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Sammanfattning 
 

De senaste åren har byggbranschen gjort stora framsteg då det kommer till 

energieffektivisering av byggnader i form av passivhus och plushus. Nu då 

energianvändningen för att hålla byggnader i drift har blivit så låg, har det blivit en allt mindre 

del av den totala energianvändningen för hela byggprocessen. För att minska byggprocessens 

miljöpåverkan ännu mer bör därför fokuset förflyttas till tillverkningen av 

byggnadsmaterialen och alla byggnadsmaterialtransporter. 

 

Syftet med rapporten är att undersöka hur lokalproducerat olika byggnadsmaterial tillverkas i 

förhållande till Skellefteå. Målet är också att få fram information om hur mycket 

energianvändning och koldioxidutsläpp de olika byggnadsmaterialen medför under 

tillverkningsfasen samt transporterna mellan tillverkningsfabrik och Skellefteå. 

Metoden för att få fram informationen har varit mejlkontakt och telefonsamtal med olika 

tillverkare. Detta för att få information om råvarornas ursprung samt byggnadsmaterialets 

tillverkningsplats. Miljövarudeklarationer har lästs för att få information om 

energianvändning och koldioxidutsläpp för varje byggnadsmaterial. 

 

Resultatet visar att det till stor del är möjligt att bygga med lokalproducerade 

byggnadsmaterial i Skellefteå så länge valet blir grund av betong, stomme av trä, fasad och 

innerpanel av trä samt plåttak som yttertak. Råvarubrytningen sker dock en längre sträcka från 

Skellefteå i många av fallen men så länge valet blir trä finns det både råvaror och tillverkning 

av produkter lokalt. Resultatet visar också skillnaden på energianvändning och 

koldioxidutsläpp från A1-A4 för de olika byggnadsmaterialen. 

 

 
  

  



 

 

Abstract 
 

The construction industry has made great progress when it comes to improving the energy 

performance in buildings. The focus should therefore now on be shifted to the manufacturing 

and transportation of building materials to gain further environmental advantages and 

lowering the need of energy. 

The purpose of this study is to investigate the market of locally produced building materials in 

the vicinity of Skellefteå. The task is further to estimate the energy use and the carbon dioxide 

emissions the various building materials make during the manufacturing and transportation 

from the manufacturing plant to Skellefteå. 

Interviews with different manufacturer by email and telephone has been the method to 

obtaining the information in this report. The Environmental Product Declarations have been 

read for information on energy use and carbon dioxide emission for each building material. 

The results show that it is possible to construct buildings with local materials in the most parts 

but you have to choose the right product, in this case wood and concrete. Many building 

materials that are manufactured in the neighborhood of Skellefteå are dependent on raw 

materials from other parts of Sweden and Europe.  

 

 

 

 

  



 

 

Förord 
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1.Inledning 
 

I följande kapitel förklaras bakgrunden, syftet och målet med denna undersökning. 

1.1 Bakgrund 

 
Idag är miljöfrågan en stor del av politiken i Sverige. I Svenska Dagbladet skriver Delaryd 

och Baltscheffsky (2011) att byggsektorn står för en stor del av utsläppen och det pratas 

mycket om hur det ska lösas med hjälp av de nya energisnåla byggnaderna som byggs. De 

skriver också om Sveriges redovisning om utsläpp till FN, att utsläppet av växthusgaser för 

kategorin ``bostäder, lokaler med mera´´ motsvarar 6 % av Sveriges totala utsläpp. Artikeln 

nämner att i dessa siffror har det dock utelämnats två viktiga detaljer. Utsläppen för 

produktionen av byggnadsmaterialen samt alla transporter för ett byggnadsmaterial vid 

tillverkning och transport till arbetsplatsen är inte medräknade. Detta trots att var tredje tung 

lastbil som kör på våra vägar anlitas för att transportera något åt byggbranschen skriver 

Delaryd och Baltscheffsky (2011). En rapport som gjordes på beställning av Boverket av 

KTH och SCB under 2009 gav resultatet att utsläppen från transporter och produktion av 

byggnadsmaterial har blivit större än utsläppen för uppvärmning av byggnaden. I samma 

rapport nämns det att en viktig förbättring som går att göra är att lösa transporterna på ett 

effektivare sätt samt välja miljövänligare byggnadsmaterial (Toller et al. 2011, 31).  

I en annan artikel skriven av Bennewitz (2016) står det att byggbranschen har 3 stora 

utmaningar, där 2 av dessa är transporterna och materialet vilket stämmer överens med 

Boverkets rapport. I en annan artikel av byggindustrin skriver Melin Lundgren (2016) om en 

ny studie som visar att 78 procent av klimatpåverkan från det undersökta byggprojektet 

kommer från materialen. För att minska denna höga siffra skriver Bennewitz (2016) om ett 

alternativ att ha höga krav vid inköp, skaffa fakta om materialets EPD (en modell som visar 

produktens kretslopp och miljöpåverkan) så att medvetenheten för produkten ökar. I samma 

artikel står det, för att lösa problemet med allt utsläpp från transporterna måste drivmedlet för 

lastbilar bytas ut samt öka transporterna via järnväg. 

 

I en debattartikel av Radomski (2015) står det att en livscykelanalys från SBUF (Svenska 

byggbranschens utvecklingsfond) har visat att det är byggnadsmaterialet som är en stor del av 

miljöutsläppen, speciellt produktionen och transporten av materialet. Det står också att 

miljövänliga hus har idag i princip bara utgått från hur mycket energi som krävs för att driva 

huset.  

 

Men med hjälp av en EPD som tar med cradle to gate (vaggan till grinden) som innebär från 

råvara till färdig produkt, fås information med om energianvändningen och koldioxidutsläppet 

för tillverkningen av ett byggnadsmaterial samt transporterna som sker med råvarorna till 

tillverkningsfabrik. Sen tillkommer ju också transporter till de olika platserna där det ska 

levereras. Eftersom energianvändningen för uppvärmning av hus har sjunkit så gäller det att 

utveckla själva materialprocessen och minska även denna energiåtgång. I debattartikeln av 

Radomski (2015) nämns det att certifieringarna har börjat ta hänsyn till materialens 

energianvändning, för de högsta betygen i miljöcertifieringar behöver materialets 

miljöpåverkan beaktas.  

 

För att motverka de stora mängdutsläppen av växthusgaser måste transporterna minskas. Ett 

val av mer lokalproducerade produkter är ett bra steg på vägen samt att val av produkt sker 

utifrån geografisk placering. Då det blir kortare frakt av råvaror till fabrik till beställare. 
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1.2 Frågeställning 

 
 I hur stor grad är det möjligt att bygga med lokalproducerat byggnadsmaterial i 

Skellefteå kommun?  

 Hur stor blir den geografiska ringen om det ska byggas med så lokalproducerat 

byggnadsmaterial som möjligt? 

 Hur mycket energi kräver olika byggnadsmaterial vid tillverkning och transport från 

tillverkningsfabrik till Skellefteå? 

 Hur stort koldioxidutsläpp blir det vid tillverkning av de olika byggnadsmaterialen och 

transport från tillverkningsfabrik till Skellefteå? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka möjligheter som finns för att bygga med 

närproducerade byggnadsmaterial i Skellefteå. Lokalproducerade byggnadsmaterial leder till 

kortare transporter vilket minskar utsläppen av växthusgaser. För att ta reda på det kommer 

även en undersökning om ``vaggan till grind´´ plus transporten till Skellefteå göras för att få 

en uppfattning av det totala koldioxidutsläppet och energianvändningen för varje 

byggnadsmaterial. 

 

1.4 Mål 
 

Målet efter avslutat arbete är att: 

 Få fram hur lokalt olika byggnadsmaterial finns tillverkade från Skellefteå 

 Ta reda på energianvändningen och koldioxidutsläpp för varje byggnadsmaterial 

under tillverkningsprocessen. 

Målet är också att skapa en lista så att folk inom byggindustrin eller privatpersoner som ska 

bygga, enkelt kan välja materialen med minst miljöpåverkan samt med kortast 

transportsträcka. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Jämförelser och kontroller av det mest miljövänliga alternativet då alla faktorer kontrolleras 

kommer inte att beaktas. Exempelvis en miljöfabrik i Tyskland jämfört med en vanlig fabrik i 

Västerbotten. Endast tillverkningsfabriken för ett byggnadsmaterial som ligger närmast 

Skellefteå kommer detaljgranskas. Mindre detaljer i byggandet såsom skruv, beslag och fog 

ingår inte i denna studie.  
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2. Teori 
 

I detta kapitel förklaras områdets teoretiska grunder. Förklaring av begrepp samt information 

om miljöpåverkan.  

2.1 Byggnadsmaterialets miljöpåverkan 
 

Delaryd och Baltscheffsky (2011) skriver i en artikel att var tredje tung lastbil som kör i 

trafiken anlitas av byggbranschen. Ändå så är det ofta att detta förkastas när planering om 

vilka åtgärder som ska göras för att minska energianvändningen i byggsektorn. De skriver 

också att med en bättre planering kan transporterna kombineras med varandra och en 

minskning på byggkostnaderna kan ske med 20 procent, vilket i sig också minskar 

miljöutsläppen då transporterna blir färre.  

Nedan följer tre anledningar som Radomski (2015) har skrivit om varför hantering av 

byggnadsmaterial kommer bli en viktig faktor för att skapa ett mer miljöeffektivt byggande: 

 På grund av att det har varit mest utveckling och forskning om möjligheterna att 

minska energianvändningen för själva driften av byggnader. Har energiåtgången att 

tillverka och frakta byggnadsmaterial blivit en allt större del av hela energipåverkan av 

en byggnads livstid. 

 Intresset förflyttas, då energianvändningen för uppvärmning har minskat börjar fokus 

hamna på byggnadsmaterials miljöpåverkan. 

 Allt mer miljöcertifieringar har börjat ta med byggnadsmaterial i beräkningarna för att 

få en miljöstämpel. Exempelvis som Leed Platinum och Breeam Gold. 

Melin Lundgren (2016) har skrivet om en undersökning som gjorts av KTH och IVL som 

under byggprocessen har följt en byggnad. Resultatet för just denna byggnad blev att 

materialet stod för 78 procent av utsläppen, transporterna för 6 procent, produktionen för 8 

procent och markarbeten för 8 procent. Detta är resultatet för endast en byggnad som var ett 

bostadsprojekt på 8 våningar där källarvåningen och garage var gjord i betong och övrigt var 

det en massiv trästomme. Melin Lundgren (2016) skriver också att denna undersökning var en 

uppföljning till en tidigare studie av en lågenergibyggnad i betong där resultatet bevisade att 

materialet stod för det största utsläppet av växthusgaser och i detta fall var det betongen som 

gjorde det största utsläppet. Det står också att det ska betonas att i denna undersökning så var 

fokuset på klimatpåverkan och faktorer såsom ljud, brand och ekonomi beaktades ej.  

2.1.1 Energianvändning och Miljöpåverkan 

 

Energianvändningen visar hur mycket energi som krävs för att tillverka ett byggnadsmaterial. 

Summan blir den totala mängden av alla transporter och produktionsmaskiner till det 

tillverkat en färdig produkt. Miljöpåverkan mätt i koldioxidutsläpp är den mängd som 

påverkar miljön. En produkt som kräver mycket energi under produktionen kan ändå vara ett 

bra val med hänsyn till miljön om fabriken drivs med förnybar energi såsom vindkraft, 

solkraft eller vattenkraft. Drivs däremot en fabrik som använder mindre energianvändning av 

olja eller kol så gör den ett större koldioxidutsläpp som påverkar klimatet. 
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2.2 Byggvarudeklaration(BVD) 

 

I Teknikhandboken (u.å.) står det att byggvarudeklaration innehåller fakta som behövs för att 

konsumenten ska veta vad olika produkter innehåller och vad de olika materialen ger för 

miljökonsekvenser. Den ska finnas så att konsumenterna vet vilken vara som passar bäst för 

deras intresse men även för att kunden ska veta vad den ska göra med materialet då det ska 

bytas ut. T.ex. om det måste återvinnas eller deponeras.  

Byggvarudeklarationen kan även innehålla fakta om hur mycket energi som behövs vid 

tillverkning av materialet, detta är dock ett frivilligt steg som inte behövs nämnas om så 

tillverkaren inte vill  

Det står också att skillnaden mellan byggvarudeklaration och miljövarudeklaration är att en 

miljövarudeklaration är upprättad av en tredjeparts. En byggvarudeklaration är däremot gjord 

av tillverkaren själv. 

2.3 Livscykelanalys(EPD) 
 

En livscykelanalys även kallad för en miljövarudeklaration och förkortas EPD, är en modell 

som visar hela kretsloppet för en produkts miljöpåverkan, vagga till grav. På 

Teknikhandboken (u.å.) står det att en miljövarudeklaration är gjord av en tredje part vilket 

ökar säkerheten på källan från råvara till avfall. På Swerea (u.å.) står det att en livscykelanalys 

hjälper företag att se var någonstans i kedjan som produkten har onödigt hög miljöpåverkan 

och kan lättare då veta vad som behöver åtgärdas för att minska produktionens avtryck på 

miljön. Det nämner också att produkters miljöpåverkan har blivit en bra marknadsföring för 

företagen och är ett bra försäljningsknep då det går att bevisa att produkten är grönare än 

konkurrenternas. En miljövarudeklaration är också lämplig för inköpare om de har som mål 

av att välja de mest miljövänliga alternativen.  

 

Av dessa steg som syns i Figur 1 är det A1-A4 som kommer att granskas. 

 

Figur 1- Alla stegen för en livscykelanalys  
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2.3.1 Cradle to Gate (Vaggan till Grinden) (A1-A3) 

 

Cradle to Gate visar energianvändningen som krävs för hela produktionsskedet av ett material 

tills det är klart för att levereras till beställare. En Cradle to Gate innehåller 3 steg i en 

livscykelanalys, där första steget är brytning av råvara, andra steget är transport till 

tillverkningsfabriken och tredje steget är tillverkningsskedet för produkten. Steg som då blir 

utelämnade är transport till byggvaruhus eller byggarbetsplats, installation av materialet, 

materialets livstid samt återvinning eller deponi av materialet.  

2.3.2 Transporterna (A4) 

 

Utöver Vagga till Grind beräknas också transporterna med i energianvändningen och 

miljöpåverkan. Transportsträckan beräknas från tillverkningsplatsen till Skellefteå. 

Transporterna kan bli en avgörande faktor i de fall då energianvändningen och 

koldioxidutsläppet är väldigt lika under tillverkningsfasen. Med tanke på att 

byggtransporterna står för ca 4–5 procent av Sveriges totala utsläpp av klimatgaser så är det 

en viktig punkt att ha med (Byggindustrin 2009). Transporterna räknas separat eftersom 

sträckan som står i miljövarudeklarationerna är ett medelvärde för alla platser produkten 

transporteras till. 

För att få fram ett värde på bränsleförbrukningen vid transporterna, beräknas ett medelvärde 

ut ur 4 olika materials miljövarudeklarationer som hade information om detta. Tommen gram 

(2015) förbrukar 0,04 liter per ton och km, Paroc (2014) förbrukar 0,038 liter per ton och km, 

Jackon (2014) förbrukar 0,026 liter per ton och km samt Rockwool (2013) förbrukar 

0,017 liter per ton och km. ett medelvärde av dessa fyra fall ger ca 0,03 liter per ton och km. 

 

Enligt biogasportalen (2015) förbrukas det 9,8 kWh för varje liter diesel, vilket är lika mycket 

som 35,28 MJ. För varje liter diesel släpps det ut 2,94 kg koldioxid (Miljöfordon 2016). För 

alla materialtransporter antas diesel som drivmedel. 

