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Abstract 

 

The method of analyzing environmental impacts and resource use from a lifecycle perspective 

is growing in popularity as a method giving the opportunity to lessen negative impact on the 

environment and depletion of natural resources through comparative analysis. The report 

focuses on comparing tools available for lifecycle analysis of buildings and building materials 

as well as the method of LCA in general. A field study is made through analyzing a building 

with the aid of LCA and according to ISO 14040, and this brings further clarity as to how the 

method is used. The results show advantages and disadvantages of current LCA tools for 

buildings as well as pros and cons of the method of LCA itself. The results of the field study 

indicate the risk that LCA can be used and interpreted subjectively as well as the risk of 

setting too low data quality. Results also highlight the absence of some important features 

linked to environmental concern and sustainable resource management. However, if LCA is 

used in an objective and scientific manner it might be a key to using proper resource 

management in terms of lessening negative impacts on the environment and depletion of 

natural resources and some suggstions are made as to how to change the standards of the 

method.  
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Sammanfattning 

 

Att utvärdera miljöbelastning och resursförbrukning ur livscykelperspektiv är en metod som 

ökar i populäritet då den ger möjligheter att minska negativa effekter på miljö och utarmning 

av naturresureser. Fokus för denna rapport ligger på att jämföra olika verktyg som finns 

tillgängliga för att utföra livscykelanalyser. Mot bakgrunden av miljöproblem samt insikten 

om de fossila bränslenas ändlighet utvärderas LCA metoden i sig för att utröna vilka fördelar 

och nackdelar LCA har som miljöanalysmetod. För att utvärdera metoden görs en studie där 

en byggnad analyseras med LCA enligt internationell standard (ISO 14040). Resultaten visar 

på nackdelar och fördelar hos olika LCA verktyg (med betoning på LCA verktyg som kan 

användas till analyser på byggnader). Resultaten visar även på risken att LCA används och 

tolkas subjektivt samt på ytterligare några risker och brister såsom risken för att för låga krav 

på datakvalitet ställs, svårigheter att tolka resultatdelen i en LCA och för få 

miljöpåverkanskategorier.  Några förslag ges till hur metoden ändå skulle kunna utvecklas till 

att spela en nyckelroll i att minska miljöbelastning och utarmning av naturresurser om 

metoden används på ett objektivt och vetenskapligt sätt.  

  



 
 

  

 

Förord 

 

Bakom idén till detta arbete ligger ett grundläggande intresse för naturen som livsrum och en 

insikt i att det finns inneboende begränsningar för hur detta livsrum kan användas. 

Begränsningar som inte tillåter ett oändligt uttag och användande av naturresurser. Idag synes 

för lite erkännande av dessa begränsningar i samhällets allmänna utveckling. Industrier går på 

högvarv, dygnet runt, sju dagar i veckan. Många års teoretiska och praktiska studier i bland 

annat energiteknik, humanekologi, statsvetenskap, forntida teknik och experimentell arkeologi 

har tillfört olika perspektiv till de frågor som rör människans existens och livsvillkor här på 

jorden. När jag skulle bestämma ett tema för ett examensarbete i energiteknik ville jag att det 

skulle vara kopplat till frågan om resurshushållning. Umeå stad har till målsättning att växa så 

att antal innevånare blir nära dubbelt så stor fram till 2050 och det byggs och investeras. När 

jag läste om en ny förskola i Umeå som skulle byggas som passivhus blev jag intresserad och 

sen utvecklades idén om att prova livscykelanalysen som utvärderingsmetod för 

miljöpåverkan.  

 

Från början var målet att en jämförande LCA skulle göras mellan några olika möjliga 

konstruktionslösningar för det passivhus som skulle vara studieobjektet i arbetet. Målet var att 

undersöka hur dessa olika konstruktionslösningar kunde värderas med hjälp av en LCA. 

