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SAMMANFATTNING 

Klimatfrågan har under de senaste åren bara blivit mer och mer aktuell, jorden värms upp och 

resurserna minskar. Det ställs numera krav på många områden att minska utsläpp och slöseri 

med resurser. Byggbranschen står för en hel del utsläpp, vilket de är medvetna om och nya krav 

och lagar för att reglera klimatpåverkan är på väg att införas. Byggprocessen som förut inte har 

betraktats särskilt mycket med avseende på klimatpåverkan börjar nu synas mer noggrant. 

Processen står i dagsläget för en stor del av byggnadens totala klimatpåverkan och materialen är i 

sin tur en stor del av byggprocessens utsläpp.  

Miljöbyggnad som är det mest använda miljöcertifieringssystemet för byggnader i Sverige har 

under senaste året kommit ut med en version; Miljöbyggnad 3.0. I denna version har en ny 

indikator införts där stommen och grundens klimatpåverkan skall redovisas. I detta 

examensarbete har en utvärdering av stommen och grundens klimatpåverkan genomförts med 

hjälp av denna nya indikator i Miljöbyggnad. Underlag har även hämtats in genom en 

litteraturstudie. 

Beräkningar har genomförts på ett exempelhus, en enplansvilla på 123 m2 med trästomme och 

platta på mark. För att genomföra beräkningarna har materialmängder tagits fram och sedan 

omvandlats så att alla material kunnat anges i kilo. För flera material blev det nödvändigt att ta 

fram densitet, detta gjorde att densiteten fick uppskattas för två material: isolering och betong. 

Tre stycken beräkningar genomfördes därför med uppskattade värden för densitet och därefter 

gjordes en fjärde beräkning med uppgifter från produktspecifika EPD:er.  

Resultaten visar att betongen står för den största procentuella klimatpåverkan för beräkningarna, 

och att det därmed är betongen som det blir viktigast att kunna redovisa uppgifter för. Det visar 

sig också att densiteten för betongen får en stor betydelse för slutresultatet då betongen har den 

absolut största volymen och massan. Av de uppskattningsvärdena som användes för densitet så 

var det medelvärdena som hamnade närmast de produktspecifika värdena.  

Studien visar att det är väl värt att belysa den klimatpåverkan som stom- och grundmaterialen 

står för. Skulle den klimatpåverkan som dessa material står för kunna minskas vore det ett bra 

steg framåt. Det pågår i dagsläget många projekt från olika industrier med att förbättra dessa 

material ur klimatsynpunkt och det är även på väg att införas en ny lag om klimatdeklaration av 

byggnader. 

Studien lyckas inte visa på att något material är bättre eller sämre än de andra, alla materialen 

har olika fördelar och nackdelar och alla behövs. Den slutsatsen som dras är i stället att mycket 

kan vinnas genom att bli tvungen att redovisa data, då detta kan sporra tillverkare att förbättra 

sina produkter ur klimatsynpunkt. 
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ABSTRACT 

Climate change has become a more and more pressing issue in our time, the earth is heating up 

and the recourses are decreasing. There is now pressure on a lot of establishments to reduce 

their emissions and waste of recourses. The construction industry lets out a lot of 

environmentally harmful emissions, something they know, and new regulations and legislations 

that will force them to improve are about to be introduced. The construction process has in the 

past not been subject to much scrutiny when it comes to climate impact, but the process is now 

beginning to be more closely examined. Today the process of constructing a building stands for a 

big part of the building’s total climate impact and the materials is in its turn a big source of the 

construction processes emissions.  

Miljöbyggnad which is the most used environmental assessment system for buildings in Sweden 

has during the last year come out with a new version; Miljöbyggnad 3.0. In this version a new 

indicator has been added where the climate impact of the buildings framework and foundation is 

to be presented. The purpose of this report is to evaluate the environmental impact created by a 

buildings framework and foundation using the new indicator from Miljöbyggnad. Information for 

the study has also been collected in form of a literature study. 

 Calculations has been performed on an example house, a one-storied house at 123 m2 with a 

wooden framework and a slab-on-grade foundation. To be able to carry out the calculations the 

amounts for the relevant materials had to be extracted and then converted so that every 

material could be accounted for in kilograms. For some of the materials this required the use of 

density, which led to approximations of the density for two of the materials: the insulation and 

the concrete. Three calculations where then carried out with three different approximations for 

density, thereafter a fourth calculation was made with the use of data from product specific  

EPD: s.   

The results show that the concrete stands for the largest percentage of the calculations climate 

impact and that the concrete therefor is the most important material to be able to produce data 

for. It can also be showed that the density for the concrete have a large impact on the result 

since the concrete has the largest volume and mass. Of the approximated values that where used 

the average values came closest to the product specific values.  

The study shows that it is well worth to illuminate the climate impact that framework and 

foundation materials creates. If this impact could be reduced it would be a big step forward. 

There are currently several projects that works towards reducing the carbon emissions from 

these materials and a new climate declaration law concerning buildings is on its way. 

The study fails to show that any material is superior compared to the others, the conclusion is 

rather that there is much to gain from forcing presentation of data for material since this can 

impel manufacturers to improve their products climate impact. 
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1 INLEDNING 

Miljö och klimat har under de senaste åren blivit en allt viktigare samhällsfråga med avseende på 

de klimatförändringar som världen står inför. Även om orsakerna till förändringarna är många 

och komplicerade så är majoriteten av världens klimatforskare eniga i att vi människor är den 

största anledningen till uppvärmningen av klimatet. Uppvärmningen är en konsekvens utav den 

växthuseffekt som utsläppet av växthusgaser leder till, varav den största boven är koldioxid som 

står för cirka 60 % av växthuseffektens förstärkningseffekt. Koldioxid produceras bland annat vid 

förbränning av fossila bränslen (såsom kol och olja) för energitillverkning samt i 

förbränningsmotorer som används i fordon och maskiner vid transporter och i industrin. För att 

minska uppvärmningen som sker behövs stora satsningar på förnybara energikällor, mer 

klimatsnåla transporter samt att världen rör sig ifrån beroendet av fossila bränslen [1]. 

Det pågår mycket arbete både i Sverige och på världsnivå för att bromsa uppvärmningen av 

planeten och göra samhället mer hållbart. FN har satt upp 17 stycken globala mål att arbeta mot 

fram till 2030 där mål 13 handlar om att bekämpa klimathotet. I detta mål ingår både 

rekommendationer för att minska det hotet som global uppvärmning är, men också för att arbeta 

mot att förbereda världen på de konsekvenser som uppvärmningen kommer att innebära [2]. I 

Europa har EU satt upp klimatmål fram till 2020 och 2030, dessa mål innebär att utsläppen från 

EU-länder ska minska med 20 % till 2020 och med 40 % fram till 2030. EU:s målarbete innebär 

även att koldioxidutsläppen inom unionen ska minska med 80 - 95 % fram till 2050 [3]. I Sverige 

är målarbetet uppdelat i olika nivåer med generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål. Dessa 

mål handlar inte bara om att motverka klimathotet, men också att jobba för ett mer hållbart 

samhälle, bevarandet av biologisk mångfald m.m. [4]. 

Bygg och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser stod 2015 för cirka 18 % av Sveriges totala 

utsläpp. Mellan åren 2008 - 2015 låg utsläppssnittet på cirka 22 miljoner ton CO2-e/år där cirka 

60 % av utsläppen kommer från inhemsk produktion och de övriga 40 % från importerade 

produkter [5]. Byggbranschen är medveten om den klimatpåverkan som den orsaker. De säger sig 

vara villiga att hjälpa till att ta fram sektorsstrategier för att kunna nå klimatmålen. 

Branschorganisationen Sveriges byggindustrier säger sig se två stora utmaningar som branschen 

måste tackla för att kunna nå klimatmålen. Det ena är utsläppen som kommer av branschens 

transportfordon och arbetsmaskiner, det andra är den klimatpåverkan som orsakas av 

produktion av byggmaterial [6]. 

Beroende på byggnadens energiförbrukning och vilken typ av energi som finns tillgänglig att 

använda så står själva byggprocessen för mellan 38 % - 62 % av byggnadens klimatpåverkan över 

50 år. Ses klimatpåverkan under en längre period så minskar byggprocessens procentuella 

påverkan jämfört med användningstiden, dock tillkommer utsläpp och energianvändning från 
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reparationer och utbyten [7]. Energianvändningen för byggnader har med tiden minskat rejält 

vilket har gjort att drifttidens klimatpåverkan fått en mindre procentuell inverkan på byggnadens 

totala klimatpåverkan. I många fall kan byggprocessen stå för lika stor del av klimatpåverkan som 

50 års drifttid [8]. 

Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad har under 2018 kommit ut med en ny version, 3.0, där 

en ny indikator (Indikator 15) har införts som behandlar koldioxidutsläpp för byggnadens 

stomme- och grundkonstruktion. Syftet med denna indikator är att uppmuntra dels användandet 

av EPD:er samt åtgärder som minskar den klimatpåverkan som stommen och grunden står för 

[9]. 

Syftet med detta arbete är att ta reda på stom- och grundmaterialets miljöpåverkan med 

avseende på koldioxidutsläpp, samt att utvärdera hur arbetet med Miljöbyggnads Indikator 15 

kan gå till. 