 

Energimängden som krävs vid transporter beräknas enligt följande: 

35,28×0,03(l/tkm) ×transportsträcka×vikten 

Koldioxidutsläppet beräknas enligt följande: 

2,94×0,03(l/tkm) ×transportsträcka×vikten 

 

2.4 Miljöcertifiering av byggnader 

 
Miljöcertifiering är ett betyg, en bekräftelse på att byggnaden är hållbar. På Byggtjänst (2016) 

står det att certifieringen visar vilken nivå byggnaden uppnår utifrån olika faktorer som mäts 

beroende på vilken typ av miljöcertifiering du gör. Det finns flera olika varianter av 

miljöcertifiering och i Sverige är de 5 vanligaste Miljöbyggnad, BREEAM, Greenbuilding, 

LEED och Svanenmärkning. Det står också att certifiering miljöbyggnad är den vanligaste 

typen i Sverige och där utgår de från energi, materialval samt inomhusmiljö. Certifiering 

enligt BREEAM som är världens vanligaste bedömer fler punkter som projektledning, 

energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering, markanvändning, 

påverkan på närmiljö, byggnadsmaterial och föroreningar samt byggnaders läge i förhållande 

till kommunikationsmedel (Byggtjänst 2016). 
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2.5 Krav på tillverkare/byggnadsmaterial 
 

På Boverket (2016) står det om vilka krav som finns på byggnadsmaterial. Ett krav är att 

byggnadsmaterial ska vara CE-märkta och ha prestandadeklarationer för att det ska vara 

tillåtet att sälja byggnadsmaterialet i Sverige och i andra delar av Europa. Det står också att 

CE-märkning när det gäller byggnadsmaterial inte är något godkännande på att produkten är 

bra som det kan vara för andra produktkategorier. En CE-märkning är en stämpel på att 

produktens prestationer är beskrivna på samma sätt som det är i övriga Europa. Detta gör det 

lättare att jämföra olika produkter om alla använder samma mall. Boverket (2016) förklarar 

att med hjälp av prestandadeklarationen och CE-märkningen går det avgöra om 

byggprodukten är godkänd för landets byggregler.  
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3. Genomförande 
 

I detta kapitel står det om hur datainsamlingen har gått till, vilka tillvägagångssätt och vilka 

val som har blivit för att få fram den data som behövdes för att svara på resultatet. 

 

Tillvägagångssättet för att ta reda på hur lokalproducerat olika byggnadsmaterial tillverkas i 

Skellefteå, hur mycket energi det krävs vid tillverkning samt vilken miljöpåverkan som blir av 

olika byggnadsmaterial har gjorts i följande olika steg.  

 Val av vilka byggnadsmaterial som ska jämföras samt Revit modeller och mängdning 

av material 

 Info från företagens hemsidor 

 Intervju via mejl eller telefon med företagen om var de köper in sina råvaror 

 Analys av miljövarudeklarationer och byggvarudeklarationer. 

 Sammanställning av fakta samt mängdning. 

 

3.1 Val av material 
 

Först skapades en lista med olika byggnadsmaterial som skulle undersökas. Till varje 

byggnadsdel var målet att få fram 2–4 olika alternativ av byggnadsmaterial som kunde 

jämföras. Sedan ritades modeller upp i Revit där målet var att blanda de olika 

byggnadsmaterialen så mycket som möjligt så att det sedan skulle gå att jämföra de olika 

byggnadsalternativen ur hur lokalt tillverkningsfabrikerna för byggnadsmaterialen finns, hur 

stort koldioxidutsläpp det blir vid tillverkning av byggnadsmaterialen och energianvändning 

för tillverkningen. Med hjälp av Revitmodellen blev det enkelt att mängda vilken mängd som 

behövdes och därmed räkna fram materialets totala energi- och miljöpåverkan för just den 

valda 100 kvm stora byggnaden.   

3.2 Kommunikation med byggbranschen  
 

Kommunikation har haft med två olika kategorier inom byggbranschen. Det har varit 

materialtillverkarna och återförsäljarna på stora byggvaruhus. 

Materialtillverkarna har kontaktats via mejl eller telefon. Tanken med att prata med dessa var 

för att få fram från vem de beställde sina råvaror av. Detta för att veta hur stor geografisk ring 

byggnadsmaterialets olika råvaror har. Kontakt togs också för att få information om var de 

tillverkade sina produkter för att veta var någonstans just det specifika byggnadsmaterialet har 

sin tillverkningsplats. De kontaktades också för att få tillgång till deras miljövarudeklarationer 

eller byggvarudeklarationer om dessa inte redan fanns på deras hemsidor. Kontakt togs även 

för att få en bekräftelse av dem att de var produkttillverkarna som är närmast Skellefteå 

geografiskt. 

Kontakt med säljare på stora byggvaruhus gjordes för att få information om varifrån de köpte 

in sina byggnadsmaterial så att sedan tillverkarna till dessa produkter kunde kontaktas. 
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3.3 Företagens hemsidor 
 

Hemsidorna användes som hjälpmedel för att hitta information om företagens tillverkning. 

Detta för att få fram all information som gick på egen hand så frågorna som kunde bli 

besvarade på hemsidan lämnades där. Där fanns också information om företagens miljöplaner 

och hur de jobbade mot en grönare verksamhet. En del företag hade också produkternas EPD 

eller BVD. 

Byggvaruhusens hemsidor användes som grund för att se vilka olika tillverkare det fanns för 

olika material och utefter det jämföra vem av dessa som hade sin produktionsfabrik närmast 

Skellefteå. 

 

3.4 Val av företag 
 

De byggnadsmaterialtillverkare som har blivit valda och extra granskade har varit de 

tillverkningsföretag som ligger geografiskt närmast Skellefteå. Hänsyn har inte tagits till 

producenter som ligger längre bort men eventuellt har lokalare inköp av råvaror eller har lägre 

koldioxidutsläpp. Detta valet blev på grund av att tiden för att granska allas totala 

energianvändning och olika transportsträckor skulle bli alltför stor. 

3.5 EPD och BVD 
 

Livscykelanalyser lästes för att få fram information om hur stor mängd av olika råvaror 

produkterna innehöll samt få fram en siffra på hur mycket energi som krävdes för att tillverka 

produkterna från vagga till grind. De lästes också för att få fram hur stor miljöpåverkan 

byggnadsmaterialet gjorde under tillverkningsfasen.  

 

Byggvarudeklarationerna användes för att ta fram samma information som för 

livscykelanalyserna de gånger som en livscykelanalys saknades för produkten. Fall då 

tillverkare saknade information om energianvändning och miljöpåverkan togs information om 

detta från andra liknande producenter. 

3.6 Sammanställning av fakta 
 

För att få en bra och tydlig sammanställning av varje materials energianvändning, 

tillverkningsplats, råvarornas ursprung, koldioxidutsläpp och övrig information om 

byggnadsmaterialet skapades en tabell i Excel som fick med alla punkter (se bilaga 6).  

3.7 Beräkning och mängdning 
 
För att få en uppfattning om hur val av material skiljer sig åt energi- och miljömässigt, 

beräknades mängden av alla olika material som behövdes till de olika byggnadsalternativen 

ihop med varandra. Detta gjordes med hjälp av Revit för att få fram area och volymer, sedan 

användes valda k-ritningar för att veta uppbyggnaden av väggar, tak och grund. Alla stugorna 

som jämfördes med varandra valdes att göra lika stora med lika många fönster och dörrar men 

med olika materialval. När allt var mängdat adderades också varje materials koldioxidutsläpp 

och energianvändning för transporten från tillverkningsplatsen till Skellefteå.   
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4.Undersökta material och tillverkare 
 

I detta avsnitt presenteras information om var olika företag köper in råvarorna för att tillverka 

sina material samt var deras tillverkningsfabrik ligger i förhållande till Skellefteå. Uppgifter 

om energin som krävs och hur stor miljöpåverkan i koldioxidutsläpp byggnadsmaterialet har 

nämns också. Valet av tillverkare då det har funnits flera producenter i Sverige har det varit 

den som geografiskt ligger närmast Skellefteå. 

4.1 Stommaterial  
 

I följande underrubriker undersöks olika byggnadsmaterial till stommen då det gäller vilket 

företag som har tillverkningsfabrik närmast Skellefteå, varifrån råvarornas ursprung är samt 

energianvändning och koldioxidutsläpp för respektive byggnadsmaterial. 

 

4.1.1 Trä  

K-virke tillverkas av Martinsons i Kroksjön som 

ligger 7,4 km från Skellefteå. Där tillverkas alla 

typer av reglar som behövs för en komplett 

trästomme. Råvaran trä köps från skog av företag 

och privatpersoner runt om i Västerbotten1 (se 

figur 2). Information om hur stor energianvändning 

och miljöpåverkan deras produktion gör av med är 

okänd och väljer då att räkna med ett värde från 

Treindustriens miljövarudeklaration. Enligt 

Treindustrien (2015) står det att 

energianvändningen för tillverkning av sågat virke 

av gran eller furu är 9680 MJ/m3 förnybar energi 

och 685 MJ/m3 icke förnybar energi. Totala 

energianvändningen blir 10 365 MJ/m3. Koldioxidutsläppet för produktionsskedet är               

- 672 kg/m3, materialet tar därmed upp mer koldioxid än det gör av med.  

4.1.2 KL-Trä  

 

KL-trä tillverkas på Martinsons i 

Bygdsiljum som ligger 55 km från 

Skellefteå. Råvaran trä köps från skog 

av företag och privatpersoner runt om i 

Västerbotten1 (se figur 3). På 

Martinsons Såg AB (2015) står det att 

KL-Trä består av nästan 96,7 procent 

trä och nästan 3,3 procent lim, övriga 

material som inte ens totalt kommer 

upp i 0,15 procent är kartong och plast. 

På Martinsons har de satsat på 

                                                 
1 Lundgren, Per; Kvalitets och Miljösamordnare. Martinsons Såg AB. 2017. Mejl 30 mars. 

Figur 2- Geografiskring för råvarornas 

ursprung och tillverkningsplats för 

konstruktionsvirke 

Figur 3- Geografiska ringen för råvarornas ursprung och 

tillverkningsplats för KL-trä 
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hållbarhet. Via mejlkontakt förklarar de att all elektricitet som används vid produktion 

kommer från vattenkraft2, vilket har givit de en förminskning av farliga utsläpp. Martinsons 

Såg AB (2015) skriver att energin som krävs för att tillverka KL-trä är 987 MJ/m3 icke 

förnybar energi och 8962 MJ/m3 förnybar energi. Totala energianvändningen blir 

9949 MJ/m3. Det skriver också att Koldioxidutsläppen som blir vid tillverkning av KL-trä är           

-658 kg/m3, produkten tar alltså upp mer koldioxid än vad den gör av med. 

4.1.3 Stål  

 

Stålreglar och balkar tillverkas 817 km från Skellefteå 

av Europrofil i Nora. De köper in stålet från Sverige 

och Finland från exempelvis SSAB3. På SSAB (u.å.) 

står det att processen kan om vi tänker oss SSAB i 

Sverige, vara att Järnmalmen kommer från malmfälten 

LKAB och att kol köps från Australien eller USA som 

transporteras till hamnen i Luleå. För kalk, skrot samt 

legering är ursprunget hemligt då det är en del av deras 

recept för att få deras specifika kvalitet4. Stålet som 

tillverkas i Luleå kapas i bitar som är ca 11 m långa 

och 22 cm tjocka4. Dessa transporteras till Borlänge 

(SSAB u.å.) som gör om det till tunnplåt som skickas 

till Nora där Europrofil kan skapas stålprofiler 

(se figur 4).  

 

I miljövarudeklarationen av EUROPROFIL (2015) står 

det om de olika energianvändningarna och 

koldioxidutsläppen, beroende på vilken stålregel du ska 

använda så har de olika mängder. Stålregel 1a som är 

till för innerväggar och innertak kräver 29 377 MJ/ton  

icke förnybar energi och 1959 MJ/ton förnybar energi, 

den totala summan blir då 31 336 MJ/ton. Stålregel 2a som används för yttervägg och lättare 

utsatta balkar kräver 29 821 MJ/ton icke förnybar energi och 2039 MJ/ton förnybar energi, 

totala energianvändningen blir då 31 860 MJ/ton. Det står också att i Sverige var 

miljöpåverkan av dessa stålreglar och balkar 104 g koldioxid/kWh det blir ungefär 

8600×0,104 = 900 kg/ton. Värdet som används i miljövarudeklarationen är 2700 kg/ton och är 

ett medelvärde för Danmarks och Sveriges utsläpp då Danmark släpper ut 

532g koldioxid/kWh.  

4.1.4 Betong  
 

Betong tillverkas på två ställen i Skellefteå, det tillverkas av SWEROCK och Byggbetong 

John Dahlgren AB. Byggbetong John Dahlgren AB valdes då SWEROCK inte hade möjlighet 

att svara på frågor om råvarornas ursprung. På Byggbetong John Dahlgren AB (u.å.) i Medle 

som ligger 15 km utanför Skellefteå står det att de har förutom sin fabrik i Medle, även 

möjlighet till en mobil betongfabrik som går använda för projekt som ligger en längre sträcka 

                                                 
2 Informant. Martinsons Såg AB. 2017. mejl 31 mars. 
3 Informant. Europrofil. 2017. Telefonsamtal 11 april  
4 Informant. SSAB. 2017. Mejl 4 april. 

Figur 4- Produktionsgången för stål i Sverige 



11 

 

ifrån fabriken så transportsträckan minskas. Under ett 

samtal med företaget fås information om råvarorna 

ursprung som används för att tillverka betongen. Ballast, 

cement, vatten och tillsatsmedel. Ballast och vatten har de 

eget i Medle, cementen köps från Cementa från deras 

fabrik i tillexempel Skövde, tillsatsmedel köper de från 

Stockholm. De nämner också att de inte har någon siffra på 

energianvändningen eller koldioxidutsläppet som blir vid 

tillverkning. Rekommenderas därmed att söka upp ett 

schablonvärde på annat håll5. 

 

Värdena för miljöpåverkan och resursförbrukningen tas 

från Svensk Betong (2017). För en yttervägg är 

energianvändningen 204 MJ/m3 förnybar energi och 

1175 MJ/m3 icke förnybar energi, totalt blir 

energianvändningen 1379 MJ/m3. Miljöpåverkan av en 

yttervägg är 244 kg koldioxid/m3. För ett bjälklag 

inomhus ligger energianvändningen på 194 MJ/m3 

förnybar energi och 1115 MJ/m3 icke förnybar energi, totalt blir energianvändningen 

1309 MJ/m3. Koldioxidutsläppet ligger på 251 kg/m3. 

 

 

4.1.5 Limträ  
 

Limträ tillverkas på Martinson i Bygdsiljum, övrig info om Martinsons se 4.1.2 KL-Trä.  

 

Martinsons Såg AB (2015) skriver om limträs uppbyggnad, energianvändning samt 

miljöpåverkan. Limträ består av 99 procent trä och ca 1 procent lim. Energianvändningen som 

behövs vid tillverkning av limträ är 8951 MJ/m3 förnybar energi och 588 MJ/m3 icke förnybar 

energi, totalt blir energianvändningen 9539 MJ/m3. Koldioxidutsläppet för limträ är                

-679 kg/m3.  

 

4.2 Fasadmaterial 
 

I följande underrubriker undersöks olika byggnadsmaterial till fasaden då det gäller vilket 

företag som har tillverkningsfabrik närmast Skellefteå, varifrån råvarornas ursprung är samt 

energianvändning och koldioxidutsläpp för respektive byggnadsmaterial. 

4.2.1Träpanel  

 

Tillverkas på Martinsons i Kroksjön som ligger 7,4 km från Skellefteå se övriga uppgifter 

från 4.1.1. 

4.2.2 Tegelstenar  

 

Industriell tillverkning av tegelstenar finns bara på ett ställe i hela Sverige. Detta sker på Haga 

tegelbruk som ligger i Enköping. Haga tegelbruk köper in råvarorna som behövs för att 

                                                 
5 Informant. John Dahlgrens Byggbetong. 2017. Telefonsamtal 11 april. 

Figur 5- Råvarornas ursprung som John Dahlgrens 

byggbetong använder samt tillverkningsplats 
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producera fasadteglet från 3 olika platser. Platserna ligger med följande avstånd från fabriken. 

Leran 4 km från fabrik, Sand från en grustäkt som ligger 50 km från fabrik och sågspån från 

ett sågverk som ligger 100 km från fabrik6. Transportsträckan mellan Enköping och Skellefteå 

är 749 km.  

Energianvändningen och koldioxidutsläppen från Haga tegelbruk är okänd och väljer därför 

en EPD från Randerstegl (2014) som har tillverkning i Tyskland/Danmark. Enligt den 

miljövarudeklarationen så är energianvändningen 203 MJ/ton förnybar energi och 

3940 MJ/ton icke förnybar energi. Totala summan blir då 4143 MJ/ton. Koldioxidutsläppet 

som blir vid produktions skedet av tegelstenarna är 258 kg/ton.  

 

4.2.3 Puts  

 

Puts tillverkas av WEBER i Sala som ligger 705 km från Skellefteå. Weber köper Cement och 

kalk från Gotland eller Västergötland och tillsatsmedel från övriga länder i Europa7. 

Fasadputs består ungefär av 10–20 procent av cement/kalksand, 50–80 procent sand och      

1–5 procent bindemedel7.  