Någon sådan jämförande analys ryms emellertid inte eftersom arbetet med att hitta ett 

lämpligt LCA verktyg visade sig bli så omfattande. Företagshandledaren sade sig veta vilket 

det mest lämpade verktyget var men i själva verket var det verktyget för ändamålet 

oanvändbart och därför följde en omfattande, iterativ process med att finna ett verktyg med 

rätt nivå av komplexitet för att tillämpas. Fokus flyttades från att ligga på passivhus och olika 

konstruktionslösningar till LCA metoden i sig (som metod för att bedöma 

miljöpåverkan/resursförbrukning) och att behandla vilket/vilka LCA verktyg som var 

lämpliga för att genomföra en LCA på den valda byggnaden inom ramen av ett 10 veckors 

examensarbete. Rapporten behandlar därför inte passivhusbyggande i sig även om 

studieobjektet är ett passivhus (vilket kan verka förvirrande!). Förhoppningsvis kan det 



 
 

ursprungliga målet och syftet uppnås i framtida studier av passivhusens miljöpåverkan och 

förhoppningsvis kan denna rapport vara till hjälp för någon som ska hitta ett lämpligt LCA 

verktyg för att analysera byggnaders miljöpåverkan. 

 

Jag vill rikta ett tack till Thomas Greindl och Ulf Holmgren som erbjudit handledning samt 

Sweco som lånat ut en arbetsdator. Tack till Göran Wall som delat med sig av sin kunskap 

angående exergi och livscykelanalyser. Tack även till biolog Hugo Ström som delat med sig 

av sin kompetens på det biologiska och geovetenskapliga vetenskapsområdet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Numera är det ett så gott som obestritt vetenskapligt faktum att klimatförändringarna på 

jorden är antropogena (alltså orsakade av människan). Även många andra delar av jordens 

system fortgår att störas och förstöras.  Enligt Steffen m.fl. [1] har vi nu gått in i en ny 

naturhistorisk epok – antropocen – där det framförallt är människan som driver 

förändringarna i jordens system. Det finns många anledningar att vara försiktig med hur 

naturen nyttjas. En anledning är att naturen reagerar i regel inte linjärt, d.v.s. reaktionen kan 

komma plötsligt och utan synlig förvarning då ett visst tröskelvärde överskrids (fig.1). Några 

av de problem som hänger ihop med att människan hittills överutnyttjat jordens resurser 

presenteras i avsnitt 1.1.1 – 1.1.5. Dessa presenteras så att läsaren ska förstå de 

miljöpåverkanskategorier som ingår senare i rapporten i livscykelanalysen.  

 

 

Fig. 1. Naturen reagerar i regel inte linjärt, det kan verka som om många processer i jordens system är 

opåverkbara (som mellan T1 och T2) och effekterna av en störning i jordens system kommer ofta plötsligt och 

efter att ett visst gränsvärde överstigits enligt Steffen [1]. Figur publicerad med tillstånd av förlaget [1]. 
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1.1.1 Klimatförändringar/global uppvärmning 

Jordens energiinnehåll bestäms till hög grad av solinstrålningen samt atmosfärens kemiska 

komposition. Eftersom olika kemiska element har olika absorptionsspektra påverkar dessa 

olika kemiska element den inkommande och utgående solenergin på olika sätt. En kropp av 

jordens temperatur sänder huvudsakligen ut ett spektrum av långvågig strålning vilken 

absorberas av kemiska agenter såsom koldioxid, metan och vattenånga. Ökade halter av 

sådana växthusgaser ökar atmosfärens termiska energiinnehåll, d.v.s. de bidrar till den globala 

uppvärmningen [1]. 

Under Holocen (d.v.s. den period av stabilt klimat som präglat jorden de senaste 10 000 åren 

och som utan antropogen störning skulle fortsätta i flera tusen år till) har både temperaturen 

och atmosfärens halter av växthusgaser varit mycket stabila. Halten av koldioxid har under de 

senaste 10000 åren legat tämligen stabilt på omkring 280 ppm men i och med inträdet till 

antropocen har halterna kraftigt ökat och uppgår idag till omkring 390 ppm. Detta är över det 

säkra handlingsutrymme som Rockström m.fl. [2] sätter för klimatet, där halten av koldioxid 

inte bör överstiga 350 ppm. De menar att när den gränsen passeras finns risk för icke-linjära 

händelseförlopp och oönskade konsekvenser. När det gäller atmosfärens halt av växthusgaser 

har vi alltså redan passerat den gräns som forskarna anser vara hållbar (dvs. inte leder till att 

systemets långsiktiga balans förändras). Det som hotar är således ett helt nytt klimatläge. 

 

1.1.2 Övergödning 

När kväve och fosfor läcker ut i vattendrag blir vattendragen mer näringsrika vilket bl.a. leder 

till en ökad igenväxningshastighet för sjöar [3] och rubbade ekosystem i vattendragen. 

Bidragen till övergödning kommer främst från verksamheter inom jordbruk och industri. 