 

1.1 MÅLSÄTTNING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Målen med detta examensarbete är att: 

• Ta reda på hur relevant stom- och grundmaterialens klimatpåverkan egentligen är. 

• Reda ut hur en bedömning enligt miljöbyggnads indikator 15 går till. Identifiera 

svårigheter och utvärdera indikatorns “nytta”, samt sätta indikatorn i relation till resten 

av miljöbyggnad. 

• Analysera vad som krävs för betyg brons, silver och guld för indikator 15 samt uppskatta 

det arbete som måste genomföras för att nå de olika betygen. 

• Ta fram ett förslag på arbetsgång för arbetet med Indikator 15. 

1.1.1 Frågeställningar 

1. Hur ser klimatpåverkan ut för de material som används i en byggnads stomme och 

grund? Är den så pass stor sett ur ett bredare perspektiv att det är relevant att satsa på 

att minska klimatpåverkan för just den delen? 

2. Hur kan det arbete som måste till för att uppnå de olika nivåerna för indikator 15 

genomföras? Vilka krav ställs, vilken information behövs för de olika nivåerna och vilka 

beräkningar måste genomföras? 

3. Vilka svårigheter/utmaningar finns i arbetet för att nå ett högre betyg? Hur realistiskt är 

det att kunna sikta på ett guldbetyg? 

4. Vilka av de material som ska användas i beräkningarna står för den största klimat 

påverkan? Går det att identifiera de största ”bovarna”? 
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1.2 AVGRÄNSNINGAR 
Ett av kraven för betyg guld i Indikator 15 är att en 10 % minskning av klimatpåverkan skall 

genomföras jämfört med betyg silver. En djupdykning i hur detta skulle kunna gå till hade varit 

väldigt intressant, dock kräver det alldeles för mycket tid, samt att det helst hade behövts tillgång 

till data från tidigare projekt. Då Indikator 15 är alldeles ny i Miljöbyggnad har inte sådan data 

kunnat inhämtas. 

Denna studie har fokuserat på materialen, transporter ges däremot väldigt lite utrymme i 

rapporten. Det skulle bli alldeles för tidskrävande att försöka föra in verkliga transportsträckor 

och transportsätt i exempelberäkningarna då exempelhuset inte är ett verkligt projekt.  

I denna rapport används Miljöbyggnads definiering av vad som ingår i stomme- och 

grundkonstruktion. Detta betyder de material som ingår i den bärande delen av konstruktionen. 

För stommen innefattar detta: bärande pelare, balkar och takbjälklag. Isolering, fuktsäkring och 

klimatskal ingår inte. För grunden så räknas de material som ingår fram till dränerande skikt. 

Alltså inkluderas grundens isolering i beräkningarna. I avsnittet som försöker besvara frågan 

angående grunden och stommens klimatpåverkan tas dock bara de “stora” materialen först och 

främst hänsyn till. Alltså betong, trä och stål.  

I denna rapport används begreppen kgCO2-e och kgCO2, där kgCO2-e betyder kg 

koldioxidekvivalenter, i beräkningsverktyget för Indikator 15 används ofta enheten kgCO2, dock 

syftar detta på kgCO2-e. Då begreppen miljöpåverkan eller klimatpåverkan används avses 

påverkan i form av koldioxidutsläpp. 

När benämningen Indikator 15 används i denna rapport så syftar det alltid till den indikator 15 

som finns i Miljöbyggnad 3.0; Nyproduktion. 
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2 TEORI 

I detta avsnitt redovisas den teoretiska genomgången av studien. Avsnitt 2.1 behandlar 

klimatpåverkan för stom- och grundmaterialen och de påföljande kapitlen ger information 

angående miljöcertifieringssystem, livscykelanalyser, EPD, Indikator 15 samt det 

beräkningsverktyg som använts i studien. 

2.1 STOM- OCH GRUNDMATERIALENS KLIMATPÅVERKAN 
Två stora anläggningar som bidrar till stora koldioxidutsläpp är SSAB:s stålverk i Luleå samt 

Cementas anläggning i Slite. Den första använder stenkol i tillverkningen och producerar därmed 

fossil gas som sedan förbränns i det närliggande kraftvärmeverket. För cementa så kommer de 

höga koldioxidutsläppen i från uppvärmningen av kalciumkarbonat vid tillverkningen av cement 

[10]. Dessa är två exempel på stora koldioxidutsläpp som kan härledas till materialtillverkning av 

byggvaror. 

Tomas Ekvall påpekar i en studie från 2006 hur stommaterialet inte har någon större inverkan på 

driftperiodens klimatpåverkan och att det därför bör läggas fokus på materialens breda 

systemaspekter. Han menar på att drifttidens miljöbelastning i första hand bestäms av andra 

orsaker som tillexempel isolering, utformning och energianvändning [11]. 

I en studie av Almblad (2016) där jämförelser gjorts mellan trä och betong visas det på att betong 

står för en större miljöpåverkan än vad trä gör. Skillnaden mellan en konstruktion med 

betongstomme och en konstruktion med trästomme är väldigt stor då det i studien dras den 

slutsatsen att betongstommen stod för 5 gånger så stor miljöpåverkan jämfört med trästommen. 

För betongstommen var dess miljöpåverkan väldigt stor i produktionsskedet, där den största 

miljöpåverkan kommer från tillverkning av cement samt råvaruutvinning [12]. Detta bekräftas i 

en annan studie som gjorts där man jämfört en stomme i KL-trä med en betongstomme. Där drog 

man den slutsatsen att det ur klimatsynpunkt skulle vara bättre att använda KL-trä i det fall där 

det går [13]. I en annan studie som utförts med stöd av Energimyndigheten har man dock funnit 

att det inte finns några större skillnader i klimatpåverkan om man jämför trästomme med 

betongstomme. Studien genomfördes med avseende på tidsperioden 100 år och de små 

skillnader som kunde uppvisas mellan de alternativen var inte tillräckligt stora för att kunna 

fastslå att ett alternativ skulle vara överlägset det andra. Studien visade dock på att det finns 

goda möjligheter att förbättra båda alternativen för att minska klimatpåverkan [14]. 

Ett antal rekommendationer ges i en rapport utgiven av IVA och Sveriges Byggindustrier, där man 

fokuserat på byggprocessens klimatpåverkan. Bland dessa rekommendationer anges bland annat 

vikten av att få materialleverantörer att redovisa klimatpåverkan för sina produkter. De menar 

också att de material som används vid byggnation behöver utvärderas i större utsträckning för 

att kunna minska klimatbelastningen. Optimering av materialval med avseende på både 

förbrukning och transportsträckor bör prioriteras [8].  
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Sveriges Byggindustrier ser produktionen av byggmaterial som en av de stora utmaningar som 

branschen måste ta sig an för att minska sin klimatpåverkan. De pekar på att de i dagsläget är 

beroende av material som genererar höga utsläpp eller är baserade på icke förnybara ämnen. De 

ser en viss risk i arbetet med att minska påverkan om åtgärder som görs tvingar produktionen av 

material utomlands och därmed ökar de globala utsläppen [6]. 

Boverket framhåller att produktionen av stommaterialen släpper ut växthusgaser, men ser en hel 

del möjligheter till att minska dessa utsläpp. För det koldioxidintensiva materialet betong så 

inträffar den största delen av utsläppen vid produktionen av delmaterialet cementklinker. 

Boverket pekar på att det i dagsläget bedrivs projekt för att minska dessa utsläpp och att 

betongbranschen vill uppnå klimatneutral betong inom 30 år. Utsläppen från 

betongtillverkningen har dessutom redan minskat en hel del under de senaste 20 åren. För 

trästommar pekar de på att trä som material inte bidrar till några växthusgasutsläpp så länge som 

det kommer från ett hållbart skogsbruk. De tekniska möjligheterna att använda trä vid 

byggnation av större byggnader har dessutom blivit markant bättre. För stål som ofta används i 

stommen av större byggnader så krävs det mycket energi vid produktionen. Stål har emellertid 

den fördelen att det kan återvinnas ett nästan oändligt antal gånger, en funktion som de andra 

stommaterialen inte har. Stålindustrin har också erkänt sig villiga att minska sina stora 

koldioxidutsläpp och har planer på att ersätta kolet som används under stålproduktionen med 

vätgas vilket skulle ge en betydlig minskning av stålets klimatpåverkan. Boverket vidhåller också 

att det inte går att framhålla något stommaterial som ”bäst” då alla materialen har fördelar och 

nackdelar och olika begränsningar [15].  

Larsson et al (2016) visar i sin studie av klimatpåverkan för Strandparken hur materialet för en 

byggnad kan stå för en betydande del av byggprocessens miljöpåverkan. I deras studie har de 

kartlagt modul A1-A5 av byggprocessen och funnit att materialen (A1-A3) stod för 78 % av 

klimatpåverkan för den byggnaden. Av dessa material visar författarna hur de fördelas inbördes 

(se figur 1) där betong och träprodukter står för 69 % av materialets klimatpåverkan [7]. 
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Figur 1: Byggnadsmaterialens klimatpåverkan för ett flerbostadshus med massiv stomme av trä [7]. 