 

Eftersom att Weber saknar information om energianvändning och koldioxidutsläpp för 

fasadputs används istället deras miljövarudeklaration för golvavjämning (Weber 2015). 

Denna produkt består av liknande produkter som fasadputs och är för ett 20 mm tjockt lager. 

Energianvändningen för att tillverka denna blir då 7,2 MJ/m2 förnybar energi och 97 MJ/m2 

icke förnybar energi, totalt blir energianvändning 104,2 MJ/m2. Koldioxidutsläppet blir      

7,3 kg/m2.  

4.2.4 Högtryckslaminatskiva  

 

Fasadskivor av högtryckslaminat tillverkas i Nordmaling av Lamiroc som ligger 186 km från 

Skellefteå. Via telefonsamtal fås information om råvarorna och dess ursprung samt 

energianvändningen. Lamiroc köper in baspapper från Finland som transporteras med båt från 

Vasa till Umeå, ytan som behövs för att få färg och mönster på laminatskivan är dekorpapper 

som kommer från Spanien och transporteras med lastbil. De nämner också att i Nordmaling 

pressar man ihop skivorna och kapar fasadskivorna i rätt storlek. Energin som krävs och hur 

mycket koldioxidutsläpp som blir vid tillverkningen är okänd men utredning av dessa siffror 

ska påbörjas och beräknas vara klara om ca ett år. Information om Energin som används var 

900 MWh per år men att det skulle ändras lite nu då de fått ny ägare som hade andra planer 

om hur fabriken skulle drivas8. Då det blir svårt med en årsförbrukning att få fram en siffra 

per m2 och anta koldioxidutsläppet används istället information från ett spanskt företag. I 

Parklex (2016) miljövarudeklaration står det att deras energianvändning för en 10 mm tjock 

fasadskiva är 346 MJ/m2 förnybar energi och 678 MJ/m2 icke förnybar energi, totalt blir det 

1024 MJ/m2. Koldioxidutsläppet är 24,8 kg/m2.  

4.3 Yttertak 
 

I följande underrubriker undersöks olika byggnadsmaterial för yttertak då det gäller vilket 

                                                 
6 Ohlsson, Bertil, Weinerberger. 2017. mejl 31 mars. 
7 Informant. Weber. 2017. mejl 28 mars. 
8 Informant. Lamiroc. 2017. Telefonsamtal 2 maj. 
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företag som har tillverkningsfabrik närmast Skellefteå, varifrån råvarornas ursprung är samt 

energianvändning och koldioxidutsläpp för respektive byggnadsmaterial. 

 

4.3.1 Tegelpannor  

 

Tegelpannor tillverkas 705 km från Skellefteå på Monier i Vittinge som är Sveriges enda 

kvarvarande taktegelbruk9. Monier köper in råvarorna lera och vatten som behövs för att 

tillverka tegelpannor runt om Vittinge9. Energianvändningen för att tillverka dessa är 

tegelpannor är okänd och går därför inte att jämföra energianvändningen med andra 

produkter. Eftersom att informationen om energianvändningen och koldioxidutsläppen är 

okända och ingen annan leverantör har informationen om det. Energianvändningen och 

koldioxidutsläppet antas därmed till samma som för fasadtegel 4.2.2. då det består av liknande 

ämnen med liknande produktion. 

4.3.2 Betongpannor 

 

Betongpannor tillverkas på lite olika platser i Sverige och närmast Skellefteå ligger Benders i 

Bålsta som är 752 km bort. Via mejl besvaras frågorna om råvarornas ursprung och i 

byggvarudeklarationen fås information om betongpannornas innehåll. På Benders (2015) står 

det om råvarorna som behövs för att tillverka Betongpannorna. Det är 73–75 viktprocent 

Naturgrus som kommer från närområdet beroende på tillgång, 17–19 viktprocent 

portlandcement som kommer från Cementa (exempelvis deras fabrik i Skövde),                    

6–8 viktprocent av vatten som finns eget och mindre än 0.7 viktprocent av Järnoxid som de 

köper in från Tyskland10.  

 

Uppgifter om energi och koldioxidutsläpp saknas i Benders byggvarudeklaration och finner 

ingen annan leverantörs siffror heller. Därmed antas samma energianvändning och 

koldioxidutsläpp som för betong (yttervägg) då råvarorna som behövs vid tillverkning är 

liknande 4.1.4. betong. 

4.3.3 Plåttak  

 

Plåttak tillverkas av Vännäs plåt i Vännäs som ligger 142 km från Skellefteå. Via 

telefonsamtal förklaras att stålet tillverkas av SSAB som skickar vidare stålet till SSAB i 

Finspång där det lackeras och blir tunnplåt som skickas vidare till Vännäs som tillverkar 

taket. De säger för att få komplett tak av Vännäsplåt AB köps vattenavrinningen från WIJO i 

Örnsköldsvik som också köper sin plåt från SSAB i Finspång samt att taksäkerhet köper 

Vännäsplåt från Per Wikstrand i Mora11. Energianvändningen för denna process är inte 

framtagen så för att få information om energi och koldioxidutsläpp används samma värden 

som för Europrofil på grund av att de också tillverkar sina produkter av tunnplåt och det borde 

inte skilja sig så mycket i energianvändning och koldioxidutsläpp ifall produkten blir en 

stålregel eller om det blir ett plåttak se 4.1.3 Stål. 

                                                 
9 Informant. Monier. 2017. Mejl 5 april 
10 Härnqvist. Peder; Produktansvarig Tak. Benders. 2017. Mejl 6 april 
11 Informant. Vännäs Plåt. 2017. Telefonsamtal 11 april 



14 

 

4.3.4 Ytpapp 

 

Ytpapp tillverkas av Mataki och Icopal i Sverige. Båda har tillverkningsfabrikerna i Malmö 

men Matakis fabrik i Höganäs ligger mer norrut och blir därmed valet. Höganäs i Malmö 

ligger 1331 km från Skellefteå. Från Mataki (2015) fås information om vilka råvaror som 

används och via mejlkontakt med Icopal om var Icopal köper in sina råvaror ifrån (Info från 

Icopal blev då Mataki var väldigt svåra att kontakta). Råvarorna som används för att tillverka 

Matakis ytpapp Unotech är, 2,5–10 viktprocent polyesterfiberfilt som kommer från någon 

tillverkare i Europa, 10–25 viktprocent oxiderande bitumen som kommer från Göteborg,     

25–50 viktprocent destillerande bitumen, 25–50 viktprocent kalstensmjöl som kommer från 

Malmö, 2,5–6 viktprocent SBS-polymer som kommer från tillverkare i Europa,                   

10–25 viktprocent Skiffer som kommer från Grythyttan och mindre än 1 viktprocent PP-folie 

som kommer från tillverkare i Europa. Eftersom att information om hur mycket energi och 

koldioxidutsläpp ytpapp gör av med saknas och det är svårt att anta ett värde kommer detta 

utelämnas.  

4.4 Isoleringsmaterial 
 

I följande underrubriker undersöks olika Isoleringsmaterial då det gäller vilket företag som 

har tillverkningsfabrik närmast Skellefteå, varifrån råvarornas ursprung är samt 

energianvändning och koldioxidutsläpp för respektive byggnadsmaterial. 

 

4.4.1 Mineralull inklusive alla byggdelar med stenull. 

 

Mineralull tillverkas på ett par ställen i norden. Den som har tillverkningen närmast Skellefteå 

är Rockwool som använder sig av stenullisolering. Deras tillverkningsfabrik ligger i 

Trondheim där det tillverkas stenullsisolering av olika varianter såsom skalmurskiva, 

Flexibats, västkustskivor samt lösullsisolering12. I AS ROCKWOOLS (2013) 

miljövarudeklaration finns information om vad som krävs för att tillverka stenullen. Det är 

1,45 MJ/m2 förnybar energi och 12,97 MJ/m2 icke förnybar energi totalt blir det 14,42 MJ/m2. 

Koldioxidutsläppet blir vid tillverkning av stenull 1,27 kg/m2. Dessa värden gäller för en 

stenullskiva med en tjocklek på 37 mm och en densitet på 29 kg/m3 som Flexibats har. För de 

övriga varianterna av stenullsisolering saknar Rockwool miljövarudeklarationer, värden tas 

därmed från Parocs olika miljövarudeklarationer.  

Värden för Rockwools västkustskiva och fasadskiva med en densitet på 70 kg/m3 kommer 

från Parocs (2014) miljövarudeklaration som gäller för stenullsisolering med en densitet 

mellan 70–120 kg/m3. I denna deklaration står det att koldioxidutsläppet är 4,2 kg/m2 och 

energianvändningen 4,69 MJ/m2 förnybar energi och 42,6 MJ/m2 icke förnybar energi. Totala 

energibehovet är 47,29 MJ/m2 med en tjocklek på 37 mm.  

Värdet för en Skalmurskiva med en densitet på 50 kg/m3 används Parocs (2014) 

miljövarudeklaration för isolering med en densiteten som är mindre än 70 kg/m3. 

Koldioxidutsläppet är då 1,48 kg/m2 och energianvändningen 1,67 MJ/m2 förnybar energi och 

                                                 
12 Leander, Johan; Tekniskrådgivare. Rockwool. Mejlkontakt 19 maj 
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15,2 MJ/m2 icke förnybar energi. Totala energianvändningen blir 16,87 MJ/m2 för en tjocklek 

på 35 mm. 

För en takboard som har en densitet på över 120 kg/m3 tas värden från Parocs (2014) EPD för 

stenullsisolering med en densitet över 120 kg/m3. Värdet i den ger ett koldioxidutsläpp på 6,8 

kg/m2 för en skiva med tjockleken 39 mm. Energianvändningen är 7,65 MJ/m2 förnybar 

energi och 69,6 MJ/m2 icke förnybar energi, totala förbrukningen blir 77,25 MJ/m2. 

4.4.2 Cellulosaisolering  

 

Cellulosaisolering tillverkas på några ställen i Sverige. Icell är den producent som ligger mest 

norrut och det ligger 716 km från Skellefteå i Älvdalen. I ICELL (2016) står det om 

materialets råvaror samt energianvändning och miljöpåverkan. Deras cellulosaisolering består 

till 82 % av returpapper och resterande del är brandhämmande ämnen och bindämnen. 

Tidningspapperet kommer från Borås, saltblandningen kommer från Tyskland och termoplast 

kommer från Danmark. Energianvändningen som krävs för att tillverka cellulosaisoleringen 

är 2,2 MJ/kg icke förnybar energi och 0,42 MJ/kg förnybar energi, totala energimängden blir 

2,62 MJ/kg. Miljöpåverkan som blir av cellulosaisolering är -2,4 kg/kg. Det går 32 kg/m3 

vilket ger koldioxidutsläpp på -76,8 kg/m3 och 83,84 MJ/m3 energianvändning. För 

lösullsisoleringen används samma siffror men här med en densitet på 40 kg/m3, vilket ger 

energianvändning på 104,8 MJ/m3 och koldioxidutsläpp på -96 kg/m3.  På ICELL (u.å.) står 

det eftersom att materialet består av gamla tidningar vilket blir koldioxid neutralt samt att 

fabriken drivs av förnybar energi som vind och vattenkraft. Det står också att återanvändandet 

av ett ton tidningar sparar 19 träd, 4000 kWh, 29 000 liter rent vatten, tre kubikmeter sopor 

och 30 kilogram giftigt avfall.  

4.4.3 Cellplast  

 

Cellplast tillverkas av JACKON på alla deras fabriker, både EPS och XPS finns i Kramfors 

som ligger 326 km från Skellefteå. Cellplast består av mer än 90 procent polystyren. 

Polystyren köps in från Tyskland13. I Jackon AS (2013) miljövarudeklaration står det att 

energianvändningen för EPS är 56 MJ/m2 Icke förnybar energi och 4,9 MJ/m2 förnybar 

energi, totala energianvändningen blir 60,9 MJ/m2, detta gäller EPS 100 med tjocklek 35 mm.  

I Jackon AS (2014) står det att energianvändningen för XPS är 73 MJ/m2 Icke förnybar energi 

och 4 MJ/m2 förnybar energi, totala energianvändningen blir 77 MJ/m2, detta gäller med en 

tjocklek på 34 mm. I samma miljövarudeklarationer står det att koldioxidutsläppen som blir 

vid tillverkning av cellplast är 6,6 kg/m2 för XPS och 1,8 kg/m2 för EPS 100.  

4.4.4 Cellglas KOLJERN  

 

Koljerns byggelement tillverkas 412 km från Skellefteå i Kvissleby utanför Sundsvall. Dessa 

byggelementen har både väldigt bra bärighet och extremt bra isoleringsförmåga. Det är 

möjligt att använda byggelementen både som grund, bärande vägg samt tak. Via mejlkontakt 

fås information om råvaror och var materialen köps in. Byggelementen består av stål samt 

cellglas och stålet tillverkas av Lindab i Förslöv. Cellglaset som Koljern använder i sina 

byggelement tillverkas i Belgien. Ur FOAMGLAS (u.å.) fås information om cellglasets 

råvaror och energi samt koldioxidutsläpp vid tillverkning. råvarorna som behövs för att 

                                                 
13 Informant. Jackon. 2017. Telefonsamtal 4 april. 
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tillverka cellglaset är alla mellan 25–500 km från tillverkningsfabriken. Huvudingredienserna 

är, återvunnet glas 100 km, feldspar 350 km, sodium carbonate 75 km och ferrous-Mangnese 

oxide 25 km. Den energin som krävs för att tillverka detta är 1526 MJ/m3 icke förnybar energi 

och 921 MJ/m3 förnybar energi, totala energianvändningen för cellglas blir därmed 

2447 MJ/m3 energi. Miljöpåverkan av dessa foamglas element blir 109,23 kg/m3 

koldioxidutsläpp.  

 

Via mejlkontakt fås information om att ett Koljern element som är 200 mm högt väger ca 

35 kg/m2 varav 9 kg är stål och 26 kg är cellglas14. För en kubikmeter blir det 45 kg stål vilket 

ger energianvändning på 1431 MJ/m3 och koldioxidutsläpp på 40,5 kg/m3 (Europrofil 2015) 

så om detta adderas med cellglaset blir det ungefär vad materialen i ett Koljern-element 

kräver, vilket ger 3878 MJ/m3 energianvändning och 149,73 kg/m3 koldioxidutsläpp.  

 

Cellglaset och stålet transporteras från vardera tillverkningsfabriken till Kvissleby där det 

sätts samman. Denna transport är inte beräknad någonstans så denna måste beräknas. Räknar 

med en densitet av cellglaset på 125 kg/m3. Transporten för cellglas och stål blir då 

0,125×0,03×1900×35,28= 251,37 MJ/m3 och 0,045×0,03×906×35,28= 43 MJ/m3 

0,125×0,03× 1900×2,94= 20,95 kg/m3 och 0,045×0,03×906×2,94=3,6 kg/m3 

TOT energi: 251,37+43+3878= 4172,37 MJ/m3  

TOT koldioxidutsläpp: 20,95+3,6+149,73= 174,23 kg/m3 

 

4.5 Skivmaterial 
 

I följande underrubriker undersöks olika typer av Skivmaterial då det gäller vilket företag som 

har tillverkningsfabrik närmast Skellefteå, varifrån råvarornas ursprung är samt 

energianvändning och koldioxidutsläpp för respektive byggnadsmaterial. 

4.5.1 Gipsskivor  

  

Gipsskivor tillverkas på två olika platser i Sverige, i Bålsta av Gyproc och i Åhus av Knauf. 

Eftersom Bålsta ligger närmast Skellefteå så blir detta produktionsplatsen som granskas. 

Gyproc i Bålsta tillverkar flera olika typer av gipsskivor och de som har valts i detta fall är 

standard-, vind- och våtrumsgips. Gipset tillverkas av returgips som är från Gips Recycling 

AB som återvinner gipsskivor. Gips Recycling AB ligger bredvid Gyprocs fabrik i Bålsta just 

med anledning att minska transporterna15. De tar även kalciumsulfat som bryts i dagbrott i 

Spanien som sedan fraktas med hjälp av båt till Sverige16. Transportsträckan mellan Bålsta 

och Skellefteå är 752 km. 