 

1.1.3 Ozonskiktets uttunning  

Ozonskiktets uttunning var ett högaktuellt problem under 1980- och 1990-talen eftersom 

observationer visade att ozonskiktet höll på att uttunnas. Lyckligtvis lyckades mänskligheten 

hejda denna utveckling genom att införa restriktioner vad det gäller användning av 

ozonnedbrytande ämnen, främst CFC (klor-fluor-karboner) och idag beräknas 

ozonuttunningen ligga på runt 5-10% av referensvärdet [4]. Ozonskiktet absorberar UV-
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strålning från solen och på så sätt skyddar det livet på jorden från att skadas av denna 

strålning (skador som kan ta sig uttryck i form av hudcancer m.m.). 

 

1.1.4 Bildande av marknära ozon 

Bildande av marknära ozon, även kallat fotokemiskt ozon, sker genom att flyktiga organiska 

ämnen reagerar med kväveoxider och/eller kolväten under närvaro av solljus. Merparten av 

utsläppen av ozonbildande föroreningar kommer från transport- och energisektor. Marknära 

ozon är en luftförorening som kan leda till andningsbesvär, irritation i andningsvägarna och 

bidra till ökad dödlighet. Skador på växtlighet är också ett vanligt problem kopplat till 

marknära ozon [5]. 

 

1.1.5 Försurning (av världshaven, marken, vattnet) 

Försurning är ett problem som kan ha flera olika orsaker och beröra olika delar av jorden på 

olika sätt.  

 

Försurningens grundorsak vad avser mark och vatten är en ökad koncentration av vätejoner på 

grund av antropogena utsläpp samt markens och vattnets otillräckliga buffringsförmåga. 

Försurning kan bero på utsläpp av svaveloxider vid förbränning av kolväten. Vid kontakt med 

vatten ombildas svaveloxider till svavelsyra som via regn försurar mark och vatten. 

Organismer är anpassade efter en viss PH nivå i vattnet/marken och blir det för surt blir 

effekterna negativa för dessa och de ekosystem de ingår i. 

 

Försurning av världshaven är också ett allvarligt problem. Ökade halter av koldioxid i 

atmosfären leder till att koldioxid går över från luft till havsvatten och där ombildas vatten 

och koldioxid till kolsyra. Detta minskar i sin tur koncentrationen av kalcium i havsvattnet 

vilket ger konsekvenser för organismer som bygger skal av kalciumkarbonat. Effekten blir 

alltså dubbel; mindre kalcium ger mindre byggmaterial för skalbyggande organismer 

samtidigt som kolsyran fräter på de skal som byggs. Detta ger negativa konsekvenser för bl.a. 

djurplankton vilka är en viktig del i havets näringskedjor. Om djurplanktonen minskar ger det 
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effekter i hela näringskedjan och även fiskar, valar, delfiner isbjörnar m.m. påverkas av 

minskande tillgång på föda. Detta är ett reellt hot t.ex. i södra delarna av Stilla Havet där 

ytvattnet under 2000-talet antagligen kommer att bli för surt för att vissa typer av 

djurplankton ska kunna leva, med följder för mångfalden av säl och val i området [6].  

 

1.1.6 Fossila bränslen, exergi och en global energiomställning 

Enligt IEA (international energy agency) passerades oljetoppen (med avseende på 

råoljeutvinning) 2006 vilket enligt IEA betyder att endast en fjärdedel av de för samhället 

kommersiellt tillgängliga oljeenergin finns kvar att hämta [7]. Olja kommer att kunna 

utvinnas även när den fjärdedelen är förbrukad men frågan är till vilken kostnad och här 

spelar nettoenergin en viktig roll som indikator. Med nettoenergi menas hur stort uttaget av 

energin är relativt insatsen för att utvinna energin. Med sinande oljeresurser kommer det vid 

en viss tidpunkt bli alltför olönsamt att utvinna olja. Exakt när detta kommer att ske beror dels 

på efterfrågan och dels på tillgången och nettoenergin. 

Även tillgången på kol och naturgas kommer att minska inom en överskådlig framtid även om 

det precis som när det gäller oljan råder oenighet kring när detta kommer att inträffa. En 

global energiomställning kommer förr eller senare att bli nödvändig. Med tanke på att 

nettoenergin för förnyelsebara energislag i regel är lägre än för fossila bränslen är det inte 

bara att konvertera till förnyelsebara källor, utan den totala energikonsumtionen måste 

minskas. Ett sätt att minska den totala energikonsumtionen är att ställa om samhället till ett 

lågenergisamhälle. Detta kan dels ske genom användandet av energisnål teknik och dels 

genom att människor förändrar sin konsumtion och livsstil. 