Författarna drar slutsatsen att produktionen av material står för byggprocessens största 

klimatpåverkan. Av materialet som används menar de på att det är det material som används i 

bland annat grund och garage i form av betong och armering, men även trästommen bidrar med 

stor del av materialets klimatpåverkan. De pekar också på att det kan göra stor skillnad beroende 

av vilken data man använder för beräkningar av materialproduktion, framförallt för material som 

betong, KL-trä, stenullsisolering, gipsskivor och stål. De drar den slutsatsen att det är viktigt att se 

till att man gör rätt materialval för att reducera den klimatpåverkan som byggprocessen står 

för [7]. 

Det existerar i dagsläget inga lagstadgade krav på att redovisa vilka material man använt vid 

byggnation, något Boverket föreslår att man borde införa. Boverkets förslag innefattar även att 

man bör redovisa utsläpp av växthusgaser som uppstår under byggnadens livstid, tanken är att 

redovisa detta i form av en klimatdeklaration. Denna klimatdeklaration skall byggas på en 

livscykelanalys och ska redovisa produktionsskedet för material som ingår i en viss byggnadsdel. 

De byggnadsdelar som föreslås bli obligatoriska att redovisa klimatpåverkan för i deklarationen är 

stommen, klimatskärmen, garage och källare. De föreslår att kravet om klimatdeklaration initialt 

skall gälla vid uppförande av flerbostadshus och lokalbyggnader, men att även småhus längre 

fram skall komma att innefattas av kraven. För att underlätta vid framtagande av 

klimatdeklarationer så föreslår boverket även att en nationell databas med klimatdata för 

byggsektorn upprättas [16].  
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2.2 MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM 
I takt med att klimatfrågan blivit mer och mer aktuell har det vuxit fram en efterfrågan hos 

fastighetsägare och boende på ett mer hållbart och miljövänligt byggande. För att det skall kunna 

klart visas att en byggnad är byggd på ett miljömässigt bra sätt så kan man certifiera byggnaden i 

ett miljöcertifieringssystem. En certifiering kan användas för att urskiljas bland konkurrenter som 

ett hållbart fördelaktigt alternativ, och framförallt skall en miljöcertifiering agera som ett kvitto 

på att en byggnad upprätthåller de krav som ställts [17]. Det finns ett antal olika 

miljöcertifieringssystem, denna rapport fokuserar på Miljöbyggnad men det kan vara av intresse 

att titta på fyra av de andra vanliga systemen. 

2.2.1 BREEAM 

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) har i omarbetad version funnits sedan 1990 

och är ett av de vanligaste miljöcertifieringssystemen i Europa. Detta system kommer 

ursprungligen från Storbritannien och administreras utav BRE (Building Research Establishment). 

Systemet har genom åren använts för att certifiera mer än 500 000 byggnader internationellt. I 

Sverige används systemet numera i form av BREEAM-SE 2017, en ny version från år 2017 som kan 

brukas för att certifiera nyproducerade byggnader. Fördelen med att certifiera sig i BREEAM är 

att man kan uppvisa byggnadens miljömässiga fördelar i ett internationellt sammanhang. I 

systemet bedöms bland annat energianvändning, vattenanvändning, byggnadsmaterial och 

inomhusklimat, men även byggnadens placering i relation till existerande infrastruktur. Systemet 

har i varje delområde en maxpoäng och dessa områden får ett procentuellt värde för hur stor del 

av maxpoängen som man lyckats uppnå. Delområdena aggregeras sedan till en totalpoäng (i 

procent) som ger ett betyg enligt tabell 1. I de olika delområdena kan även extrapoäng tilldelas 

för innovativa tekniska lösningar [18].  

Tabell 1: Hur stor andel av maxpoäng som uppnåtts avgör vilket betyg som ges i BREEAM. 

Betyg Uppnådd procentuell del av maxpoäng 

OUTSTANDING ≥ 85 % 

EXCELLENT ≥ 70 % 

VERY GOOD ≥ 55 % 

GOOD ≥ 45 % 

PASS ≥ 30 % 

UNCLASSIFIED <30 % 
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2.2.2 LEED 

Miljöcertifieringssystemet LEED kommer från USA och kom först ut 2000. LEED är det 

internationellt sett det kändaste och mest använda systemet för miljöcertifiering och att 

certifiera sin byggnad i LEED anses göra byggnaden attraktiv på den internationella marknaden. 

Det går att certifiera både nybyggnationer och befintliga byggnader i LEED, man kan till och med 

certifiera hela stadsdelar. Systemet administreras av USGBC och fungerar på alla typer av 

byggnader då man kan använda sig av olika versioner och flexibla strategier. De områden som 

bedöms i systemet är: närmiljö, energianvändning, vattenanvändning, inomhusklimat och 

material. Precis som för BREEAM så kan man i LEED-systemet få bonuspoäng för innovationer. 

Byggnader som certifieras i LEED kan uppnå fyra stycken betyg; certifierad, silver, guld och 

platinum. Eftersom kriterierna för systemet är samma var man än i världen gör certifieringen så 

kan ett LEED-betyg förstås på ett internationellt plan. Efter det att ett betyg har tilldelats så är 

den som fått certifieringen skyldig att återkoppla reella data för vattenanvändning och 

energianvändning i ytterligare 5 år [19].  

2.2.3 Green Building 

Systemet Green Building behandlar energieffektivisering av byggnader, både för befintliga och 

nybyggnationer. Systemet var ett initiativ från EU för att få bygg- och fastighetssektorn att 

minska sin energianvändning och ansvaras sedan 2010 av SGBC. Det krav som ställs för att bli 

certifierade i Green Building är att man lyckats sänka sin energianvändning med 25 % jämfört 

med tidigare för befintliga byggnader, för nybyggnationer ska energiförbrukningen vara 25 % 

lägre än BBR:s nybyggnadskrav. Har man lyckats med att bli certifierad i Green Building så krävs 

det att man återrapporterar sin energianvändning varje år för att man ska få behålla certifikatet 

[20].  

2.2.4 Svanenmärkning 

Svanenmärket är välkänt i Sverige och finns för massor av olika produkter. Fördelen med 

Svanenmärkning är framförallt att det är så pass välkänt i Norden och har hög trovärdighet. För 

byggnader så är det bara vissa typer som kan certifieras. Småhus, flerbostadshus, skolor och 

seniorboende är några exempel på byggnader som kan certifieras, medan byggnader så som 

sporthallar, vård- och omsorgsboenden inte kan Svanenmärkas. Då en byggnad blir Svanenmärkt 

anges det år som kriterierna för märkningen uppfyllts, licensen gäller sedan så länge som 

kriterierna uppfylls eller att de slutar gälla. Systemet ställer krav på områden som 

resurseffektivitet, innemiljö, produkter och material samt på byggprocessen. Bedömningen sker 

ur ett livscykelperspektiv och en certifierad byggnad skall bland annat ha en låg 

energianvändning, säkra en god innemiljö och uppföras med en kvalitetssäkrad byggprocess [21]. 
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2.3 SGBC OCH MILJÖBYGGNAD 
SGBC (Sweden green Buildings council) består utav runt 300 medlemmar och är en ideell 

organisation som är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska byggsektorn. 

Organisationen bildades 2009 utav 13 organisationer och företag med målet att driva på det 

hållbara byggandet i Sverige. SGBC är medlemmar i den världsomspännande organisationen 

World green building council sedan 2011. Tanken med SGBC är att vara en opinionsbildare för 

grönt byggande, samt att tillhandahålla miljöcertifieringar och främja kunskapsutbyte och 

innovationer som leder till ett mer hållbart samhällsbyggande. SGBC jobbar i dagsläget med fyra 

stycken certifieringssystem; BREEAM, LEED, Green Building och Miljöbyggnad. [22]. 

Miljöbyggnad är ett svenskt system som ägs och drivs utav SGBC. Det startade som ett system 

kallat Miljöklassad byggnad, ett system som kom till under ByggaBo-dialogen. SGBC beskriver 

miljöbyggnad som enkelt och kostnadseffektivt. Systemet är det mest använda i Sverige och över 

tusen byggnader är certifierade i Miljöbyggnad. Miljöbyggnad har funnits sedan 2003 i olika 

versioner, den senaste versionen är Miljöbyggnad 3.0.  Eftersom systemet är framtaget för den 

svenska marknaden så bygger det på svenska bygg- och myndighetsregler. Systemet kan 

användas för att certifiera både befintliga och nyproducerade byggnader. SGBC rekommenderar 

att man använder sig av en certifierad miljöbyggsamordnare i arbetet med en certifiering. De 

betyg som kan uppnås i Miljöbyggnad är brons, silver och guld [23] [24]. 

För att få en byggnad certifierad i Miljöbyggnad måste flera olika steg tas, i figur 2 visas hur 

certifieringsprocessen går till. 