På Gyproc SAINT-GOBAIN (2016) står det om gipsskivans uppbyggnad, energianvändning 

och miljöpåverkan. Gipsskiva standard består av 30 viktprocent återvunnet material. Där 

25 viktprocent är returgips och 5 viktprocent är kartong. Övrigt består gipsskivan mestadels 

av kalciumsulfat samt mindre delar av övriga ämnen. Energin som krävs för att tillverka 

                                                 
14 Mård. Kim. Koljern. 2017. Mejl 12 Maj. 
15 Lassen, Henrik. Country Manager. Gips Recycling AB. 2017. Mejl 3 april. 
16 Informant. Gyproc. 2017. Mejl 28 mars. 
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produkten är 40 MJ/m2 icke förnybar energi och 3,5 MJ/m2 förnybar energi, totalt krävs det 

43,5 MJ/m2. Gipsskiva standard släpper ut 2,2 kg/m2 koldioxid.  

På Gyproc SAINT-GOBAIN (2016) står det om gipsskivans uppbyggnad, energianvändning 

och miljöpåverkan. Vindskyddsskiva består av 32 viktprocent återvunnet material. Där 25 

viktprocent är returgips och 7 viktprocent Kartong. Övrigt material består mestadels av 

kalciumsulfat samt mindre mängder av övriga material. Energin som krävs för att tillverka 

produkten är 35 MJ/m2 icke förnybar energi och 3,3 MJ/m2 förnybar energi, totalt behövs det 

38,3 MJ/m2 energi. Koldioxidutsläpp för en Vindskyddsskiva ligger på 1,9 kg/m2.  

På Gyproc SAINT-GOBAIN (2016) står det om gipsskivans uppbyggnad, energianvändning 

och miljöpåverkan. Våtrumsgips består av 25 viktprocent återvunnet material. Där 25 

viktprocent är returgips, övrigt material är kalciumsulfat samt en mindre mängd av övriga 

material. Energianvändningen för att tillverka produkten är 75 MJ/m2 icke förnybar energi 

och 3,3 MJ/m2 förnybar energi, totala energin som krävs är 78,3MJ/m2. Våtrumsgipsskivans 

miljöpåverkan är 2,9 kg/m2.   

 

4.5.2 Plywood 

 

Plywood tillverkas bara på ett ställe i hela Skandinavien och det är av Vänerply Moelven AB i 

Otterbäcken (Moelven u.å.) som ligger 934 km från Skellefteå. På Moelven (2016) står det att 

Plywooden består av 84–89 procent gran, 5–10 procent furu som kommer från ett område på 

ca 200 km radie17. Resterande produkter är trälim och ytbehandling. Det står också att energin 

som krävs för tillverkning är 43,5 MJ/m2 förnybar energi och 25,22 MJ/m2 icke förnybar 

energi, den totala energianvändningen för plywood blir då 68,72 MJ/m2. Koldioxidutsläppet 

på miljön blir 1,21 kg/m2 och gäller för en plywoodskiva med tjockleken 13 mm. Via 

mejlkontakt fås information om att miljövarudeklarationen håller på att upprättas och 

förväntas vara klar sommaren 2017, vilket kommer ge mer exakta siffror med säkrare 

beräkningar17. 

 

4.6 Övriga material 
 

I följande underrubriker undersöks övriga byggnadsmaterial då det gäller vilket företag som 

har tillverkningsfabrik närmast Skellefteå, varifrån råvarornas ursprung är samt 

energianvändning och koldioxidutsläpp för respektive byggnadsmaterial. 

4.6.1 Armeringsjärn 

 

Armeringsjärn tillverkas 142 km från Skellefteå av Celsa steelservice i Vännäs. I Vännäs 

klipper de, svetsar och bockar ihop materialen. Materialet som de använder är tillverkat i 

deras stålverk i Mo i Rana och transporteras ca 45 mil för att komma till Vännäs18. I Celsa 

steelservice (2015) EPD står det om energianvändningen och miljöpåverkan att tillverka 

armeringsjärn. Energin som krävs för att tillverka produkterna är 3615 MJ/ton Förnybar 

                                                 
17 Tjalling, Chaudron; Produktutvecklare. Moelven. 2017. Mejl 26 april. 
18 Blomberg, Annika; Miljö och kvalitetsansvarig. Celsa Steel service. 2017. Mejl 4 april. 
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energi och 2404 MJ/ton icke förnybar energi, sammanlagt behövs det 6019 MJ/ton energi. 

Totala miljöpåverkan för att tillverka armeringsjärn blir 368,6 kg/ton under produktionsfasen.   

 

4.6.2 Underlagspapp 

 

Underlagspapp tillverkas av Mataki i Malmö se ovan ytpapp 4.3.4. Råvarorna som används 

för att tillverka underlagspappen är 10–25 viktprocent polyesterfiberfilt, 50–75 viktprocent 

destillerande bitumen, 2,5–10 viktprocent kalkstensmjöl, 2,5–10 viktprocent SBS-polymer, 

2,5–10 viktprocent fiberduk mindre än 1 viktprocent PET-remsa och mindre än 1 viktprocent 

PP-remsa (Mataki 2014). Då information om koldioxidutsläpp och energianvändning saknas 

se ytpapp 4.3.4. 

4.6.3 Ytterdörrar och inomhusdörrar 

 

Ytterdörrar och innerdörrar tillverkas av WB-trä i Burträsk. Burträsk ligger 41 km från 

Skellefteå. Via telefonsamtal kommer information om materialen och deras ursprung. 

Materialen som de använder till sina dörrar är Ek, furu, aluminium, glas och beslag. 

Ytterdörrar av ek används amerikansk vitek som kommer från Amerika. Furu kommer från 

Rundvirke i Marmaverken och är ca 80 procent av produktionsvalet. Aluminium köps in från 

Sapa och lås och säkerhet från ASSA eller Göthes. För dörrar som har glasrutor försöker WB-

trä köpa det mesta lokalt från systemglas i Burträsk men köper även glas från Polen19. Siffror 

på energianvändning och koldioxidutsläpp saknas hos Wb-trä. Väljer därför att ta värden från 

andra tillverkare med liknande produkter. 

 

Värden för en glasdörr för altaner används NorDan AS (2014) EPD för balkongdörr med 3-

glasrutor, aluminiumklädda och 123×218 cm stort. Koldioxidutsläppet är 208 kg/altandörr 

och energianvändningen är 1430 MJ/altandörr förnybar energi och 3677 MJ/altandörr icke 

förnybar energi. Totala energianvändning blir då 5107 MJ/altandörr.  

 

För en inomhusdörr används värden från Nordic door (2012) EPD för en målad innerdörr med 

en ljudreduktion på 35 dB och en storlek på 52×825×2040 mm. Koldioxidutsläppet är 

60 kg/dörr och energianvändningen 1364,8 MJ/dörr förnybar energi och 1239,2 MJ/dörr icke 

förnybar energi. Totalt blir energianvändningen 2604 MJ/dörr. 

 

Värdet för en ytterdörr blir medelvärdet mellan en innerdörr och en balkongdörr av glas på 

grund av att information om en vanlig ytterdörr ej finnes. Energianvändningen blir då 

3855 MJ/dörr och koldioxidutsläppet blir 134 kg/dörr.  

4.6.4 Fönster 

 

Fönster tillverkas av Snidex i Burträsk som ligger 41 km från Skellefteå. Via mejl fås 

information om produkternas råvaror och ursprung. Fönsterna som Snidex tillverkar består av 

55–70 viktprocent av glas som de beställer från Polen. Glastillverkare finns närmare 

exempelvis i Burträsk och Piteå men råvaran floatglas som behövs för att tillverka glas finns 

inte i Sverige så ursprungligen kommer deras råvaror utanför Sverige också. Floatverket som 

                                                 
19 Rönnlund, Anders; Produktionschef. WB-trä. 2017. Telefonsamtal 25 april. 
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fanns i Sverige tidigare låg i Halmstad men det har inte varit i bruk sedan 2013. 15–

30 viktprocent av fönsterna består av trävirke från Hälsingland, Jämtland och Ångermanland. 

7 viktprocent av fönsterna är Aluminium och det köps från Vetlanda20.  

 

Alternativ fönstertillverkare finns WB- trä som också befinner sig i Burträsk. Wb-trä köper in 

material som går att se på 4.6.3 ytterdörrar. Största skillnaden med att köpa ett fönster från 

WB-trä blir att de köper vissa glas från systemglas, vilket är ett lokalt företag i Burträsk. De 

köper också in glas från Polen då möjligheterna inte finns från systemglas exempelvis på 

grund av leveranstid. Glaset som kommer från Polen kan de WB-trä samordna med Snidex 

transporter, glastyp eller pris21. 

 

Energianvändning och miljöpåverkan var inte kontrollerade på Snidex eller WB-trä. Värde tas 

från ett annat företag som har gjort en EPD på liknande fönster. EPD taget från 

Nordvestvinduet AS (2015).  

Ett öppningsbart 3 glasfönster med storleken 1,23×1,48 m som består av 55,48 viktprocent 

glas, 30,69 viktprocent furulaminat, 7,84 viktprocent aluminium och mindre delar av övriga 

material. Miljöpåverkan från Nordvestvinduet inslående vindu är koldioxidutsläppet 

182 kg/fönster och energianvändningen 1360 MJ/fönster förnybar energi och 2520 MJ/fönster 

icke förnybar energi, totalt behövs det 3880 MJ/fönster.  

För ett fönster med fastkarm i samma storlek och 3 glasfönster står det i en EPD från 

Nordvestvinduet AS (2015) om ett fönster som består av 72,36 viktprocent av glas, 21,54 

viktprocent av furulaminat, 4,04 viktprocent av aluminium och resterande viktprocent av 

andra material. För detta fönster är miljöpåverkan 127 kg/fönster och energianvändningen 

871 MJ/fönster förnybar energi och 1790 MJ/fönster icke förnybar energi, totalt krävs det 

2661 MJ/fönster. 

4.6.5 Byggfolie/ångspärr 

 

Byggfolie tillverkas av Rani plast i Terijärv i Finland som ligger 605 km från Skellefteå. 

Byggnadsmaterialet består av 99,5 procent polyetylen och 0,5 procent masterbatch, via 

mejlkontakt fås information om att råvarorna köps in främst från Europa22. I Rani plasts 

(2016) miljövarudeklaration står information om energianvändning och koldioxidutsläpp. 

Plastfilmen är 0,20 mm tjock och kräver en energi på 1,21 MJ/m2 förnybar energi och 

16,58 MJ/m2 icke förnybar energi, den totala energianvändningen blir då 17,79 MJ/m2. 

Utsläppet av koldioxid vid tillverkningsprocessen är 0,485 kg/m2.  

4.6.6 Självbärande plåt 

 

Högprofil tillverkas av Lindab i Förslöv som ligger 1313 km från Skellefteå. Stålet köper de 

in från TATA eller SSAB. Information om energianvändning och koldioxidutsläpp används 

samma som stål kapitlet 4.1.3.  

                                                 
20 Grundström, Ulf; IT & Miljöansvarig. Snidex. 2017. Mejl 4 april. 
21 Rönnlund, Anders; Produktionschef. WB-trä. 2017. Telefonsamtal 25 april. 
22 Informant; Säljare. Rani Plast. 2017. Mejl 15 maj. 
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4.6.7 Akustiktak 

 
Akustikskivorna tillverkas av Paroc i Skövde som ligger 982 km från Skellefteå. I Parocs 

EPD för Akustikskivor (2017) står det om råvarorna som behövs för att tillverka produkten. I 

EPD:ns worst Case exempel innehåller Akustikskivorna 82 procent mineralull, 15 procent 

ytskikt och 3 procent bindemedel. Via mejlkontakt fås information om råvarornas ursprung. 

Stenullen som används i akustikskivorna kommer från Parocs stenullsfabriker i Hässleholm 

och Hällekis. Recept för stenull är hemliga då det även finns patentskyddade recept. Det som 

avslöjas är att stenullen till största del består av diabas och återvunnet material. Diabasen 

bryts väldigt lokalt till produktionsenheterna då fabrikerna är placerade där de är på grund av 

den anledningen. Ytskikten för akustikskivorna kommer från Tyskland23. I Parocs 

EPD (2017) står det också om mängden energi som behövs och koldioxidutsläppet vid 

tillverkning. Energianvändningen för tillverkning är 11,3 MJ/m2 förnybar energi och 

39,2 MJ/m2 icke förnybar energi, totalt 50,5 MJ/m2. Koldioxidutsläppet för denna produkt är 

3,09 kg/m2. Siffrorna gäller för en akustikskiva med tjockleken 15 mm. 

 

4.6.8 Bärverk för akustiktak 

 

Bärverken för akustiktaken säljs också från Paroc men de tillverkar inte produkten själv. De 

köper in bärveken från Armstrong Ceiling System som tillverkar produkterna i Valencienne i 

Frankrike som ligger 2434 km från Skellefteå24. Energianvändningen och koldioxidutsläppet 

för bärverket används samma siffror som för stål 4.1.3. 

 

4.6.9 Vindskyddsväv  
 

Vindskyddsväv tillverkas av ett företag som vill vara anonyma och på grund av säkerhet kan 

information om var det tillverkas inte berättas i mer detalj än att det är i Europa. Från T-

emballage (2010) fås information om att vindskyddsväv består av 15 viktprocent polyeten och 

85 viktprocent polypropen. Information om energianvändningen och koldioxidutsläpp saknas 

för denna produkt och väljer därmed att ta samma siffror som för Byggfolie se 4.6.5. Detta på 

grund av att det var byggnadsmaterialet som var mest likt vindskyddsväv av de tidigare 

undersökta byggnadsmaterialen. 

 

4.7 Interiörmaterial 
 

I följande underrubriker undersöks olika produkter för interiör då det gäller vilket företag som 

har tillverkningsfabrik närmast Skellefteå, varifrån råvarornas ursprung är samt 

energianvändning och koldioxidutsläpp för respektive byggnadsmaterial. 

4.7.1 Golv 

 

Trägolv tillverkas av Baseco i Sorsele som ligger 151 km från Skellefteå. Via telefonsamtal 

med en säljare på Baseco fås information om tillverkningen i Sorsele samt råvarornas 

                                                 
23 Hammarberg, Christer; Verksamhetskoordinator. Paroc AB. Mejlkontakt 18 maj. 
24 Rask, Lena; Utvecklingschef akustik. Paroc AB. Mejlkontakt 19 maj. 
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ursprung. Golv produkterna som tillverkas i Sorsele består av gran eller furu som kommer 

från lokala leverantörer som SCA och Norra skogsägarna25. 

Plastmatta tillverkas av Tarkett i Ronneby som ligger 1295 km från Skellefteå. Via 

telefonsamtal med Tarkett fås information om att råvarorna som används för att tillverka 

dessa produkter kommer från Tyskland, Danmark och Sverige26. Mer detaljerat vill de inte 

beskriva sina leverantörer. 

4.7.2 Golvlist  

 

Golvlister tillverkas i Kvarnåsen i Norsjö, både behandlade och icke behandlade, Kvarnåsen 

ligger 101 km från Skellefteå. Via telefonsamtal med Krister fås information om råvarornas 

ursprung. Trä kommer från Setra i Kåge, Norra Skogsägarna samt från Norsjö som gör 

fingerskarvat. Färgen köps från Syntema i Skellefteå27. I SWEDLIST AB:s (2011) 

miljövarudeklaration står det om tillverkning samt energianvändning och miljöpåverkan. På 

Kvarnåsen hyvlar de virket som kommer från sågverket, profilerar virket samt målning av 

listerna. Energianvändningen för tillverkning av obehandlade trälister 12×56 är 

255 MJ/100lpm där 195,91 MJ/100lpm är förnybar energi och 59,81 MJ/100lpm är icke 

förnybar energi. Koldioxidutsläppet ligger på 4,886 kg/100lpm för en obehandlad trälist. I 

SWEDLIST AB:s (2011) miljövarudeklaration för behandlade golvlister, är 

energianvändningen 259,2 MJ/100lpm. Där 195,58MJ/100lpm är förnybar energi, och 

63,62 MJ/100lpm är icke förnybar energi. Koldioxidutsläppet för en behandlad golvlist är 

5,180 kg/100lpm. 

4.7.3 Trappor  

 

Trappor i trä tillverkas i Norsjö av Drömtrappor som är största trapptillverkarna i Norden, 

Drömtrappor ligger 81 km från Skellefteå. Trapporna finns i alla olika former och räcken. Via 

mejl fås information om produktens råvaror samt råvarornas ursprung. Av materialen som 

används är 60–65 procent tillverkade av furu och det köps mestadels från sågverken i Malå 

eller Kåge. Resterande material som används till vissa trappor är bok och ek, där ek står för 

ungefär 20 procent. Ädelträ köper de in från Slovakien, Tjeckien och Polen28. I 

byggvarudeklarationerna som företaget har saknas information om energianvändningen och 

koldioxidutsläppet. Ingen siffra söks då det är svårt att hitta liknande produkter samt att det 

varierar väldigt mycket beroende på val av trapp.  

