, CH 
   

  

 

Stål Chromium steel, RER    

KEMI Målarfärg Acrylic paint, white, 60 % in solvent, RER 
   

  

 

Breplasta Acrylic filler, RER 
   

  

 

Våtrumstäck Alkyd paint, RER 
   

  

 

  

Transportmedel SimaPro 

Lastbil Transport, Lorry 7.5-16t, EURO3, RER 

Lastfartyg Transport, transoceanic freight ship, OCE 

Större skåpbil Transport, van <3.5t, CH 

  Uppmontering SimaPro 

Hjullastare+ lyftkran Loader operation, large, RNA 

  Återvinning 
 Betong Disposal, building, reinforced concrete, to recycling, CH 

Trä Disposal, building, waste wood, untreated, to final disposal, CH 
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BILAGA 4.  STAPELDIAGRAM ÖVER TEODOLITENS 

MILJÖPÅVERKAN  