 

Figur 2: Miljöbyggnads certifieringsprocess [25]. 
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Den byggnad som certifieringen gäller måste som ett första steg registreras. Man registrerar en 

byggnad i taget men vid registrering av flera liknande projekt, t.ex. småhusområden, kan 

granskningsrabatt ges. Ansökan måste sedan skickas in minst tre år efter det att projektet 

registrerats. Den ansökan som skickats in blir granskas av en oberoende part som går igenom alla 

dokument som skickats in. Dessa dokument kan vara ritningar, beräkningar, rapporter m.m. vars 

syfte är att beskriva hur ens byggnad uppfyller de kriterier som krävs för en certifiering. Skulle 

ens ansökan på något sätt behöva ändras eller kompletteras så får man en möjlighet till detta. 

Om byggnaden godkänds så blir den preliminärt certifierad. Projektet måste dock verifieras, 

detta sker inom runt två år efter det att byggnaden börjat användas. Detta genomförs för att 

kontrollera att de uppgifter som certifieringen bygger på stämmer och att byggnaden blivit som 

avsett. Återrapportering med uppgifter skall sedan ske vart femte år [25]. 

2.3.1 Miljöbyggnad 3.0; Nyproduktion 

Då en ny byggnad skall certifieras i Miljöbyggnad kommer den att bedömas med avseende på 

femton stycken indikatorer som kan ses i tabell 2. 

Tabell 2: Miljöbyggnads indikatorer för certifieringa av nyproducerad byggnad [9]. 

 

Indikatorerna är framtagna med avseende på områdena energi, innemiljö och material. För varje 

indikator fås ett betyg, beroende av hur väl man uppfyllt kriterierna. För vissa av indikatorerna 

anges även rumsbetyg innan indikatorbetyget bestäms [23].  

Vilket betyg byggnaden får bestäms genom aggregering av betygen som varje indikator har 

uppnått. I figur 3 kan vi se hur indikatorbetygen aggregeras till ett aspektbetyg, sedan till ett 

områdesbetyg och slutligen till betyget för byggnaden.  
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Figur 3: Betygen för indikatorerna aggregeras via aspekt och område för att ge det slutgiltiga betyget för byggnaden 
[23]. 

 I figurens exempel når byggnaden betyget silver. Aggregeringen utgår oftast från det lägsta 

betyget men höjningar kan ske på vissa nivåer om majoriteten av betygen är högre. Det 

slutgiltiga byggnadsbetyget avgörs dock av det lägsta områdesbetyget, så att om guld skall 

uppnås måste alla tre områdesbetyg vara guld [23]. 

2.4 LIVSCYKELANALYS OCH EPD 
En livscykelanalys, oftast förkortat LCA, är en metod som används för att beskriva en produkts 

eller tjänsts totala miljöpåverkan under dess livscykel. Syftet med en livscykelanalys är att skapa 

sig en bild av hur produktens miljöpåverkan ser ut samt att ta reda på vars i kedjan som olika 

resurser förs in [26]. Det finns flera fördelar med att genomföra en livscykelanalys. En LCA är 

både kvalitativ och kvantitativ, och tar hänsyn till både resursanvändning, processer och utsläpp. 

Då en LCA ger en helhetsbild av produktens miljöpåverkan kan man lättare se vars i processen 

miljöminskande åtgärder kan sättas in, samt vars eventuella slöserier finns [27] [26]. Resultaten 

av en LCA kan även användas till att marknadsföra en vara som miljömässigt fördelaktig [28]. LCA 

används till störst del av företag som tillverkar produkter och resultaten används främst internt, 

samt till viss del i marknadsföringssyften [29].  

Resultatet i en LCA som gjorts med avseende på ett byggnadsmaterial presenteras ofta indelat i 

ett antal moduler som kan ses i tabell 3. Dessa moduler i A, B, C och D, beskriver materialets 

miljöpåverkan i olika skeden i dess livscykel. Då val av leverantör av material ska bestämmas är 

det bara kategori A som är möjligt att validera då de övriga modulerna är antaganden [30].  
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Tabell 3: Presentation av LCA-resultat för byggnadsmaterial i moduler 

 

En livscykelanalys kan beskrivas som att man följer en produkt från vaggan till graven, men när 

det gäller byggnadsmaterial så pratar man lika ofta om att man följer produkten från vaggan till 

grinden. Alltså från råvarubrytning till ankomst till byggplatsen [28]. Detta betyder att man 

fokuserar på modul A1-A5 (se tabell 3).  

Resultaten från en LCA presenteras ofta i form av en Environmental Product Declaration, kort 

kallat en EPD. Detta dokument kan användas både för att ge information om hur ett företag 

Livscykelanalys-resultat som informationsmoduler 

Produktion av 

byggvara 

A1 Råvaruutvinning 

A2 Transport till fabrik 

A3 Tillverkning av byggvara 

Byggprocessen A4 Transport till byggplats 

A5 Installering/montering av byggvara 

Driftskede B1 Användning 

B2 Underhåll 

B3 Reparation 

B4 Utbyte 

B5 Renovering 

B6 Driftenergi 

B7 Vattenanvändning 

Slutskede C1 Rivning 

C2 Transport 

C3 Hantering av rester 

C4 Avfallshantering 

Tillägg D Potential för återanvändning, återvinning eller 

materialåtervinning 
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arbetar med hållbarhet, samt för att redovisa de utsläpp som en produkt orsakar. En EPD kan ses 

som ett tydligt och trovärdigt sätt för ett företag att kommunicera sina LCA resultat [29]. 

En EPD, som också kan benämnas miljövarudeklaration, är ett dokument som beskriver en 

produkts klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Dokumentet ska vara transparent, 

framtagningen genomföras enligt upprättat regelverk och ska vara granskat av en oberoende 

part [31].  

Ett exempel på information som kan hittas i en EPD som är av speciellt intresse för denna rapport 

är det så kallade GWP-värdet. GWP står för ”Global warming potential” och kan på svenska 

förenklat översättas till växthuspotential. Värdet används för att lättare förklara olika gasers 

inverkan på den globala uppvärmningen genom att alla gaser beräknas om till 

koldioxidekvivalenter (CO2-e). Koldioxidekvivalenter är ett mått där klimatpåverkan för en gas 

räknas om till motsvarande koldioxidutsläpp. Detta görs eftersom olika gaser bidrar till olika stor 

del till den globala uppvärmningen [32]. 

I en EPD används GWP för att illustrera hur mycket tillverkningen av materialet bidrar till 

uppvärmningen av klimatet. GWP-värdet anges oftast bara för A1-A3 (se tabell 3).   

2.5 INDIKATOR 15 
Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad har under 2018 kommit ut med en ny version, 3.0, där 

en ny indikator har införts som behandlar koldioxidutsläpp för byggnadens stomme- och 

grundkonstruktion. Syftet med denna indikator är att uppmuntra dels användandet av EPD:er 

samt åtgärder som minskar den klimatpåverkan som stommen och grunden står för. För att 

uppnå ett betyg ställs ett antal olika krav som kan ses i figur 4. För alla betygen krävs att 

klimatpåverkan för de använda materialen/byggvarorna ska redovisas i CO2-e per Atemp. Detta 

sker genom att använda information från en livscykelanalys där de data som används för brons är 

utsläppen genererade vid produktion (A1-A3) och för silver och guld utsläpp genererade vid 

produktion och transport (A1-A4). För att nå ett högre betyg som silver eller guld krävs också att 

en viss mängd av den insamlade informationen skall komma från produktspecifika EPD:er [9]. 
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Figur 4: Betygskriterier för de olika betygen för Indikator 15 [9]. 

För att uppnå ett bronsbetyg krävs bara redovisning av uppgifter, och bara med generiska data. 

För betyget brons krävs inte heller att man redovisar några uppgifter från transporter, det är bara 

materialet som är aktuellt. Den klimatpåverkan som skall redovisas är den som kommer från 

produktionen av byggvaran, alltså A1-A3 som kan ses i tabell 3. För silver krävs också bara 

redovisning av uppgifter, dock krävs det här även redovisning av transporter av material. Det 

krävs också att hälften av den sammanlagda klimatpåverkan från produktionen av materialet 

skall redovisas i form av produktspecifika EPD:er. För guldbetyget krävs det förutom redovisning 

av samma uppgifter som för silver också att man skall minska klimatpåverkan från material och 

transporter med 10 %. Minskningen skall alltså vara i relation till den färdiga konstruktionens 

klimatpåverkan med avseende på stommen och grundens koldioxidutsläpp. För att få till denna 

minskning skall åtgärder som kan minska det sammanlagda koldioxidutsläppen för A1-A4 

bestämmas och sedan genomföras. Dessa åtgärder får inte ändra byggnadens tekniska funktion 

[9]. 

2.5.1 Beräkningsverktyg för Indikator 15 

Beräkningsverktyget som SGBC tillhandahåller för beräkningar för Indikator 15 är ett 

Exceldokument med i förväg ifyllda generiska uppgifter och formler för beräkningar. Tanken är 

att man bara skall kunna fylla i de uppgifter som behövs så ger verktyget resultaten. Den första 

delen i verktyget behandlar beräkningar för betyg brons med generiska uppgifter. Som kan ses i 

figur 5 så är det generiska GWP-värdet redan infört i de prickiga fälten, till vänster om denna 

kolumn anges namnet på byggnadsdelen. Vikten (massan) i kg förs sedan in i nästa kolumn, till 

höger om de generiska uppgifterna, och resultatet anges i kolumnen till höger om vikten. 
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Figur 5: Utdrag ur beräkningsverktyget för Indikator 15. Beräkningar med generiska data för betyg brons [33]. 