4.7.4 Tapeter 

 

Tapetfabriken som ligger närmast Skellefteå är Duro Sweden i Gävle som är en av få 

tapetfabriker som finns kvar i Sverige. Duro Sweden ligger 604 km från Skellefteå. Från Duro 

Sweden (u.å.) står det att fabriken har sedan start värnat om miljön och kvalitet, fabriken 

använder därav inga material som skadar miljön. Det står också att färgen är vattenbaserad 

och det innehåller inget PVC eller lösningsmedel. Via telefonkontakt med Duros tekniska 

chef fås information om råvarornas ursprung29. Råvarorna som används för att tillverka 

                                                 
25 Informant; Säljare. Baseco. Telefonkontakt 22 maj. 
26 Informant. Tarkett. Telefonkontakt 22 maj 
27 Bergström, Krister; Order/Planering. Swedlist. 2017. Telefonsamtal 5 maj. 
28 Alm, Madeleine; Marknadsansvarig. Drömtrappor. 2017. Mejl 12 april. 
29 Aulenius, Marcus; Tekniskchef. Duro Sweden. 2017. Telefonsamtal 15 maj. 
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materialet är tapetpapp som kommer från olika leverantörer i Europa. Färgen som används för 

att trycka tapeten tillverkar de själva i fabrik, detta är unikt och är ett bra sätt att värna om 

miljön då tillsatser undviks då färgen inte behöver bevaras under en längre tid, här tillverkas 

färgen som behövs för veckan och inte mer. Råvarorna som behövs för att tillverka färgen 

kommer från Tyskland, runt alperna och vatten har de eget. Information om energianvändning 

och koldioxidutsläpp vid tillverkning saknas. 

4.7.5 Målarfärg 

 

Målarfärg tillverkas av Beckers i deras fabrik i Nykvarn som ligger 816 km från Skellefteå. 

På Beckers (u.å.) står det att fabriken är en av det mest miljöanpassade tillverkningsfabrikerna 

i Europa. I Nykvarn tillverkas endast vattenburen färg, och vattenbaserad färg står idag för 99 

procent av den totala försäljningen. Många av Beckers färger är även är 

miljömärkta med Svanen. Beckers tillverkning i Nykvarn skapar färger för alla saker och 

underlag. Inomhus för tak och vägg, utomhusfärg för fönster och fasad samt många fler.  

 

Exempel på inomhusfärg är en halvmatt målarfärg Scotte 20 som används för vägg och tak. 

Den färgen innehåller 10–25 viktprocent akrylatpolymer, 50–70 viktprocent vatten,            

2,5–10 viktprocent dolomit, 10–25 viktprocent titandioxid samt mindre mängder 

konserveringsmedel (Beckers 2017). 

 

Exempel på våtrumsfärg, halvmatt Våtrumstäck. Består av 25–50 viktprocent 

akrylatsampolymer, 2,5–10 viktprocent Dikarbonsyraester isobutanol, 25–50 viktprocent 

vatten, 1–2,5 viktprocent Etylenglykolfenyleter 10–25 viktprocent Titandioxid,                     

0–1 viktprocent Jodokarb samt konserveringsmedel (Beckers 2017). 

 

Exempel på utomhusfärg, halvmatt Perfekt akrylat plus. Består av 25–50 viktprocent 

akrylatsampolymer, 25–50 viktprocent vatten, 2,5–10 viktprocent kalk, 10–25 viktprocent 

titandioxid, 0–1 viktprocent Jodokarb (Beckers 2017). 

 

Via telefonsamtal med Joanna fås information om råvarornas ursprung. Detaljerat är 

råvarornas ursprung dock företagshemlighet. Information som blir är att dolomit som finns i 

färgerna oftast kommer från Sverige, Bindemedel och övriga produkter kommer från Europa 

samt att vatten har de eget30. 

4.7.6 Panel 
 

Innerpanel tillverkas av Södra interiör i Sävar som ligger 118 km från Skellefteå. Via 

telefonsamtal och mejl fås information om vilka råvarorna är och deras ursprung. Råvarorna 

som behövs för tillverkning av innerpanel är trä som köps från Västerbottenområdet 

exempelvis Norra Skogsägarna eller Martinsons och färgen för att måla panelen kommer från 

Skellefteå, var Skellefteå köper färgen är inte klart. Även information om deras arbete mot 

energieffektivisering förklaras via telefon. Det har bland annat gjort så att den maskinstyrda 

anläggningen känner av om det finns något jobb för den enskilda maskinen för stunden. 

Annars stängs den av och väntar till en produkt kommer då startar den igen31. 

Information om energianvändning och koldioxidutsläpp saknas och väljer därför en 

miljövarudeklaration från Treindustrien (2015) som har siffor för omålad träpanel. 

                                                 
30 Svensson, Joanna; Ansvarig miljösupport Tikkurila Sverige AB (Alcro och Beckers). 2017. Telefonsamtal 22 

maj. 
31 Fredriksson, Kenneth; Platschef. Södra interiör. 2017. Mejl och Telefonsamtal 3 maj 
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Energianvändningen som behövs är 153 MJ/m2 förnybar energi och 12,6 MJ/m2 icke förnybar 

energi, totalt blir det 165,6 MJ/m2. Koldioxidutsläppet blir -10 kg/m2, detta gäller för virke 

med bräder av dimensionen 14×120 mm.   
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5. De jämförda husalternativen 
 

Här presenterats de olika alternativen för att bygga en 100 kvm stuga. 

Alternativ 1.  
 

Grunden i alternativ 1 är platta med cellglas där cellglasskivor 

med en tjocklek på 100 mm läggs mot mark och Koljern- 

elementen läggs ovanpå (se figur 6, 7 och tabell 1). 

 

Tabell 1- Grundens uppbyggnad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterväggen i alternativ 1 består av KL-trä som bärande del,  

isoleringen är stenull och fasadbeklädnaden är av högtryckslaminatskiva. Spikläkt som 

fasaden sätts på. Västkustskiva och vindskyddsväv håller luften stilla i isoleringen, ångspärren 

för att förhindra isoleringen från att bli fuktig (se figur 8 och tabell 2 för uppbyggnad). 

 

För yttervägg, innervägg och tak skulle det gå att välja bort gipsskivan och ha synligt trä 

invändigt. I detta alternativ har valet blivit att beräkna alla ytskikt med en gipsskiva då det var 

ritat så i Martinsons handbok om KL-trä (se figur 8 och 9). 

 

 Tabell 2-ytterväggens uppbyggnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platta av Cellglas 

 

Cellglasskivor 100 mm 

Koljern-element(Cellglas) 208 mm 

Yttervägg 

 

Högtryckslaminatskiva 

28 mm spikläkt 

Vindskyddsväv 

50 västkustskiva 

45×170 mm horisontala träregel med 

isolering 

Ångspärr 

120 mm KL-trä 

Invändig gipsskiva 

Figur 6-KOLJERNS byggelement 

som går använda som grund 

(Koljern u.å.) 

Figur 7-K-ritning över grundplattans 

uppbyggnad (Koljern u.å.) 

Figur 8-Ritning över ytterväggens 

uppbyggnad (Martinsons handbok i  

KL-trä s.20) 
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De bärande innerväggarna är uppbyggda med KL-trä som  

bärande del med gipsskiva på var sida (se figur 9 och tabell 3). 

De vanliga innerväggarna är uppbyggda på samma sätt fast  

med mindre tjocklek på KL-träet (se tabell 4). 

Tabell 3-Bärande innerväggars uppbyggnad 

   

 

 

  

Tabell 4-Innerväggarnas uppbyggnad 

 

 

  

 

 

Yttertaket i alternativ 1 består av Betongpannor som ytskickt och KL-trä som den bärande 

delen (se figur 10 och tabell 5). Betongpannorna ligger på bärläkten och ströläkten skapar en 

fri väg för vatten att rinna undan. Underlagspappen på råsponten fungerar som ett fuktskydd. 

Råsponten fästs på limträbalkarna som har 3 lager 170 mm värmeisolering av stenull.  

Ångspärren hindrar fukten att vandra ut i isoleringen. Glespanelen för att skapa hålrum för el 

samt för att fästa gipsskivorna på. 

Tabell 5-Yttertakets uppbyggnad 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

Bärande innerväggar 

 

12.5 mm gipsskiva 

82 mm KL-trä 

12.5 mm gipsskiva 

Innerväggar 

 

12.5 mm gipsskiva 

60 mm KL-trä 

12.5 mm gipsskiva 

Yttertak till innertak 

 

Betongpannor 

38×56 mm bärläkt 

25×38 mm ströläkt 

Underlagspapp 

Råspont 

45×495 Limträbalk c/c 765 med isolering 

3×170 

Ångspärr 

100 KL-trä 

28×70 glespanel c/c 300 

12,5 mm gipsskiva 

Figur 9-Ritning över den bärande 

innerväggens uppbyggnad 

(Martinsons handbok i KL-trä s.22) 

Figur 10-Ritning över yttertakets 

uppbyggnad 
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Alternativ 2 
 

Alternativ 2 har samma uppbyggnad av grunden som  

alternativ 1 (se figur 6,7 och tabell 1).  

Ytterväggensuppbyggnad för alternativ 2 består av  

träreglar som bärande del med stenullsisolering mellan 

reglarna (se figur 9). Spikläkt för att fästa fasaden. Vindgipsskiva används för att förhindra 

luftströmmar i isoleringen. Ångspärr mellan vertikala och horisontala reglar och ska se till att 

byggnaden är tät från luft och ånga. Horisontal regel med isolering och gipsskiva ytterst 

Tabell 6- Ytterväggens uppbyggnad 

 

 

Bärande Innerväggens uppbyggnad för alternativ 2 består av träregel samt en plywood och 

gipsskiva på vardera sida (se figur 12 och tabell 7). Den icke bärande innerväggen är 

uppbyggd på samma sätt men med mindre dimension på träreglarna (se tabell 8). 70 mm 

stenullsisolering både i bärande och icke bärande innerväggar för att öka ljudreduktionen 

mellan rummen. 

Tabell 7- Bärande innerväggar uppbyggnad 

 

               

 

 

 

Tabell 8- Innerväggens uppbyggnad 

 

 

 

 

 

 

 

Yttervägg 

 

Ståendepanel 

25×48 mm spikläkt 

Vindskyddsskiva(gips) 

45×170 mm vertikal träregel med 

isolering 

Ångspärr 

45×45 horisontal träregel med isolering 

Invändig gipsskiva 

Bärande innerväggar 

 

12.5 mm gipsskiva 

12 mm plywood 

95 mm träregel med isolering 

12 mm plywood 

12.5 mm gipsskiva 

Innerväggar 

 

12.5 mm gipsskiva 

12 mm plywood 

70 mm träregel med isolering 

12 mm plywood 

12.5 mm gipsskiva 

Figur 11-K-ritning av yttervägg med träregelstomme (bygga 

hus 2014 s. 130.) 

Figur 12- K-ritning av innerväggens uppbyggnad 



27 

 

 

Yttertakets uppbyggnad för alternativ två består av plåttak som ytskikt och en takstol av trä 

som bärande del (se figur 13 och tabell 9). Underlagspappen fungerar som skydd mot fukt 

ifall läckage i plåten skulle uppstå, råsponten bär upp taket mellan takstolarna, takstolarna 

sätts på ett centrumavstånd på 1200 mm. 400 mm lösull av stenull som värmeisolering på 

vindsbjälklaget. Ångspärr som förhindrar fukt att komma åt isoleringen. Glespanel och 

innerpanel som ytskikt invändigt. 

Tabell 9-Yttertaket till innertakets uppbyggnad 

   

  

  

  

  

  

   

Yttertak till innertak 

 

Takplåt 

Underlagspapp 

Råspont 

Takstol 

400 mm lösullsisolering 

Ångspärr 

Glespanel 

Träpanel 

Figur 13- K-ritning över yttertakets 

uppbyggnad 
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Alternativ 3  
 

Plattans uppbyggnad för alternativ 3 är uppbyggd med ett lager 100 mm XPS  

cellplast och två lager 100 mm EPS cellplast. Ovanpå det en 100 mm tjock betongplatta med  

förstärkning av kantelement.  

Tabell 10-Grundens uppbyggnad 

  

  

 

  

 

 

 

Ytterväggens uppbyggnad för alternativ 3 är med 150 mm betongvägg som bärande  

del och fasadtegel som ytskikt. Mellan dessa är det en 150 mm tjock skalmurskiva (se figur 

15 och tabell 11).  

Tabell 11-Ytterväggens uppbyggnad 

  

  

  

  

 

   

  

 

 

Bärande innerväggar och icke bärande innerväggar är uppbyggda på samma sätt som  

i alternativ 2 (se figur 12 och tabell 7 och 8). Skillnaden är att isoleringen mellan 

Innerväggarna är cellulosaisolering istället för mineralull. 

 

Yttertakets uppbyggnad i alternativ 3 består av tegelpannor som ytskikt och en takstol  

av trä som bärande del (se figur 16 och tabell 12). Liknande alternativ 1 ligger takteglet på 

bärläkt och ströläkten skapar frigång för vattnet att rinna undan. Råsponten bär upp mellan 

takstolarna och takstolarna har ett centrumavstånd på 1200 mm. Lösull av cellulosaisolering 

som värmeisolering på vindbjälklaget och skyddas av ångspärren från fukt. Glespanel och 

gipsskiva som ytskikt invändigt. 

 

Platta på mark 

 

3×100 mm cellplast 

Betongplatta med kantelement 

Yttervägg 

 

Fasadtegel 

50 mm luftspalt 

150 mm Skalmurskiva 

150 mm Betong 

Figur 14-Betongplattans uppbyggnad med 

isolering 

Figur 15- Betongväggens uppbyggnad 



29 

 

 

 

Tabell 12- Takets uppbyggnad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yttertak till innertak 

 

Taktegel 

25 mm bärläkt 

25 mm ströläkt 

Underlagspapp 

Råspont 

Takstol 

400 mm lösullsisolering 

Ångspärr 

Glespanel 

Gipsskiva Figur 16- k-ritning för takets uppbyggnad 
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Alternativ 4 
 

Grunde är uppbyggd på samma sätt i alternativ 4 som  

i alternativ 3 (se figur 14 och tabell 10).  

Ytterväggens uppbyggnad i alternatv 4 består av stålreglar som bärande del med 

stenullsisolering emellan och fasadputs som ytskickt (se figur 17 och tabel 13). Vindskiva för 

att förhindra luftströmmar i isoleringen och en ångspärr som förhindrar isoleringen från att bli 

fuktig. 

Tabell 13- Ytterväggens uppbyggnad 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Den bärande innerväggen för alternativ 4 är uppbyggd med stålreglar som bärande del och ett 

lager plywood samt gips på vardera sida (se figur 18 och tabell 14). 70 mm isolering i både 

bärande och icke bärande innervägg för ökad ljudisolering mellan väggarna.  

Icke bärande innerväggen är uppbyggd på samma sätt fast med en mindre stålregel (se tabell 

15)  

 

Tabell 14- Bärande innerväggens uppbyggnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yttervägg 

 

20 mm ventilerad puts 

15 mm hattprofil av stål 

80 mm fasadskiva 

9 mm vindskiva (gips) 

145 mm vertikala stålreglar med isolering c/c 

600 

Ångspärr 

70 mm vertikala stålreglar med isolering c/c 

600 

12.5 mm Gipsskiva 

Bärande innerväggar 

 

12.5 mm gipsskiva 

12 mm plywood 

95 mm stålregel med isolering 

12 mm plywood 

12.5 mm gipsskiva 

Figur 17-Ytterväggens uppbyggnad (Isover Saint-Gobain u.å.) 

Figur 18- K-ritning av den bärande innerväggen 
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Tabell 15- Icke bärande innerväggarnas uppbyggnad 

 

 

 

 

 

 

Yttertakets uppbyggnad för alternativ fyra består av självbärande plåt som bärande del och 

takpapp som ytskikt (se figur 19 och tabell 16). Takboard som fungerar som värmeisolering 

samt något som takpappen kan fästa på. 220 mm stenull som värmeisolering och en ångspärr 

som förhindrar fukten att komma åt isoleringen. Parafon buller för att få bättre akustik i 

byggnaden och MT-bärverk för att hålla upp Parafon plattorna. Denna takuppbyggnad är inte 

rimlig för ett villatak utan är valt för att få möjligheten att jämföra fler material hur lokalt det 

går att hitta samt hur mycket energianvändning det gör av med och hur stort koldioxidutsläpp 

det blir. 