Längst upp i vänstra hörnet på figur 5 skall även byggnadens Atemp, d.v.s. uppvärmda area anges. 

Då alla uppgifter förts in i betyget ges ett resultat, både som summa i kgCO2, samt som 

klimatpåverkan i kgCO2/Atemp.  

I nästa steg i beräkningsverktyget skall produktspecifika EPD:er föras in (figur 6). Detta görs 

genom att man för in GWP-värdet från en EPD på samma rad där man angett byggnadsdelen men 

under EPD-kolumnen enligt figur 6. Man bör även ange en hänvisning till den EPD man fört in i 

kolumnen bredvid. I de två nästa kolumnerna anges resultatet, antingen med EPD eller med 

generiska uppgifter. Vilken som används beror av om man fört in en EPD eller inte, finns det en 

EPD-uppgift används denna, annars används generiska data. I det översta vänstra hörnet på 

figur 6 så kan vi också se en ruta där det står ”tillräckligt många EPD:er för GULD”. Denna ruta 

anger till vilket betyg antalet EPD:er räcker. Längst ner på sidan (vilket inte syns i figur) anges 

summa i kgCO2/Atemp, med EPD:er, med generiska data och med både EPD:er och generiska data. 

Där anges även hur stor del av den totala summan i kgCO2/Atemp som måste anges genom EPD:er. 
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Figur 6: Beräkningsverktyget för Indikator 15. Införande av EPD.er för byggvaror för betyg silver och guld [33]. 

Tredje delen av beräkningsverktyget behandlar transporter. Som kan ses i figur 7 så står det 

”Transport i SILVER” men man använder denna del även för beräkningar för guld. Även i denna 

del har generiska data förts in i beräkningsverktyget i de prickiga cellerna. Man fyller sedan in 

transportsträckan beroende av transportsätt. Har byggnadsdelen färdats med mer än ett 

transportmedel fylls detta i. Resultatet ges sedan i kolonnen till höger. 
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Figur 7: Beräkningsverktyget för Indikator 15. Införande av data för transporter för betyg guld och silver [33]. 

I kolumnen längst till höger ges sedan byggnadsdelens klimatpåverkan från både tillverkning och 

transport. Längst ner (vilket inte syns i figur 7) anges summan av transporterna i kgCO2/Atemp 

samt summan av både transporter och produktion av byggnadsdelarna i samma enhet. 

Den sista delen av beräkningsverktyget kan ses i figur 8. Här ska de åtgärder man vidtagit för att 

få till den 10 procentiga minskningen anges. Till skillnad från de andra delarna i 

beräkningsverktyget görs alla beräkningar i denna del manuellt. 

 

Figur 8: Åtgärder för guld i beräkningsverktyget [33]. 

I arbetet med detta examensarbete har den första och andra delen av beräkningsverktyget som 

kan ses i figur 5 och 6 använts för att genomföra beräkningarna. 
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3 METOD 

Arbetet med studien har utförts under olika steg och började med att ett antal frågor runt ämnet 

formulerades. För att kunna besvara dessa frågor har två metoder använts; en litteratur studie, 

samt att beräkningar gjorts på ett exempelhus. Informationen och resultaten sammanställs sedan 

och slutligen besvaras frågorna. 

3.1 LITTERATURSTUDIE 
För att besvara den första och andra frågan som ställs under avsnitt målsättning och 

frågeställningar har en litteraturstudie genomförts. Information som använts i studien har 

framförallt hämtats via internetsökningar. Exempel på sökord som använts i insamlandet har 

varit: byggmaterialens miljöpåverkan, LCA och stommaterialens klimatpåverkan.  Informationen 

kommer bland annat från hemsidor och rapporter där Sveriges Byggindustrier, Sveriges 

Miljöinstitut (IVL) och SGBC har varit de främsta källorna. Samma metod för insamlande av 

information har använts för att sammanställa avsnittet bakgrund. Den information som använts 

angående SGBC, Miljöbyggnad och Indikator 15 har först och främst kommit från SGBC. 

3.2 BERÄKNINGAR 
De beräkningar som genomförts i denna studie anges under detta avsnitt. Här redovisas 

exempelhuset och de sammanställningar av material som genomförts. Beräkningar av volym, 

densitet och massa redovisas samt de EPD:er som använts i studien. 

3.2.1 Exempelhuset 

För att kunna få en uppfattning om fråga 3 - 5 av frågeställningarna så har en beräkning på ett 

exempelhus genomförts i Miljöbyggnads beräkningsverktyg för Indikator 15. Huset i fråga är en 

enplans villa (se figur 9) på 123 m2. Exempelhuset är projekterat med en trästomme där 

ytterväggarna är bärande och med platta på mark i betong (se figur 10).  

 

Figur 9: Exempelhuset. 
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Att använda ett enplanshus i beräkningarna gör att det blir få materialposter att ta fram samt att 

det blir relativt enkelt att få fram någorlunda rätta mängder. Det kan dock vara värt att notera att 

resultaten för beräkningarna på detta hus bara kommer att vara representativa för envånings 

småhus. Hade ett flerbostadshus eller en större lokalbyggnad använts som exempel hade 

resultaten troligen blivit annorlunda. 

 

Figur 10: K-ritning för exempelhuset. 

Betongplattan är armerad och isolerad med cellplast. Trästommen består utav konstruktionsträ i 

de bärande ytterväggarna och utav limträ i takkonstruktionen. Mängder för materialen kommer 

från Ritningsprogrammet Revit och kalkylprogrammet Bidcon. 

3.2.2 Sammanställning av material och vikter 

För exempelhuset har materialmängder uppskattats, beräknats och slagits samman. Materialen 

anges i olika enheter för olika material, enbart armeringen anges i kilo. Betongen, isoleringen och 

armeringsnätet angavs i framtagningen i kvadratmeter, dessa har räknats om till kubikmeter och 

kilo. För betongen och isoleringen togs arean gånger tjockleken och för armeringsnätet användes 

ett produktblad för att få fram en vikt. De aktuella materialen och dess mängder sammanställdes 

sedan i tabell 4. 
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Tabell 4: De aktuella materialen för beräkningar av Indikator 15. 

Material Mängd Enhet 

Betong 39,4 m3 

Kantelement (Isolering) 21,6 m 

Isolering under platta 15,561 m3 

Armering 425,6 kg 

Armeringsnät 488,5 kg 

Ytterväggstomme, K-trä 33,78 m3 

Takkonstruktion, Limträ 36,29 m3 

 

Som kan ses i tabell 4 så anges inte alla material i kilo, vilket behövs för att kunna föra in 

mängderna i Miljöbyggnads beräkningsverktyg. En omvandling måste alltså ske för att kunna 

fortsätta beräkningarna. 

3.2.3 Sammanställning av mängder för generella beräkningar 

För det isolerande kantelementet så har massan tagits från ett produktblad och anges därmed till 

14 kg per 1,2 m. Detta ger kantelementet en massa på 252 kg. Produktbladet för kantelementet 

kan ses bland bilagor.  

För de material som i tabell 4 anges i kubikmeter så behövs densiteten för att kunna få fram en 

massa. För trä så beror densiteten av virkeskvaliteten, i denna uppgift antas konstruktionsvirket 

vara av kvalitet C24 och delarna av limträ antas vara av kvalitet GL28c. Därmed kan vi få fram 

densiteter för trädelarna i konstruktionen, som då blir till 420 kg/m3 för både konstruktionsvirke 

och limträ [34].  

För betongen och isoleringen blir omvandlingen inte lika lätt, eftersom vi i detta steg inte har en 

specifik produkt att utgå från så måste en generell densitet för dessa två material tas fram. För 

de olika materialen kan man ta fram olika storlek på densiteten, beroende av vilken storlek man 

väljer så kommer resultatet att variera. Därför har tre olika värden för densitet tagits fram, ett 

minimum ρmin, ett maximum ρmax och ett medelvärde ρmedel. Detta har gjorts genom att söka på 

olika densiteter för isolering och betong. Densiteterna sammanställdes sedan i tabell 5. 
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Tabell 5: Uppskattade densiteter för betong och cellplast. 

Material ρmin ρmax ρmedel 

Betong 2200 Kg/m3 2500 Kg/m3 2350 Kg/m3 

Cellplast XPS 15 Kg/m3 40 Kg/m3 33 Kg/m3 

 

Eftersom vi nu har tre olika värden på densiteten så kommer vi också att få tre olika värden på 

massan, Dessa anges som mmin, mmax och mmedel. För att beräkna massan tas volymen gånger 

densiteten enligt ekvation (1). 

m = V∙ρ     (1) 

Där m = massan, V = volymen och ρ = densiteten 

Den beräknade massan sammanställs sedan i tabell 6. 

Tabell 6: Massa för materialen. 

Material Massa (kg) mmin mmax mmedel 

Betong - 86 680 98 500 92 590 

Kantelement 252 - - - 

Cellplast XPS - 233 622 514 

Armering 426 - - - 

Armeringsnät 489 - - - 

K-virke 14 188 - - - 

Limträ 15 242 - - - 

 

Massorna som tagits fram förs sedan över till beräkningsverktyget. Dessa massor används för att 

kunna göra generella beräkningar för betyg brons. I tabell 7 visas de generiska värdena från 

beräkningsverktyget som används i beräkningarna, dessa värden anges i kgCO2/kg och är 

generella uppskattningar av ett byggnadsmaterials klimatpåverkan. Dessa generiska värden 

motsvarar GWP-värden som hämtas från EPD:er. 

Tabell 7: De generiska värdena som används i beräkningsverktyget för Indikator 15. 

Material Generiska uppgifter i kgCO2-e/kg 

Betong 0,150 

Kantelement 6 

Cellplast XPS 6 

Armering 1 

Armeringsnät 1 

K-virke 0,064 

Limträ 0,133 



Stommen och grundens klimatpåverkan  Lundin, Therese 

 

22 

 

 

 Tre stycken beräkningar med generiska uppgifter har genomförts, en med mmin, en med mmax och 

en med mmedel. Resultatet av dessa beräkningar redovisas i resultatdelen. 

3.2.4 Sammanställning av mängder och GWP-värden med EPD 

I nästa steg inhämtas EPD:er för materialen. EPD kunde hittas för alla material utom 

kantelementet. Enheten för GWP från EPD stämde inte överens med klimatverktyget för något 

material, omvandlingsberäkningar var tvunget att genomföras för alla värden. Då de EPD:er som 

använts även ger information om produktspecifika densiteter så har massan för materialet 

räknats om i detta steg för att motsvara den reella vikt som skulle fås av att använda produkten. 

De nya GWP-faktorerna (se tabell 8) fördes sedan in i beräkningsverktyget i olika former, enbart 

en EPD, alla EPD:er och kombinationer med ett visst antal EPD:er. Detta för att få en bild utav hur 

många som skulle krävas för att uppnå ett visst betyg, samt vilken eller vilka EPD:er som var 

viktigast att kunna lägga in. Resultatet från dessa experiment redovisas i punktform i avsnittet 

slutsatser. 

Tabell 8: Data för materialen från produktspecifika EPD:er. 

Material Företagsnamn GWP i enhet 

före 

omvandling 

 Densitet 

från EPD 

(kg/m3) 

GWP i 

kgCO2-

e/kg 

Ny 

massa 

(kg) 

Databas 

Armering Celsa Steel 

service [35]  

370  

kgCO2-e/ton 

Inte 

nödvändig 

0,37 Oför. Environdec 

Betong Berg Betong AS 

[36] 

256,51 

 kgCO2-e/m3 

2480  0,103 97 712 epd-norge 

Cellplast 

XPS 

Jackon [37] 6,6  

kg CO2-e/ 1m2 

med 34 mm 

tjocklek 

25,7 5,88 399,92 epd-norge 

K-trä Treindustrin 

[38] 

53  

kgCO2-e/m3  

420  0,126 Oför. epd-norge 

Limträ Martinsons [39] 39  

kgCO2-e/m3  

430  0,09 15 605 epd-norge 
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Ytterligare en EPD har använts i beräkningsverktyget, denna EPD redovisas i tabell 9. 

Tabell 9: Uppgifter för betongen med EPD från Skedsmo betong. 

Material  Företagsnamn GWP i enhet 
före 
omvandling 

Använd 
densitet 
(kg/m3) 

GWP i 
kgCO2-
e/kg 

Ny 
massa 
(kg) 

Databas 

Betong Skedsmo 
Betong [40] 

194,5 kg CO2-
e/m3 

2378 
(taget från 
EPD) 

0,0818 93 693 epd-norge 

 

GWP-värdet i den EPD som redovisas i tabell 9 är signifikant lägre än GWP-värdet för betong-EPD 

i tabell 8. EPD i tabell 5 byts i detta steg i beräkningar ut mot EPD i tabell 6 för att uppskatta den 

procentuella minskningen av den totala klimatpåverkan från materialet som sker av att byta 

leverantör för ett material. Detta beräknas genom att skillnaden i det totala CO2 -utsläppet per 

Atemp beräknas och sedan divideras med originalresultatet.  
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4 RESULTAT 

Resultaten från beräkningar som genomförts i beräkningsverktyget för Indikator 15 redovisas i 

form av tabeller, diagram används även för att belysa vissa skillnader i resultaten. 

4.1 BERÄKNINGAR MED GENERELLA VÄRDEN 
Tabell 10 visar resultatet för beräkningar med mmin, dessa värden på massan kommer från 

omvandlingar med ρmin. Tabell 11 och 12 visar därefter resultaten från beräkningar med mmax och 

därefter mmedel. Dessa massor kommer av omvandlingar som gjorts med ρmax respektive ρmedel. 

Tabell 10: Sammanställning av beräkningar för mmin. 

Resultat för beräkningar med mmin 

Material Generisk CO2-faktor massa (kg) Total kgCO2-e/material 

Betong 0,150 86 680 13 002 

Kantelement 6 252 1 512 

Isolering 6 233 1 398 

Armering 1 426 426 

Armeringsnät 1 489 489 

YV-stomme, K-trä 0,064 14 188 906 

Takkonstruktion, 
Limträ 

0,133 15 242 2 032 

Summa utsläpp i kgCO2-e: 19 764   Total klimatpåverkan i kgCO2-e/Atemp: 161 

 

Tabell 11: Sammanställning av beräkningar för mmax. 

Resultat för beräkningar med mmax 

Material Generisk CO2-faktor massa (kg) Total kgCO2-e/material 

Betong 0,150 98 500 14 775 

Kantelement 6 252 1 512 

Isolering 6 622 3 732 

Armering 1 426 426 

Armeringsnät 1 489 489 

YV-stomme, K-trä 0,064 14 188 906 

Takkonstruktion, 
Limträ 

0,133 15 242 2 032 

Summa utsläpp i kgCO2-e: 23 871 Total klimatpåverkan i kgCO2-e/Atemp: 194 

 



Stommen och grundens klimatpåverkan  Lundin, Therese 

 

25 

 

 

Tabell 12: Sammanställning av beräkningar för mmedel. 

Resultat för beräkningar med mmedel 
Material Generisk CO2-faktor massa (kg) Total kgCO2-e/material 

Betong 0,150 92 590 13 889 

Kantelement 6 252 1 512 

Isolering 6 514 3 084 

Armering 1 426 426 

Armeringsnät 1 489 489 

YV-stomme, K-trä 0,064 14 188 906 

Takkonstruktion, 
Limträ 

0,133 15 242 2 032 

Summa utsläpp i kgCO2-e: 22 336 Total klimatpåverkan i kgCO2-e/Atemp: 182 

 

I figur 11 visas hur den procentuella fördelningen av den totala klimatpåverkan blir för materialen 

för beräkningar med mmedel.  

 

Figur 11: Materialens procentuella fördelning av det totala koldioxidutsläppet. 

62%

7%

14%

2%
2%

4%

9%

Procentuell fördelning av total miljöpåverkan i kg CO2-e (mmedel)

Betong Kantelement Isolering

Armering Armeringsnät YV-stomme, K-trä

Takkonstruktion, Limträ



Stommen och grundens klimatpåverkan  Lundin, Therese 

 

26 

 

Figur 12 visar det totala utsläppet av koldioxid för exempelhusets stom-och grundmaterial 

beroende av vilken densitet som använts för omvandlingar vid beräkningar. Som kan ses i figur 

12 så är det en stor skillnad mellan resultatet beroende av att använda minimivärden för 

densiteten på isolering och betong, jämfört med om man använt sig av maxvärden. 

 

Figur 12: Totalt koldioxidutsläppet beroende av vilken densitet som användes för betongen och cellplasten. 

4.2 BERÄKNINGAR MED GWP-VÄRDEN FRÅN EPD:ER 
Tabell 13 visar vilka värden som använts i EPD-beräkningarna samt vad det resulterande Co2-

utsläppet blir för varje material. 

Tabell 13: Sammanställning av beräkningar för värden från EPD.er. 

Material CO2-faktor från EPD massa (kg) Total kgCO2-e/material 

Betong 0,103 97 712 14 657 

Kantelement 6 (generisk) 252 1 512 

Isolering 5,88 400 2 400 

Armering 0,37 426 426 

Armeringsnät 0,37 489 489 

YV-stomme, K-trä 0,126 14 188 906 

Takkonstruktion, 
Limträ 

0,09 15 605 2 081 
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Betongen som har den högsta vikten får också den största klimatpåverkan som kan ses i figur 13. 

Av det sammanlagda koldioxidutsläppet så står betongen för 65 %. Isoleringen som har en väldigt 

låg vikt får ändå en betydande del på grund av den höga GWP-faktorn, dock blir andelen mindre 

jämfört med de beräkningar som genomfördes med mmedel och generiska värden.  

 

Figur 13: Materialens procentuella fördelning av det totala koldioxidutsläppet givet av värden från EPD:er. 

Vi kan även se den procentuella fördelningen av materialens utsläpp i figur 14. Där kan vi även se 

hur stor del av den sammanlagda massan som de olika materialen representerar. 