Tabell 16- Yttertakets uppbyggnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Innerväggar 

 

12.5 mm gipsskiva 

12 mm plywood 

70 mm stålregel med isolering 

12 mm plywood 

12.5 mm gipsskiva 

Yttertak till innertak 

 

Takpapp 

Hård mineralullsisolering (takboard) 

220 mm isolering. 

Ångspärr 

Bärande plåt 

15 mm Akustikskiva 

Undertaks bärverk 
Figur 19-Yttertakets uppbyggnad, industritak och platt 

(Paroc u.å.) 
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Alternativ 5, det mest lokala alternativet 
 

Genom att välja de bästa, lokala delarna från det olika alternativet skapas det lokala 

alternativet. 

Grunden är uppbyggd på samma sätt som alternativ 3 och 4. 

Ytterväggen är uppbyggd på samma sätt som alternativ 2 fast utbyte av mineralull till 

cellulosaisolering. 

Innerväggarna är uppbyggd på samma sätt som alternativ 1. 

 

Taket är uppbyggt på samma sätt som alternativ 2 fast lösullsisoleringen byts mot lösull av 

cellulosaisolering.  
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6. Resultat och Diskussion 
 

I detta kapitel redovisas resultaten för de olika byggnadsmaterialen. Hur långt från Skellefteå 

de tillverkas, hur mycket energianvändning som behövs och hur stort koldioxidutsläpp det blir 

vid tillverkning och transport för byggnadsmaterialet. I kapitlet jämförs också de olika 

husalternativen med varandra.  

 

I bilaga 6 finns en sammanställning av de flesta byggnadsmaterial från kapitel 4, där det för 

varje byggnadsmaterial presenteras vilket företag som tillverkar byggnadsmaterialet, var 

någonstans produkten tillverkas samt var råvarorna kommer från som de använder för att 

tillverka sin produkt. Där presenteras även hur mycket energianvändning byggnadsmaterialet 

kräver vid tillverkning per enhet, hur stort koldioxidutsläpp det blir vid tillverkning per enhet 

samt övrig information om det specifika byggnadsmaterialet. 

I bilaga 1 finns information om interiörprodukter, dörrar och fönster där samtliga är samma 

för alla villor och jämförs därmed inte i nedanstående uppgifter.  

 

6.1 HUS.1 KL-trä 
 

Nedan visas mängden av de olika byggnadsmaterialen och hur mycket koldioxidutsläpp och 

energianvändning det blir vid tillverkning av Hus 1 (se tabell 17). Det presenteras även 

koldioxidutsläpp och energianvändning för transporterna för Hus 1 (se tabell 18). Mängderna 

som används i tabell 17 och 18 kommer från Bilaga 2. 

 

För hus 1 med KL-trä som stomme är det 4 byggnadsmaterial som kommer från Västerbotten, 

vilket är KL-trä, högtrycklaminatskiva, Limträ och K-virke. Övriga byggnadsmaterial till 

villan har sina tillverkningsplatser på ett avstånd mellan 408–1951 km från Skellefteå, där det 

är tillverkning av cellglas som ligger längst bort (se tabell 18). 

 

  

Figur 20- Modell på hur exempelvis Hus 1 kan se ut. 
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Tabell 17- Mängd av varje byggnadsmaterial till Hus 1, samt uträkning av energianvändningen och koldioxidutsläppet som 

blir vid tillverkning. 

Material Mängd Energi Total 

Energi 

[MJ] 

Koldioxidutsläpp Totalt 

koldioxidutsläpp 

[kg CO2] 

Cellglasskivor 10 m3 2447 MJ/m3 24 470  109,23 kg/m3 1092 

Koljern-element 20,8 m3 4172,4MJ/m3 86 785,9 174,23 kg/m3 3624 

Högtryckslaminatskiva 124.5 m2 1024 MJ/m2 127 488 24,8 kg/m2 3087,6 

K-virke (spik-, strö-, 

bärläkt, reglar osv.) 

7,0926 10 365 

MJ/m3 

73 515 -672 kg/m3 -4766  

Vindskyddsväv 124.5 m2 17,79 MJ/m2 2214,86 0,485 kg/m2 60,38 

Västkustskiva 6,225 m3 1277 MJ/m3 7949 113,4 kg/m3 706 

Mineralull 96,2 m3 389,73 

MJ/m3 

37 492 34,29 kg/m3 3299 

Ångspärr 271.5 m2 17,79 MJ/m2 4830 0,485 kg/m2 131,68 

KL-trä 33,4 m3 9949 MJ/m3 332 297 -658 kg/m3 -21 977 

Standard Gips 301,5 m2 43,5 MJ/m2 13 115 2,2 kg/m2 663 

Betongpannor 2,12 m3 1379 MJ/m3 2923  244 kg/m3 517 

Underlagspapp 147 m2 ----- ----- ----- ----- 

Våtrumsgips 60 m2 78,3 MJ/m3 4698 2,9 kg/m2 174 

Limträ 3,84 m3 9539 MJ/m3 36 630 -679 kg/m3 -2607 

SUMMA   754 408   Upptag av CO2: 

-29 350  

Utsläpp av CO2: 

13 357  

 

Tabell 18-Mängden energi som transporterna bidrar med och koldioxidutsläppet som blir av de totala transporterna. 

Transporterna är från materialfabrik till Skellefteå. 

Material Vikt 

[ton] 

Transport Förbrukning 

[l/tkm] 

Energianvändning 

[MJ] 

Koldioxidutsläpp 

 [kg C02] 

Cellglasskivor 1,25 1951 0,03 2581,2 215,1 

Koljern-element 3,5 408 0,03 1571,85 130,99 

Högtryckslaminatskiva 1,612 186 0,03 317,34 26,45 

K-virke (spik-, strö-, 

bärläkt, reglar osv.) 

3,546 7,4 0,03 27,8 2,3168 

Vindskyddsväv 0,009 OKÄNT 0,03 ------ ------ 

Västkustskiva 0,436 701 0,03 323,5 26,96 

Mineralull 2,790 701 0,03 2070 172,5 

Ångspärr 0,050 605 0,03 32,02 2,67 

KL-trä 13,36 55 0,03 777,7 64,8 

Standard Gips 2,653 752 0,03 2111,6 175,96 

Betongpannor 5,088 752 0,03 4049,6 337,5 

Underlagspapp 0,294 1331 0,03 414,16 34,51 

Våtrumsgips 0,6 752 0,03 477,6 39,8 

Limträ 1,536 55 0,03 89,4 53,94 

SUMMA    14 850 1284 
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6.2 HUS.2 K-virke 
 

Nedan visas mängden av de olika byggnadsmaterialen och hur mycket koldioxidutsläpp och 

energianvändning det blir vid tillverkning av Hus 2 (se tabell 19). Det presenteras även 

koldioxidutsläpp och energianvändning för transporterna för Hus 2 (se tabell 20). Mängderna 

som används i tabell 19 och 20 kommer från Bilaga 3. 

 

Figur 21-Modell för hur Hus 2 kan se ut 

För hus 2 med träregelstomme är det 4 byggnadsmaterial som kommer från Västerbotten, 

vilket är Träpanel, Takplåt, undertak av träpanel och K-virke. Övriga byggnadsmaterial till 

villan har sina tillverkningsplatser på ett avstånd mellan 408–1951 km från Skellefteå, där det 

är tillverkning av cellglas som ligger längst bort (se tabell 20). 
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Tabell 19- Mängd av varje byggnadsmaterial till Hus 2, samt uträkning av energianvändningen och koldioxidutsläppet som 

blir vid tillverkning. 

Material Mängd Energi  Total Energi 
[MJ] 

Koldioxidutsläpp Totalt 

Koldioxidutsläpp 

[kg CO2] 

Cellglasskivor 10 m3 2447 MJ/m3 24 470  109,23 kg/m3 1092 

Koljern-element 20,8 m3 4172,4MJ/m3 86 785,9 174,23 kg/m3 3624 

Ståendepanel 3,64 m3 10 365 MJ/m3 37 758 ,35 -672 kg/m3 -2446,08 

K-virke (spik-, strö-, 

bärläkt, reglar, 

Råspont, Takstol) 

8.9 m3 10 365 MJ/m3 92 248,5 -672 kg/m3 -5980,8 

Vindgipsskiva 124.5 m2 38,3 MJ/m2 4768,35 1,9 kg/m2 236,55 

12.5 mm Standard 

gips 

193.5 m2  43,5 MJ/m2 8417,25 2,2 kg/m2 425,7 

Plywood 129 m2 68,72 MJ/m2 8864,88 1,21 kg/m2 156,09 

Mineralull 31,3 m3 389,73 MJ/m3 12 198 ,54 34,29 kg/m3 1073,3 

Ångspärr 224.5 m2 17,79 MJ/m2 3993,86 0,485 kg/m2 108,88 

Takplåt 0,513 ton 31 860 MJ/ton 16 344 ,18 900 kg/ton 461,7 

Lösull 40 m3 389,73 MJ/m3 15 589  34,29 kg/m3 1372 

Undertak trä 100 m2 165,6MJ/m2 16 560 -10 kg/m2 -1000 

Underlagspapp 147 m2 ----- ----- ----- ----- 

Våtrumsgips 60 m2 78,3 MJ/m2 4698 2,9 kg/m2 174 

SUMMA   332 700   Upptag av CO2: 

-9427  

Utsläpp CO2: 

8724  
Tabell 20-Mängden energi som transporterna bidrar med och koldioxidutsläppet som blir av de totala transporterna. 

Transporterna är från materialfabrik till Skellefteå. 

Material Vikt 

[ton] 

Transpo

rt 

Förbruknin

g [l/tkm] 

Energianvändni

ng [MJ] 

Koldioxidutsläpp     

[kg C02] 

Cellglasskivor 1,25 1951 0,03 2581,2 215,1 

Koljern-element 3,5 408 0,03 1571,85 130,99 

Ståendepanel 1,82 7,4 0,03 14,25 1,16 

K-virke (spik-, strö-, 

bärläkt, reglar, 

Råspont, Takstol) 

4,45 7,4 0,03 34,85 2,9 

Vindgipsskiva 0,896 752 0,03 713,1 59,4 

12.5 mm Standard 

gips 

1,703 752 0,03 1355,4 113 

Plywood 0,813 934 0,03 803,69 66,97 

Mineralull 0,908 701 0,03 673,7 56,14 

Ångspärr 0,0415 605 0,03 26,57 2,21 

Takplåt 0,513  142 0,03 77,1 6,43 

Lösull 1,6 701 0,03 1187 98,92 

Undertak trä 1 118 0,03 124,89 10,41 

Underlagspapp 0,294 1331 0,03 414,16 34,51 

Våtrumsgips 0,6 752 0,03 477,6 39,8 

SUMMA    10 055 838 
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6.3 HUS.3 Betongstomme 
 

Nedan visas mängden av de olika byggnadsmaterialen och hur mycket koldioxidutsläpp och 

energianvändning det blir vid tillverkning av Hus 3 (se tabell 21). Det presenteras även 

koldioxidutsläpp och energianvändning för transporterna för Hus 3 (se tabell 22). Mängderna 

som används i tabell 21 och 22 kommer från Bilaga 4. 

 

För hus 3 med betongstomme är det 3 byggnadsmaterial som kommer från Västerbotten, 

vilket är betong, armering och k-virke. Övriga byggnadsmaterial till villan har sina 

tillverkningsplatser på ett avstånd mellan 326–1331 km från Skellefteå där det är tillverkning 

av underlagspapp som ligger längst bort (se tabell 22). 
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Tabell 21- Mängd av varje byggnadsmaterial till Hus 3, samt uträkning av energianvändningen och koldioxidutsläppet som 

blir vid tillverkning. 

Material Mängd Energi Total Energi 
[MJ] 

Koldioxid-

utsläpp 

Totalt 

Koldioxidutsläpp 

[kg CO2] 

Cellplast XPS 10 m3 2264,65 MJ/m3 22 646 194 kg/m3 1940 

Cellplast EPS 20 m3 1714,3 MJ/m3 34 286 51 kg/m3 1020 

Betongplatta 12,538 m3 1309 MJ/m3 16 412 251 kg/m3 3147 

Armering platta 0,93 ton 6019 MJ/ton 5598 368,6 kg/ton 342,8 

Betongvägg 18,675 m3 1379 MJ/m3 25 753  244 kg/m3 4557 

Armering vägg 0,44 ton 6019 MJ/ton 2648 368,6 kg/ton 162 

Fasadtegel 22,41 ton 4143 MJ/ton 92 845  258 kg/ton 5782 

K-virke (spik-, strö-, 

bärläkt, reglar, Råspont, 

Takstol) 

7,1233 m3 10 365 MJ/m3 73 833 -672 kg/m3 -4787 

150 mm Skalmurskiva 18,675 m3 482 MJ/m3 9001 42,3 kg/m3 790 

12.5 mm Standard gips 169 m2  43,5 MJ/m2 7352 2,2 kg/m2 372 

Plywood 129 m2 68,72 MJ/m2 8864,88 1,21 kg/m2 156,09 

Cellulosaisolering skivor 4,515 m3  83,84 MJ/m3 378,54  -76,8 kg/m3 -346,75 

Ångspärr 100 m2 17,79 MJ/m3 1779 0,485 kg/m2 48,5 

Tegelpannor 2,73 m3 4143 MJ/ton 11 310 258 kg/ton 704 

Cellulosaisolering Lösull 40 m3 104,8 MJ/m3 4192 -96 kg/m3 -3840 

Underlagspapp 147 m2 ----- ----- ----- ----- 

Våtrumsgips 60 m2 78,3 MJ/m2 4698 2,9 kg/m2 174 

SUMMA   312 706   Upptag av CO2: 

-8974 

CO2 utsläpp: 

19 195 
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Tabell 22-Mängden energi som transporterna bidrar med och koldioxidutsläppet som blir av de totala transporterna. 

Transporterna är från materialfabrik till Skellefteå. 

Material Vikt 

[ton] 

Transpo

rt 

Förbruknin

g [l/tkm] 

Energianvändning 

[MJ] 

Koldioxidutsläpp    

[kg C02] 

Cellplast XPS 0,257 326  0,03 88,67 7,39 

Cellplast EPS 0,400 326 0,03 138,02 11,5 

Betongplatta 30,09 15 0,03 477,71 39,81 

Armering platta 0,93 142 0,03 139,77 11,65 

Betongvägg 44,82 15 0,03 711,56 59,30 

Armering vägg 0,44 142 0,03 66,13 5,51 

Fasadtegel 22,41 756  0,03 17 931 1494,28 

K-virke (spik-, strö-, 

bärläkt, reglar, 

Råspont, Takstol) 

3,562 7,4  0,03 27,90 2,32 

150 mm 

Skalmurskiva 

0,934 701 0,03 692,97 57,75 

12.5 mm Standard 

gips 

1,487 752 0,03 1183,53 98,63 

Plywood 0,813 934 0,03 803,69 66,97 

Cellulosa skiva 0,145 716 0,03 109,88 9,16 

Ångspärr 0,0185 605 0,03 11,85 0,99 

Tegelpannor 4,368 756  0,03 3495 291,25 

Cellulosa Lösull 1,6 716 0,03 1212 100,8 

Underlagspapp 0,294 1331 0,03 414,17 34,51 

Våtrumsgips 0,6 752 0,03 477,6 39,8 

SUMMA    27 985,08 2332 

 

6.4 HUS.4 Stålstomme 
 

Nedan visas mängden av de olika byggnadsmaterialen och hur mycket koldioxidutsläpp och 

energianvändning det blir vid tillverkning av Hus 4 (se tabell 23). Det presenteras även 

koldioxidutsläpp och energianvändning för transporterna för Hus 4 (se tabell 24). Mängderna 

som används i tabell 23 och 24 kommer från Bilaga 5. 

 

För hus 4 med betongstomme är det 2 byggnadsmaterial som kommer från Västerbotten, 

vilket var betong och armering. Övriga byggnadsmaterial till villan har sina 
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tillverkningsplatser på ett avstånd mellan 326–2434 km från Skellefteå där det är tillverkning 

av bärverket för undertak som ligger längst bort (se tabell 24). 

Tabell 23- Mängd av varje byggnadsmaterial till Hus 4, samt uträkning av energianvändningen och koldioxidutsläppet som 

blir vid tillverkning. 