 

Figur 14: Materialens procentuella fördelning av massa och koldioxidutsläpp. 
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Det man kan se är att betongen och träprodukterna står för runt 99 % av den sammanlagda 

vikten. Denna fördelning blir dock inte samma för koldioxidutsläppen. Där står isoleringen och 

kantelementet för cirka 17 % av det sammanlagda utsläppet. 

Figur 15 visar skillnaderna i massan för betongen beroende av vilket värde på densiteten som 

använts, volymen är densamma för alla fallen. För de tre första posterna är densiteterna 

uppskattade och för de två EPD-posterna är det produktspecifika värden. Skillnaden mellan de 

två EPD-posterna visar hur massan kan skilja mellan två verkliga produkter, bara beroende av 

densiteten. Man kan också se att massan för mmin är avsevärt lägre än alla andra massor och att 

det därför kan ses som ett dåligt uppskattningsvärde. 

 

 

Figur 15: Skillnaderna i massa för betongen beroende av vilken densitet som använts. 

 

I figur 16 kan vi se resultaten för de olika beräkningsfallen som genomförts. Resultatet för 

beräkningarna med EPD:er ligger väldigt nära resultatet för beräkningar med mmedel. 

Beräkningarna med mmedel kan därför ses som bra uppskattningsberäkningar.  
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Figur 16: Det totala koldioxidutsläppet för de olika beräkningarna. 

Då utbyte av betong-EPD sker så får vi en stor minskning av alla värden som kan ses i tabell 14. 

Lägre densitet ger en lägre massa och även GWP-värdet är lägre för den nya betongen. Den 

sammanlagda minskningen av koldioxidutsläppet per uppvärmd area blir därmed 14 %. Andra 

resultat som gavs av införandet av en ny EPD i beräkningarna anges under avsnitt slutsatser. 

Tabell 14: Betongens värden och resultat beroende av vilken EPD som använts. 

 Densitet Massa GWP-värde kgCO2-e/Atemp 

Med EPD från Berg Betong 2 480 97 712 0,103 142 

Utbyte mot EPD från Skedsmo 

Betong 
2 378 93 693 0,0818 122 
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5 DISKUSSION 

I detta kapitel behandlas frågorna från avsnitt 1.1.1 frågeställningar. Varje fråga diskuteras 

utifrån teorin och resultaten samt de lärdomar och funderingar som framkommit under studiens 

gång.   

5.1 FRÅGA 1: STOMMEN OCH GRUNDENS KLIMATPÅVERKAN 
Det som inte riktigt går att bestämma är huruvida ett stommaterial är bättre än de andra, 

uppgifterna är motstridiga. I vissa fall och speciellt om man bara ser till koldioxidutsläpp vid 

materialframställning så framstår det som bäst att bygga i trä. Gräver man lite djupare och tittar 

på materialens hela livscykel så visar det sig att det inte går att avgöra ett fördelaktigt alternativ 

riktigt lika lätt. De olika stommaterialen har olika egenskaper under en livscykel, egenskaper som 

påverkar dess klimatpåverkan på olika sätt. 

När man tar fram EPD.er för trämaterial så får man ofta GWP-värdet i negativa siffror för A1-A3 då 

man räknat in den koldioxid som trämaterialet binder. Problemet med detta är att hänsyn inte 

tas till att denna mängd koldioxid för eller senare kommer att återföras till atmosfären, genom 

t.ex. förbränning. Träprodukterna måste dessutom komma från ett hållbart skogsbruk för att 

miljöpåverkan skall hållas låg. 

Betong är intressant ur ett klimatperspektiv då det nästan alltid ingår i en byggnad på något sätt. 

Även om ett hus byggs med trästomme så är oftast grunden en platta på mark i betong. 

Betongens tillverkning har i nuläget en hög klimatpåverkan som till största del kommer från 

framställningen av cementklinker. Om betongindustrin lyckas med att minska klimatpåverkan 

från denna tillverknings del, vilket de jobbar med att göra, så skulle det göra betongen till ett 

mycket mer klimatvänligt material.  

Stål som material har en egenskap som de andra två inte har, nämligen den att man kan 

återvinna stål nästan ett oändligt antal gånger. Detta gör att livstiden för stål blir mycket länge 

jämfört med trä eller betong. Stålet är dock energikrävande att framställa och i dagsläget 

genererar tillverkningen höga utsläpp. Stålindustrin jobbar precis som betongindustrin med att 

minska dessa utsläpp vilket skulle göra stor skillnad för stålets klimatpåverkan. Precis som för 

betong så behöver vi kunna använda stål i uppförande av byggnader. Även om man inte 

använder sig av en stomme i stål så innehåller de flesta grunder betong som behöver armeras. 

Stora höga konstruktioner är dessutom svåra att bygga med trä eller betong och  

Det går inte att komma ifrån att vi behöver både trä, betong och stål för våra byggnader. Det går 

inte heller att undvika det faktum att alla tre materialen står för en stor del av byggmaterialens 

klimatpåverkan.  

Vad som däremot är glädjande att se är att branschen i stort arbetar hårt för att minska 

materialens klimatpåverkan. Det pågår flera projekt för att förbättra byggmaterialen och både 
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byggbranschen och materialindustrierna verkar ta den klimatpåverkan som byggmaterialen 

orsakar på allvar.  

5.2 FRÅGA 2 OCH 3: ARBETET MED INDIKATOR 15 
En tanke som kommit upp under arbetets gång är det faktum att det inte finns några gränsvärden 

angivna i kraven för Indikator 15, miljöpåverkan skall enbart redovisas oavsett storleken. Enbart 

för betyget guld skall man påverka koldioxidutsläppen. Detta gör att man undrar huruvida denna 

indikator är helt ”färdig” eller om det är en slags förberedelse inför framtida hårdare krav? 

Kommer det längre fram komma ut en version av Miljöbyggnad där det finns gränsvärden för hur 

stor miljöpåverkan ett material får ha? På sitt sett så känns det mer logiskt. Att varje betyg har 

ett gränsvärde på GWP-värdena som man skall sikta mot, jämfört med att antingen bara redovisa 

eller göra sänkning.  

Att genomföra arbetet med Indikator 15 kräver en hel del kommunikation och samarbete mellan 

de olika aktörerna inom ett byggprojekt. Framförallt krävs det att man har god kontakt med 

konstruktören i början av projektet för att arbetet skall kunna genomföras så smidigt som 

möjligt. Detta gör också att det blir viktigt att komma in tidigt i ett projekt om man skall kunna få 

till ett betyg, för guldbetyget blir det inte bara viktigt utan rentav ett krav.  

5.2.1 10 - procentig minskning för betyg guld 

Om man som beställare vill nå betyget guld för sin byggnad så kommer det i stort sett bli 

nödvändigt att nå guld för Indikator 15. Detta beroende på hur de olika områdesbetygen 

aggregeras. Indikator 15 är i samma grupp som Indikator 13 (loggbok med byggvaror) och 

indikator 14 (utfasning av farliga ämnen), områdesgruppen material. För att områdesbetyget 

skall bli guld så måste minst två av indikatorerna i denna grupp nå guld. Då det är ytterst svårt 

enligt en certifierad Miljöbyggnadssamordnare att nå guld på Indikator 14, utfasning av farliga 

ämnen, så måste man därför sikta på guld i de andra två indikatorerna. För att nå guld måste 

man få till en 10 procentig minskning jämfört med betyg silver, detta kan ske antingen genom att 

minska materialåtgången eller genom att välja mer klimatvänliga byggvaror. Nedan diskuteras de 

två alternativen. 

• Minskad materialåtgång 

Problematiken med detta alternativ är att det inte är så lätt att minska materialmängder i 

praktiken. Beräkningar för hur mycket material som skall användas genomförs med avseende på 

funktionskrav och det kan bli svårt att få till en minskning utan att påverka dessa krav. Då man 

har kommit så pass långt i projekteringen att ritningar är färdigställda är det ingen liten sak att gå 

in och ändra för att minska materialåtgången. Ska man få till minskningen på detta sätt måste 

man nästan bestämma att det skall göras i början av projekteringen. Eftersom minskningen enligt 

Miljöbyggnads krav ” utgår från redan vald stomme och grundläggning” [9] så krävs det nästan 
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att man har två ritningar, en preliminär att redovisa som original och en färdig där minskningen 

genomförts.  

• Val av andra byggvaror. 

Här kommer vi till redovisningsproblemet igen, hur ska detta kunna kontrolleras på ett bra sätt? 

Egentligen så skulle man ju bara kunna ta fram två EPD:er för t.ex. betong med så stor skillnad i 

densitet och GWP-värde som möjligt och sedan säga: vi hade tänkt använda den här men sen 

bestämde vi oss för den här som är bättre. Ingen åtgärd har egentligen gjorts i det fallet, man har 

bara plockat fram två EPD:er med stora skillnader.  

Samtidigt så kan just det här premiera val av materialtillverkare som tillhandahåller klimatvänliga 

produkter. Eftersom detta sätt känns som det smidigaste sättet att få till den 10 procentiga 

minskningen så bör det leda till att ”bättre” material väljs för projekt samtidigt som material med 

höga koldioxidutsläpp väljs bort. 