Material Mängd Energi Total energi 

[MJ] 

Koldioxid-

utsläpp 

Totalt 

koldioxidutsläpp 

[kg CO2] 

Cellplast XPS 10 m3 2264,65 MJ/m3 22 646 194 kg/m3 1940 

Cellplast EPS 20 m3 1714,3 MJ/m3 34 286 51 kg/m3 1020 

Betongplatta 12,538 m3 1309 MJ/m3 16 412 251 kg/m3 3147 

Armering platta 0,93 ton 6019 MJ/ton 5598 368,6 kg/ton 342,8 

Putsfasad 106 m2 104,2 MJ/m2 11 045 7,3 kg/m2 773,8 

Stål (reglar, hattprofil 

osv) 

1,178 ton 31 336 MJ/ton 36 913,8 900 kg/ton 1060,2 

Självbärande plåt 1,275 ton 31 336 MJ/ton 39 953,4 900 kg/ton 1147,5 

Fasadskiva 8,48 m3 1273 MJ/m3 10 795 113,4 kg/m3 961,63 

12.5 mm Standard gips 175 m2 43,5 MJ/m2 7612,5 2,2 kg/m2 385 

Plywood 129 m2 68,72 MJ/m2 8864,88 1,21 kg/m2 156,09 

Mineralull 55,385 m3 389,73 MJ/m3 21 585,2 34,29 kg/m3 1899 

Ångspärr 233,5 m2 17,79 MJ/m3 4153,97 0,485 kg/m2 113,25 

Takpapp 127,5 m2 ----- ----- ----- ----- 

Akustiktak 110 m2 50,5 MJ/m2 5555 3,09 kg/m2 339,9 

Takboard 3,825 m3 1981 MJ/m3 7577 174,352 

kg/m3 

666,9 

Undertaks bärverk 0,059 ton 31 336 MJ/ton 1849 900 kg/ton 53,1 

Våtrumsgips 60 m2 78,3 MJ/m2 4698 2,9 kg/m2 174 

SUMMA   239 545  Upptag av CO2: 

0  

Utsläpp av CO2: 

14 180 
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Tabell 24-Mängden energi som transporterna bidrar med och koldioxidutsläppet som blir av de totala transporterna. 

Transporterna är från materialfabrik till Skellefteå 

Material Vikt 

[ton] 

Transpo

rt 

Förbruknin

g [l/tkm] 

Energianvändni

ng [MJ] 

Koldioxidutsläpp 

[kg C02] 

Cellplast XPS 0,257 326  0,03 88,67 7,39 

Cellplast EPS 0,400 326 0,03 138,02 11,5 

Betongplatta 30,09 15 0,03 477,71 39,81 

Armering platta 0,93 142 0,03 139,77 11,65 

Putsfasad 0,106  705 0,03 79,09 6,59 

Stål (reglar, 

hattprofil osv) 

1,178  817 0,03 1018,63 84,86 

Självbärande plåt 1,275  1313 0,03 1771,84 147,65 

fasadskiva 0,5936 701 0,03 440,41 36,7 

12.5 mm Standard 

gips 

1,54 752 0,03 1225,7 102,14 

plywood 0,813 934 0,03 803,69 66,97 

Mineralull 1,606 701 0,03 1191,55 99,3 

Ångspärr 0,0432 605 0,03 27,66 2,31 

Takpapp 0,610 1331 0,03 859,33 71,61 

Akustiktak 0,200 982 0,03 207,87 17,32 

Takboard 0,478 701 0,03 354,65 29,55 

Undertaks bärverk 0,059 2434 0,03 152 12,67 

Våtrumsgips 0,6 752 0,03 477,6 39,8 

SUMMA    9454 787,83 

 

6.5 Lokala Alternativet (Alternativ 5) 

 

Lokala Alternativet har valts utifrån de bästa möjliga materialen från de 4 tidigare 

alternativen. 

 

Nedan visas mängden av de olika byggnadsmaterialen och hur mycket koldioxidutsläpp och 

energianvändning det blir vid tillverkning av det lokala alternativet (se tabell 25). Det 

presenteras även koldioxidutsläpp och energianvändning för transporterna för det lokala 

alternativet (se tabell 26). Mängderna som används i tabell 25 och 26 kommer från Bilaga 2, 

3, 4 och 5. 

För det lokala alternativet är det 7 byggnadsmaterial som kommer från Västerbotten, vilket 

var betong, armering, träpanel, KL-trä, takplåt, undertak av träpanel och k-virke. Övriga 

byggnadsmaterial till villan har sina tillverkningsplatser på ett avstånd mellan 326–1331 km 

från Skellefteå där det är tillverkning av underlagspapp som ligger längst bort (se tabell 22). 

Valet av byggnadsmaterial till det lokalproducerade huset har varit det som 

tillverkningsmässigt ligger närmast Skellefteå, förutom valet av isolering. Valet av 

cellulosaisolering blev då det endast skilde 15 km mellan cellulosaisolering och mineralull 

men mest för att energianvändningen och koldioxidutsläppet skilde sig väldigt mycket åt. Det 

blev också ett bra val då produktionen av detta byggnadsmaterial sker i Sverige.  
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Tabell 25- Mängd av varje byggnadsmaterial till det Lokala alternativet, samt uträkning av energianvändningen och 

koldioxidutsläppet som blir vid tillverkning 

Material Mängd Energi  Total Energi 
[MJ] 

Koldioxid-

utsläpp 

Totalt 

Koldioxidutsläpp 

[kg CO2] 

Cellplast XPS 10 m3 2264,65 MJ/m3 22 646 194 kg/m3 1940 

Cellplast EPS 20 m3 1714,3 MJ/m3 34 286 51 kg/m3 1020 

Betongplatta 12,538 m3 1309 MJ/m3 16 412 251 kg/m3 3147 

Armering platta 0,93 ton 6019 MJ/ton 5598 368,6 kg/ton 342,8 

Ståendepanel 3,64 m3 10 365 MJ/m3 37 758 ,35 -672 kg/m3 -2446,08 

K-virke (spik-, 

strö-, bärläkt, 

reglar, Råspont, 

Takstol) 

8.26 m3 10 365 MJ/m3 85 614,9 -672 kg/m3 -5550,72 

KL-trä 4,4 m3 9949 MJ/m3 43 775,6 -658 kg/m3 -2895,2 

Vindgipsskiva 124.5 m2 38,3 MJ/m2 4768,35 1,9 kg/m2 236,55 

12.5 mm Standard 

gips 

193.5 m2  43,5 MJ/m2 8417,25 2,2 kg/m2 425,7 

Cellulosa isolering 26,765 m3 83,84 MJ/m3 2243,98 -76,8 kg/m3 -2055,55 

Ångspärr 224.5 m2 17,79 MJ/m2 3993,86 0,485 kg/m2 108,9 

Takplåt 0,513 ton 31 860 MJ/ton 16 344 ,18 900 kg/ton 461,7 

Cellulosa Lösull 40 m3 104,8 MJ/m3 4192 -96 kg/m3 -3840 

Undertak trä 100 m2 165,6 MJ/m2 16 560 -10 kg/m2 -1000 

Underlagspapp 147 m2 ----- ----- ----- ----- 

Våtrumsgips 60 m2 78,3 MJ/m2 4698 2,9 kg/m2 174 

SUMMA   307 308  Upptag av CO2:  

-17 788 

CO2 utsläpp: 

7857 
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Tabell 26-Mängden energi som transporterna bidrar med och koldioxidutsläppet som blir av de totala transporterna. 

Transporterna är från materialfabrik till Skellefteå 

 

 

Figur 22 visar hur lokalt det är möjligt att bygga i Skellefteå med de Lokala alternativet. 

Figuren visar även råvarornas ursprung. Resultatet utifrån figur 22 visar att det är material av 

trä som tillverkas lokalt men som även har råvarorna för produkterna lokalt. Betongens 

råvaror finns också lokalt bortsätt från cementen som bryts i södra Sverige. Armeringen och 

takplåten har en längre process innan det blir en färdig byggvara som tillverkas i Västerbotten 

och blir därmed en produkt som tillverkas lokalt men använder sig av råvaror med lång 

transport. 

 

Resultatmässigt från alla olika alternativen och byggnadsmaterialen som har undersökts är det 

14 byggvaror/material som har sin produktion i Västerbotten. Byggnadsmaterialen är K-virke, 

träpanel, KL-trä och Limträ Från Martinsons, innerpanel från Södra interiör, Takplåt från 

Vännäs plåt, Betong från John Dahlgrens byggbetong, Armering från Celsa steelservice, 

högtrycklaminatskiva från Lamiroc, fönster från WB-trä och Snidex, dörrar från WB-trä, glas 

från Systemglas, golvlister från Swedlist och trappor från Drömtrappor. Ursprunget till 

råvaran för de olika producenterna kommer dock från olika platser i Europa. För att se ett 

samlat resultat från de flesta byggnadsmaterial som undersökts se bilaga 6. 

 

  

Material Vikt 

[ton] 

Transpo

rt 

Förbruknin

g [l/tkm] 

Energianvändni

ng [MJ] 

Koldioxidutsläpp   

[kg C02] 

Cellplast XPS 0,257 326  0,03 88,67 7,39 

Cellplast EPS 0,400 326 0,03 138,02 11,5 

Betongplatta 30,09 15 0,03 477,71 39,81 

Armering platta 0,93 142 0,03 139,77 11,65 

Ståendepanel 1,82 7,4 0,03 14,25 1,16 

K-virke (spik-, strö-, 

bärläkt, reglar, 

Råspont, Takstol) 

4,129 7,4 0,03 32,34 2,68 

KL-trä 2,2 55 0,03 128,1 10,64 

Vindgipsskiva 0,896 752 0,03 713,1 59,4 

12.5 mm Standard 

gips 

1,703 752 0,03 1355,4 113 

Cellulosa, skiva 0,856 701 0,03 635,1 52,9 

Ångspärr 0,0415 605 0,03 26,57 2,21 

Takplåt 0,513  142 0,03 77,1 6,43 

Cellulosa, lösull 1,6 701 0,03 1187 98,92 

Undertak trä 1 118 0,03 124,89 10,41 

Underlagspapp 0,294 1331 0,03 414,16 34,51 

Våtrumsgips 0,6 752 0,03 477,6 39,8 

SUMMA    6029,78 502,41 
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Figur 22- Tillverkningsorter och var tillverkarna köper sina råvaror ifrån i det Lokala alternativet. 
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6.6 Koldioxidutsläpp och Energianvändning 
 

Följande tabeller visar skillnaderna i de 5 olika alternativen med hänsyn till 

energianvändningen och koldioxidutsläpp, både för tillverkningsfasen och för transporten 

mellan tillverkningsplats och Skellefteå (se figur 23 och 24). 

 

 

                  Figur 23- De olika alternativens koldioxidutsläpp under tillverkning och transport 

 

 
 

            Figur 24- Energianvändningen för de olika alternativen under tillverkning och transport 

6.6.1 (A1-A3) 

 

Alternativ 1 visar att det krävs mycket energi för att tillverka byggnadsmaterialen som behövs 

till den byggnaden, det blir däremot inte speciellt stort koldioxidutsläpp. Detta då trä kräver 

mycket energi vid tillverkning och alternativ 1 består av en massiv trästomme. Övriga fyra 

alternativ är närmare energimässigt. Alternativ 2, 3 och 5 använder drygt 300 000 MJ och 

alternativ 4 är energisnålast under tillverkning och använder knappt 240 000 MJ. Alternativ 4 

består av en stålstomme och stål kräver mycket energi vid tillverkning. Däremot är 

1
3

3
5

7

8
7

2
4

1
9

1
9

5

1
4

1
8

0

7
8

5
7

-2
9

3
5

0

-9
4

2
7

-8
9

7
4

0

-1
7

7
8

8

1
2

8
4

8
3

8

2
3

3
2

7
8

8

5
0

2

A L T E R N A T I V  1 A L T E R N A T I V  2 A L T E R N A T I V  3 A L T E R N A T I V  4 O P T I M A L A  
A L T E R N A T I V E T

KOLDIOXIDUTSLÄPP
Koldioxidutsläpp (A1-A3) Koldioxidutsläpp (A1-A3) Trä Koldioxidutsläpp (A4)

7
5

4
4

0
8

3
3

2
7

0
0

3
1

2
7

0
6

2
3

9
5

4
5

3
0

7
3

0
8

1
4

8
5

0

1
0

0
5

5

2
8

2
8

5

9
4

5
4

6
0

3
0

A L T E R N A T I V  1 A L T E R N A T I V  2 A L T E R N A T I V  3 A L T E R N A T I V  4 O P T I M A L A  
A L T E R N A T I V E T

ENERGIANVÄNDNING

Energianvändning (A1-A3) Energianvändning (A4)



46 

 

stålreglarna väldigt tunna vilket gör att mängden i vikt som behövs inte blir speciellt stor och 

därmed kräver stommen mindre energi vid tillverkning än vad trä av massivstomme behöver. 

Alternativ 1 är också byggd med värmeisolerat tak vilket ger en större mängd för de flesta 

material som är på taket. De andra alternativen har isolering på vindsbjälklaget förutom 

alternativ 4 som också har isolerat tak men den har mycket mindre taklutning än det övriga 

alternativ. 

 

Fasadvalen skiljer sig också då putsfasad som är på alternativ 4 och träpanel som är på 

alternativ 2 och optimala alternativet kräver mindre energi än vad högtryckslaminat och 

fasadtegel kräver som är på alternativ och alternativ 3. 

Mest koldioxidutsläpp blir det för alternativ 3. Detta då både betong och fasadtegel gör stort 

utsläpp av koldioxid vid tillverkning. Efter alternativ 3 är det alternativ 4 som släpper ut mest 

koldioxid, denna byggnad består också av betonggrund vilket blir stort koldioxidutsläpp, 

tillverkning av stål gör också stort koldioxidutsläpp men på grund av den lätta vikten av stål 

blir inte koldioxidutsläppet för stål speciellt stort för alternativ 4. De övriga alternativen med 

trä som stomme klarar sig bättre koldioxidmässigt då trä binder koldioxid.  

6.6.2 (A1-A3 Trä) 

 

Koldioxidupptaget som blir av för de olika alternativen är de alternativ som innehåller trä 

eller cellulosaisoleringen. Det är alternativ 1 som binder mest koldioxid av alla alternativen, 

detta beror på att alternativ 1 består av en massiv trästomme vilket blir väldigt stor mängd trä 

som kan binda koldioxid. 

 

Det lokala alternativet binder näst mest koldioxid detta då det består av en träregelstomme för 

ytterväggarna och KL-trä som innerväggar. Isoleringen för det optimala alternativet är 

cellulosaisolering vilket också binder mycket koldioxid. 

 

Alternativ 2 och 3 binder nästan lika mycket koldioxid, alternativ 2 består av träregelstomme 

och alternativ 3 har reglarna i innerväggarna samt takstolen av trä men även all isolering av 

cellulosaisolering vilket också binder koldioxid. Alternativ 4 binder ingen koldioxid under 

tillverkningsfasen på grund av att den konstruktionen varken har cellulosaisolering eller något 

trävirke. 

6.6.3 (A4) 

 

Resultatet av transporten för att frakta produkterna till Skellefteå skiljer sig mycket beroende 

på vilket material som väljs. Alternativ 3 är alternativet som gör av med mest energi och 

störst koldioxidutsläpp vid transporterna, för alternativ 3 är det fasadteglet som gör det största 

avtrycket då det både är tungt samt att det transporteras en längre sträcka. Betongen är också 

tung för alternativ 3 men den tillverkas lokalt och det blir därmed inte någon större påverkan 

från det. Tegelpannorna för alternativ 3 har också stor tyngd som behöver transporteras en 

längre sträcka och skapar därmed också ett av de större utsläppen. 

 

Alternativ 1 släpper näst mest koldioxid och kräver näst mest energi vid transport. För 

alternativ 1 är det betongpannorna som tar stor del då det väger mycket samt transporteras en 
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längre sträcka, sen är det också cellglas som transporteras en längre sträcka då det tillverkas 

1900 km från Skellefteå. 

 

Alternativ 2 och 4 är relativt lika i både koldioxidutsläpp och i energi vid transporter, för 

alternativ 2 är det cellglaset som kräver mest då det är lång transportsträcka och för alternativ 

4 stålet då det också är en lång transportsträcka. Det blir dock inte jättestora utsläpp för något 

av dem då cellglas är relativt lätt och stål behövs till liten mängd. Det Lokala alternativet är 

valt för att vara så lokalt som möjligt. Det är även det alternativ som kräver minst energi och 

släpper ut minst koldioxid vid transporterna. Detta då alla val är gjorda för att transporten ska 

bli så kort som möjligt. 