Båda alternativen för minskning är besvärliga då de involverar flera aktörer i byggprojektet. Ska 

man göra en minskning av materialet krävs det att konstruktören är medveten om detta då 

byggnaden skall ritas och är beredd att göra två ritningar, en före och en efter minskning. För att 

man skall kunna vara säker på att den minskade materialåtgången når de 10 % som är krav så 

måste det göras många beräkningar på alla de aktuella materialen, även innan alla leverantörer 

är valda. Det borde ändå vara lättast att genomföra minskningen med hjälp av att välja andra 

byggvaror. 

5.3 FRÅGA 4: BERÄKNINGARNAS STÖRSTA MATERIALPOSTER 
Det material som fick den överlägset största betydelsen i beräkningarna var betongen. Detta 

berodde helt och hållet på att betongen hade den största volymen och den största massan. GWP-

värdet för betongen var inte högre än något annat material, tvärtom så ligger det generiska 

värdet som används i beräkningsverktyget på 0,15, vilket är ett av de lägsta värdena som är 

angivna. Enbart GWP-värdena för hyvlat virke och limträ är lägre än betongen, GWP-värdet för 

betongen blev dessutom mindre när produktspecifika värden från EPD:er användes. Detta gör 

det svårt att benämna betongen som en ”bov” när det gäller klimatpåverkan, trots att den står 

för det procentuellt största koldioxidutsläppet. Faktum är dessutom att vi behöver kunna 

använda oss av betong, det är svårt att uppföra en byggnad utan materialet. Vad som framgår 

tydligt däremot är vikten av att kunna redovisa EPD för betongen om ett högre betyg i Indikator 

15 skall kunna nås. I kraven skall 50 % eller 70 % av den totala klimatpåverkan redovisas genom 

EPD:er för silver respektive guld. Då de första generella beräkningarna genomförts kunde man 

snabbt se att det betongen var dominerande bland materialen. Skulle en verklig certifiering på 

exempelhuset genomföras hade beräkningarna med mmedel varit ett gott underlag till en 

förstudie. Det hade visat på vikten av att kunna redovisa EPD för betongen samt att det hade 

räckt med ytterligare en EPD, för isoleringen, för att nå betyg guld.   
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6 SLUTSATSER 

I detta avsnitt redovisas slutsatserna av det sammanlagda arbetet med studien. De slutsatser 

som dragits av litteraturstudien och de som baseras på beräkningarna av exempelhuset. Slutligen 

anges ett avsnitt med förslag på arbetssätt för att jobba med Indikator 15 och presentation av 

förslag på vidare studier. 

6.1 SLUTSATSER AV LITTERATURSTUDIE 
Stom- och grundmaterialen har en stor inverkan på en byggnads totala klimatpåverkan, om man 

kan minska påverkan för denna del samt minska utsläppen från transporter och maskiner skulle 

mycket vara vunnet i arbetet att minska byggprocessens klimatpåverkan. 

Det går inte att säga att något av de tre stora grund- och stommaterialen är signifikant bättre 

eller sämre än de andra. I stället för att fokusera på vilket material man skall bygga i så är det 

bättre att lägga energi på att optimera materialval och premiera tillverkare med låga 

koldioxidutsläpp och transparent tillverkningsprocess. 

Arbetet för att minska byggnaders klimatpåverkan går åt rätt håll, branscherna för de olika 

materialen arbetar för att förbättra sina produkter ur klimatperspektiv. Om Boverkets förslag på 

klimatdeklaration går igenom så lär också det verka som en sporre för mer klimatvänligt material. 

Detta går också helt i linje med Miljöbyggnad 3.0 nya indikator för att redovisa klimatpåverkan 

för stomme och grund. 

6.2 SLUTSATSER AV BERÄKNINGAR PÅ EXEMPELHUSET 
Dessa slutsatser är för en enplansvilla (123 m2) med trästomme på platta på mark. 

• Densiteten för betongen spelar stor roll för slutresultatet.  

• EPD för betong måste tas fram om ett högre betyg skall kunna nås. 

• För småhus på en våning blir betongen dominerande. Förslagsvis borde även 

flervåningshus med betongstomme få betong som dominerande material. 

• För större typer av byggnader med annan stomme så kan ett annat material bli 

dominerande. 

• Viktigast att titta på materialet med den största vikten. 

• Ska betyg guld nås bör EPD för isoleringen även ställas som krav. 

• För uppskattningsberäkningar bör medelvärden för densitet på isolering och betong 

användas. 
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6.2.1 Slutsatser från införande av EPD-värden i beräkningsverktyget: 

Dessa slutsatser är för en enplansvilla (123m2) med trästomme på platta på mark. 

• Enbart EPD för betong räcker för betyg silver. 

• EPD för betong samt EPD för isoleringen räcker för guld. 

• Utan EPD för betongen kan inte betyg för silver nås, även om det finns EPD för alla andra 

poster där EPD:er kunnat tas fram. 

• Då betongen i beräkningarna byts ut mot en ny betong-EPD med lägre värden fås en 14 % 

minskning av klimatpåverkan från materialen. Detta är en större minskning än den 10 % 

minskningen som krävs för att uppnå betyg guld. Detta är dock bara för materialen, 

transporterna är inte inräknade i detta vilket gör att det inte är säkert att enbart denna 

minskning räcker för betyg guld. 

6.3 FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT FÖR INDIKATOR 15 
Ett förslag är att man tar fram en digital ”lista” som kan användas som ytterligare ett verktyg i 

arbetet med Indikator 15. Denna lista skulle då ha poster som material, mängd, densitet, 

leverantör, transportsträcka och transportsätt. Det borde även gå att länka produktblad och 

EPD:er i denna lista. Verktyget skulle även kunna kompletteras med automatiska beräkningar för 

densiteten. Denna ”lista” skulle kunna i ett enkelt fall vara ett Excelblad. Tanken är att man 

samlar all information i denna lista/förteckning och kompletterar den under arbetets gång. När 

det är dags att göra själva beräkningarna som ska göras i beräkningsverktyget (se avsnitt 2.5.1) så 

finns all data samlad och kan enkelt föras in i beräkningsverktyget. 

Brons: 

• Ta hjälp av konstruktören för att ta fram en lista på de material som kommer att 
innefattas av redovisningen samt mängder för dessa. 

• Ta fram densiteter för de material som inte anges i kg. För trämaterial beror detta på 
virkeskvaliteten, andra densiteter kan fås av produktblad.  

• För in alla data i beräkningsverktyget. 

 
Silver: 

• Ta hjälp av konstruktören för att ta fram en lista på de material som kommer att 
innefattas av redovisningen samt mängder för dessa. 

• Gör en “preliminärberäkning” för att uppskatta vilka eller vilket material som det 
kommer bli ett krav att ha EPD för. Se till att meddela ansvariga för leverantörsval att 
EPD måste finnas för dessa material. 

• Komplettera materiallistan/förteckningen med informationen om vilka leverantörer som 
valts. 

• Kontakta leverantörerna och be om produktblad för deras produkt samt de dem assistera 
i att få fram transportsträckan och transportsättet för produkten. För in dessa i 
förteckningen.  

• För in alla data i beräkningsverktyget. 
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Guld: 

• Den 10 procentiga minskningen som krävs för guld bör bestämmas i ett så tidigt skede 
som möjligt och i samråd med alla ansvariga parter. Skall minskningen utföras genom en 
minskning av material eller genom val av mer klimatsnålt material?  

• Ta hjälp av konstruktören för att ta fram en lista på de material som kommer att 
innefattas av redovisningen samt mängder för dessa. 

• Gör en “preliminärberäkning” för att uppskatta vilka eller vilket material som det 
kommer bli ett krav att ha EPD för. Se till att meddela ansvariga var leverantörsval att 
EPD måste finnas för dessa material. 

• Genomför också en preliminär beräkning för den 10 procentiga minskningen, kommer de 
åtgärder som har bestämts att räcka? 

• Komplettera materiallistan/förteckningen med informationen om vilka leverantörer som 
valts. 

• Kontakta leverantörerna och be om produktblad för deras produkt samt be dem assistera 
i att få fram transportsträckan och transportsättet för produkten. För in dessa i 
förteckningen.  

• För in alla data i beräkningsverktyget. 
 

Allmänt: 

Det lättaste sättet att få till den 10-procentiga minskningen bör vara genom att välja andra 

byggvaror som åtgärd.  

Ju högre betyg som skall nås, desto viktigare blir det för den som skall arbeta med certifieringen 

att komma in tidigt i byggprocessen. Om arbetet med certifieringen påbörjas tidigt i 

byggprocessen och vid god planering och organisation så bör både silver och guld vara möjligt att 

uppnå. 

6.4 FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER 
• Hur ser kommunikationen ut mellan olika parter i miljöcertifieringsarbetet? Hur borde 

det se ut jämfört med hur det verkligen är? 

• Hur mycket kan man påverka materialtransporter i ett byggprojekt? Går det att få 

leverantörer att välja andra transportsätt och hur mycket ”klimatvinst” finns det 

egentligen att hämta?  

• ”Djupdykning” i den 10 procentiga minskningen av klimatpåverkan som krävs för betyg 

guld i Indikator 15. 

• Genomförande av klimatdeklaration av byggnad enligt boverkets förslag 
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