6.7 Allmän diskussion 
 

Målet med arbetet har varit att försöka hitta materialtillverkarna som ligger geografiskt 

närmast Skellefteå. Många tillverkare har bekräftat via samtal eller mejl att det är deras fabrik 

som ligger närmast men det är en svag garanti. För att stärka informationen har en 

undersökning gjorts med hjälp av sökningar via internet men det har inte varit lätt där heller 

att hitta alla producenter. Så det finns ingen garanti att valen som har gjorts är de som är de 

mest lokala. Sökningarna har också främst varit att hitta materialtillverkare i Sverige. Trots att 

det kan finnas närmare alternativ i Norge eller Finland. Endast ett fåtal material kommer från 

Finland och Norge och det är när det har hittats av en slump och visat sig vara det mest lokala 

alternativet. Möjligheten finns också att snickerier kan specialtillverka olika produkter, detta 

har dock inte kontrollerats i denna undersökning.  

 

Värden som används vid uträkningar av energianvändningen och koldioxidutsläppet stämmer 

bra i de fall då miljövarudeklarationer finns tillgängliga och med tilltro att de är korrekt 

ifyllda. När företaget har saknat information om hur mycket deras fabrik kräver vid 

energiframställning och koldioxidutsläpp har värden tagits från andra tillverkare med så 

liknande förutsättningar som möjligt men värdena kan skilja till stor del beroende på vilka 

maskiner de olika tillverkningsfabrikerna använder. I vissa fall har material valts som består 

av lika beståndsdelar vilket har medfört vissa antaganden som inte stämmer utifrån just 

tillverkarens maskiner och energival. För till exempel Koljerns bygg-element behövdes 

många antaganden göras då information endast fanns om stål samt cellglas separat och inte 

processen då dessa byggs ihop. Transporten av stål och cellglas var också tvungen att räknas 

ut till Kvissleby där Koljern-elementen tillverkas. Informationen om hur stor del av elementen 

som bestod av stål och av cellglas var också svårt att få någon klarhet i då informationen var 

olika från hemsida och mejlkontakt. Slutligen gjordes antaganden med hjälp av mejlkontakt 

med Koljern samt miljövarudeklarationer för stål och cellglas för att få ett värde för Koljern-

elementen. 

 

Beräkningar av energi och koldioxid mellan de olika alternativen är inte helt rättvist att 

jämföra med varandra. Detta på grund av att ingen hänsyn har tagits till att konstruera 

byggnaderna med samma U-värde, ljudreduktion samt övriga viktiga parametrar som behövs 

för att kunna jämföra byggnader rättvist. Utan konstruktionsritningar har tagits från olika 

handböcker som varit lämpliga för att få med så varierande byggnadsmaterial som möjligt för 

att se var alla olika material tillverkas i förhållande med Skellefteå. Ett tydligt exempel på 
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detta är för alternativ 1 som består av 100 m3 isolering och alternativ 4 som knappt består av 

70 m3 isolering.  

När jämförelse görs mellan dessa produkter är det svårt att få en helt ärlig bild då jag endast 

kollar under tillverkningsfasen samt transport till byggarbetsplatsen i Skellefteå. Trä som 

binder koldioxid får ett väldigt mycket bättre värde än de övriga materialen. Betong som 

binder koldioxid över en längre tid syns inte i dessa siffror som endast är från vagga till grind. 

En fundering blir ju också vilka olika livslängder olika material har. Ett material som har 

dubbla livslängden borde ju teoretiskt få lov att släppa ut dubbla mängden koldioxid, dubbla 

transportsträckan och dubbla energianvändningen. I denna undersökning har ingen hänsyn 

tagits till materialens livslängd vilket är en viktig faktor men var inte aktuell i huvudfrågan 

hur lokalt finns olika byggnadsmaterialtillverkare Skellefteå. 

 

Att välja lokala byggnadsmaterial är inte bara bra för miljön. Lokala byggnadsmaterial 

tillverkas ju i närområdet och skapar därmed jobb för området. Tillexempel som för Wb-trä 

och Snidex i Burträsk. Snidex köper färdigt glas från Polen vilket skapar jobbmöjligheter i 

Polen. Wb-trä köper delar av färdigt glas från Polen men köper även in glas från Systemglas i 

Burträsk, detta ger mer jobb åt Systemglas vilket möjliggör fler arbetstillfällen i närområdet. 

Systemglas köper i sin tur in råvarorna för glastillverkningen från Polen men steget att 

tillverka glaset själva är bra för arbetsmarknaden.  

 

Ett annat exempel är för Södra interiör som köper in virke från norra skogsägarna eller 

Martinsons som de sedan förädlar till innerpanel. Detta är ett bra exempel på hur lokala 

byggnadsmaterial gynnar miljön men även kommunen, regionen samt Sverige. Att importera 

från andra länder skapar varken jobb eller är bra för miljön med tanke på transporterna. 
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7. Slutsats 
 

Resultatet visar att det är till stor del möjligt att bygga med lokalproducerade material i 

Skellefteå så länge valen av material går därefter. Råvarubrytningen sker dock en längre 

sträcka från Skellefteå men så länge valet blir trä finns det både råvaror och tillverkning av 

produkter lokalt. Vissa byggnadsmaterial måste dock transporteras längre då de ej tillverkas i 

närheten av Skellefteå och inte alternativa byggnadsmaterial heller gör det. T.ex. isolering och 

byggfolie. 

 

Energianvändningen och koldioxidutsläppet skiljer sig också till stor del beroende på vilket 

material som väljs. I resultatet går det även se att mycket energi inte behöver betyda mycket 

koldioxidutsläpp, detta beroende på vilken energikälla som används. Trä kräver tillexempel 

mycket energi vid tillverkning men har ett negativt tal på koldioxidutsläpp, detta då energin 

som används är grön men även för att trä binder koldioxid. Ett val av trä är ett måste för att få 

den stora delen av byggnaden att vara lokalt tillverkad i Skellefteå. Alternativet är ett val av 

betong som också tillverkas lokalt men kräver råvaran cement som kommer från ett större 

avstånd. 

Problemet med att jämföra det olika alternativen när det kommer till energi och koldioxid är 

dels att byggnaderna inte är jämförda med livslängd eller att det är uppbyggda med samma U-

värde och ljudkrav. Utan valen av de olika konstruktionerna är valda för att jämföra så många 

olika byggnadsmaterial som möjligt. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Tabell 27- Information om mängd, koldioxidutsläpp och energianvändning för de material som användes för alla 

byggnadsalternativ. 

Material Mängd Transport 

[km] 

Energi Total 

energi 

[MJ] 

Koldioxid Totalt 

koldioxidutsläpp 

[kg CO2] 

Ytterdörr 1 st. 41 3856 

MJ/dörr 

3856 134 kg/dörr 134 

Altandörr 1 st. 41 5107 

MJ/dörr 

5107 208 kg/dörr 208 

Innerdörr 4 st. 41 2604 

MJ/dörr 

10 416 59,73 kg/dörr 239 

Fönster 

(öppningsbar) 

10 st. 41 3880 

MJ/fönster 

38 800 182 kg/fönster 1820 

Fönster (fast) 4 st. 41 2661 

MJ/fönster 

10 644 127 kg/fönster 508 

Golvlist 140 m 101 259,2 

MJ/100lpm 

362,88 5,180 kg/100lpm 7,252 

Tapeter ---- 604 ----- ----- ----- ----- 

Målarfärg ---- 816 ----- ----- ----- ----- 

Plastgolv 20 m2 1295 ----- ----- ----- ----- 

Trägolv 80 m2 151 ----- ----- ----- ----- 
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Bilaga 2 
 

Tabell 28- Mängder hus 1 

 Material Mängd Densitet Vikt [ton] 

Grund Cellglasskivor 10 m3   

 Koljern element 20 m3   

     

Yttervägg Högtrycklaminatskiva 124,5 m2   

 Läkt 0,564 m3   

 Vindskyddsväv 124,5 m2   

 Västkustskiva 6,225 m3   

 Liggande regel 1,63 m3   

 Mineralull 21,2 m3   

 KL-trä 15 m3   

 Gipsskiva standard 104,5 m2   

     

Innerväggar Gipsskiva standard 44,5 m2   

 KL-trä 4,4 m3   

 Gipsskiva standard 44,5 m2   

     

Yttertak Betongpannor 2,12 m3   

 Bärläkt 0,75 m3   

 Ströläkt 0,209 m3   

 Underlagspapp 147 m2   

 Råspont 3,234 m3   

 Limträbalk 3,84 m3   

 Mineralull 7,5 m3   

 Ångspärr 147 m2   

 KL-trä 14 m3   

 Glespanel 0,7056 m3   

 Gipsskiva standard 108 m2   

     

Totalt Cellglasskivor 10 m3 125 kg/m3 1,25 

 Koljern-element 20,8 m3 175 kg/m3 3,5 

 Högtryckslaminatskiva 124.5 m2 12,95 kg/m2 1,612 

 K-virke (spik-, strö-, 

bärläkt, reglar osv.) 

7,0926 m3 500 kg/m3 3,546 

 Vindskyddsväv 124.5 m2 0,073 kg/m2 0,009 

 Västkustskiva 6,225 m3 70 kg/m3 0,436 

 Mineralull 96,2 m3 29 kg/m3 2,790 

 Ångspärr 271.5 m2 0,18 kg/m2 0,050 

 KL-trä 33,4 m3 400 kg/m3 13,36 

 Standard Gips 301,5 m2 8,8 kg/m2 2,653 

 Betongpannor 2,12 m3 2400 kg/m3 5,088 

 Underlagspapp 147 m2 2 kg/m2 0,294 

 Våtrumsgips 60 m2 10 kg/m2 0,6 

 Limträ 3,84 m3 400 kg/m3 1,536 
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Bilaga 3 
 

Tabell 29- Mängder hus 2 

 

 Material Mängd Densitet Vikt [ton] 

Grund Cellglasskivor 10 m3   

 Koljern element 20 m3   

     

Yttervägg Träpanel 3,64 m3   

 Läkt 0,2556 m3   

 Vindskyddskiva gips 124,5 m2   

 Vertikal träregel 1,6371 m3   

 Mineralull 21,165 m3   

 Horisontal träregel 0,4313 m3   

 Mineralull  5,6 m3   

 Gipsskiva standard 104,5 m2   

     

Innerväggar Gipsskiva standard 44,5 m2   

 Plywood 69,5 m2   

 Träregel 0,6446 m3   

 Mineralull 4,535 m3   

 Plywood 69,5 m2   

 Gipsskiva standard 44,5 m2   

     

Yttertak Takplåt 147 m2   

 Underlagspapp 147 m2   

 Råspont 3,234 m3   

 Takstol 2,213 m3   

 Lösull 40 m3   

 Ångspärr 147 m2   

 Glespanel 0,7056 m3   

 Trätak 100 m2   

     

Totalt Cellglasskivor 10 m3 125 kg/m3 1,25 

 Koljern-element 20,8 m3 175 kg/m3 3,5 

 Ståendepanel 3,64 m3 500 kg/m3 1,82 

 K-virke (spik-, strö-, bärläkt, 

reglar, Råspont, Takstol) 

8.9 m3 500 kg/m3 4,45 

 Vindgipsskiva 124.5 m2 7,2 kg/m2 0,896 

 12.5 mm Standard gips 193.5 m2  8,8 kg/m2 1,703 

 Plywood 129 m2 6,3 kg/m3 0,813 

 Mineralull 31,3 m3 29 kg/m2 0,908 

 Ångspärr 224.5 m2 0,18 kg/m2 0,0415 

 Takplåt 0,513 ton  0,513  

 Lösull 40 m3 40 kg/m3 1,6 

 Undertak trä 100 m2 10 kg/m2 1 

 Underlagspapp 147 m2 2 kg/m2 0,294 

 Våtrumsgips 60 m2 10 kg/m3 0,6 
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Bilaga 4 
Tabell 30- Mängder hus 3 

 Material Mängd Densitet Vikt [ton] 

Grund Cellplast  30 m3   

 Betongplatta 12,538 m3   

 Armering 0,93 ton   

     

Yttervägg Fasadtegel 22,41 ton   

 Skalmurskiva 18,675 m3   

 Betongvägg 18,675 m3   

 Armering 0,44 ton   

     

Innerväggar Gipsskiva standard 44,5 m2   

 Plywood 69,5 m2   

 Träregel 0,6446 m3   

 Mineralull 4,535 m3   

 Plywood 69,5 m2   

 Gipsskiva standard 44,5 m2   

     

Yttertak Taktegel 147 m2   

 Bärläkt 0,3344 m3   

 Ströläkt 0,209 m3   

 Underlagspapp 147 m2   

 Råspont 3,234 m3   

 Takstol 2,213 m3   

 Lösull 40 m3   

 Ångspärr 147 m2   

 Glespanel 0,7056 m3   

 Gipsskiva standard 100 m2   

     

Totalt Cellplast XPS 10 m3 25,7 kg/m3 0,257 

 Cellplast EPS 20 m3 20 kg/m3 0,400 

 Betongplatta 12,538 m3 2400 kg/m3 30,09 

 Armering platta 0,93 ton  0,93 

 Betongvägg 18,675 m3 2400 kg/m3 44,82 

 Armering vägg 0,44 ton  0,44 

 Fasadtegel 22,41 ton  22,41 

 K-virke (spik-, strö-, bärläkt, 

reglar, Råspont, Takstol) 

7,1233 m3 500 kg/m2 3,562 

 150 mm Skalmurskiva 18,675 m3 50 kg/m2 0,934 

 12.5 mm Standard gips 169 m2  8,8 kg/m2 1,487 

 Plywood 129 m2 6,3 kg/m3 0,813 

 Cellulosaisolering skivor 4,515 m3  32 kg/m2 0,145 

 Ångspärr 100 m2 0,18 kg/m2 0,0185 

 Tegelpannor 2,73 m3 1600 kg/m3 4,368 

 Cellulosaisolering Lösull 40 m3 40 kg/m3 1,6 

 Underlagspapp 147 m2 2 kg/m2 0,294 

 Våtrumsgips 60 m2 10 kg/m2 0,6 
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Bilaga 5 
 

Tabell 31- Mängder hus 4 

 

 Material Mängd Densitet Vikt [ton] 

Grund Cellplast  30 m3   

 Betongplatta 12,538 m3   

 Armering 0,93 ton   

     

Yttervägg Puts 106 m2   

 Hattprofil av stål 0,262 ton   

 Fasadskiva 8,48 m3   

 Vindskiva gips 106 m2   

 Stålreglar 0,407 ton   

 Mineralull 22,8 m3   

 Ångspärr 106 m2   

 Stålreglar 0,374 ton   

 Gipsskiva standard 106 m2   

     

Innerväggar Gipsskiva standard 44,5 m2   

 Plywood 69,5 m2   

 Stålregel 0,135 ton   

 Mineralull 4,535 m3   

 Plywood 69,5 m2   

 Gipsskiva standard 44,5 m2   

     

Yttertak Takpapp 127,5 m2   

 Takboard 3,825 m3   

 Mineralull 28,05 m3   

 Ångspärr 127,5 m2   

 Självbärande plåt 1,275 ton   

 Akustiktak 110 m2   

 Undertaks bärverk  0,059 ton   

     

Totalt Cellplast XPS 10 m3 25,7 kg/m3 0,257 

 Cellplast EPS 20 m3 20 kg/m3 0,400 

 Betongplatta 12,538 m3 2400 kg/m3 30,09 

 Armering platta 0,93 ton  0,93 

 Putsfasad 106 m2 1 kg/m2 0,106  

 Stål (reglar, hattprofil osv) 1,178 ton  1,178  

 Självbärande plåt 1,275 ton  1,275  

 Fasadskiva 8,48 m3 70 kg/m3 0,5936 

 12.5 mm Standard gips 175 m2 8,8 kg/m2 1,54 

 Plywood 129 m2 6,3 kg/m2 0,813 

 Mineralull 55,385 m3 29 kg/m3 1,606 

 Ångspärr 233,5 m2 0,18 kg/m2 0,0432 

 Takpapp 127,5 m2 4,8 kg/m2 0,610 

 Akustiktak 110 m2 1,82 kg/m2 0,200 

 Takboard 3,825 m3 125 kg/m3 0,478 

 Undertaks bärverk 0,059 ton  0,059 

 Våtrumsgips 60 m2 10 kg/m2 0,6 
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Bilaga 6 
 

 

 

 

Tabell 32- Sammanfattande information om stom- och fasadmaterial. 
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Tabell 33- Sammanfattande information om isoleringsmaterial och yttertak. 
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Tabell 34- Sammanfattande information om övriga material. 
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Tabell 36- Sammanfattande information om övriga material 

Tabell 35- Sammanfattande information om interiörmaterial 