 

I mångt och mycket handlar diskussionen om energislag om ifall dessa är förnyelsebara eller 

inte. Det finns dock en aspekt till, som rör kvaliteten på energi och som heter exergi. Detta 

begrepp borde rymmas i diskussionen med tanke på att fossila bränslen är högexergetiska, 

eller högkvalitativa, energikällor. Ingen vet hur energisystemen kommer att se ut om de 

fossila energislagen inte finns tillgängliga och därför vore det relevant att börja diskutera 

kvaliteten på energi i högre utsträckning.  
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1.1.6.1 Exergi, ett mått på kvalitet hos energi 

Innan begreppet exergi förklaras är det relevant att påminna om att entropi, S, är ett 

kvantitativt mått på den (mikroskopiska) oordning som råder i ett system. Hög entropi betyder 

alltså hög oordning och låg entropi innebär låg oordning.  Enligt termodynamikens andra lag 

har energi inte bara kvantitet utan även kvalitet och i alla processer som sker finns en riktning. 

Alla processer som sker i verkligheten är irreversibla och genererar entropi. De går alltså inte 

att återkalla till grundtillståndet och den entropi som genereras minskar inte. En reversibel 

process definieras som en process som kan återkallas utan att lämna något spår på 

omgivningen [9]. 

 

I verkliga och därmed irreversibla processer finns irreversibeliteter såsom friktion, 

värmeförluster m.m. och dessa benäms I, irreversibelitet och kan beskrivas som 

 

                                för processer som ger arbete ekv. 1 [9] 

                                 för processer som kostar arbete ekv. 2 [9] 

 

Där W reversibel, ut i ekvation 1 och W reversibel, in i ekvation 2 är det maximala arbete som 

skulle kunna fås eller det minimala arbete som krävs (beroende på om processen ger arbete 

eller kostar arbete) om processen var reversibel, d.v.s. om inga förluster gick åt till friktion, 

motstånd, värmetransport m.m.   

 

Summan av irreversibiliteterna i en process är detsamma som exergiförlusten, X förstörd, hos 

processen och är proportionell mot den skapade entropin i processen, S genererad. Enligt 

ekvation 3 

                                                              ekv. 3 [9] 
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När det gäller att hushålla med energi, att spara energi, är det mer relevant att tala om att 

spara på den tillgängliga exergin. Enligt termodynamikens första lag kan energi inte förstöras. 

Däremot förstörs exergi. Exergi är alltså ett kvalitativt mått på energi och anger hur mycket av 

ett visst mått av energi som kan användas till att utföra ett arbete. Av 1 joule högkvalitativ 

energi (d.v.s. energi med högt exergivärde) kan mer arbete utföras än av 1 joule lågkvalitativ 

energi.  

 

Varför är detta viktigt att veta? Jo, för att samhället idag är ett högenergisamhälle och stora 

mängder högkvalitativ energi används i processer som kunde ha använt lågkvalitativ energi 

istället. Som utvecklingen har sett ut har samhället haft tillgång till stora mängder 

högkvalitativ energi till ett lågt pris, läs fossila bränslen. Det finns dock indikationer (se 

avsnitt 1.1.5) på att det inte kommer att fortsätta att vara så och mycket tyder på att det 

dessutom innebär allvarliga konsekvenser att använda den ”billiga”, högkvalitativa energin 

(olja, kol, uran) såsom global uppvärmning och radioaktivt avfall/strålningsrisker. Det finns 

alltså all anledning att börja prata om exergi på bredare områden än endast inom 

termodynamiken. 

 

Idag är det många som pratar om energieffektivitet och då är det rimligen intressant att nämna 

att det även finns något som heter exergieffektivitet, som kan uttryckas enligt ekvation 4 

 

   
   

   
    

        

   
   ekv. 4 [10] 

där X ut är den exergi som kvarstår efter processen och X in är den exergi som fanns innan 

processen skedde. X förlust är den exergi som gått åt i processen. 

Dessa begrepp, exergi och exergieffektivitet, har stor användningspotential inom 

energihushållning om kvaliteten på olika energislag ska kunna diskuteras. Dess 

användningspotential inom livscykelanalysen är också betydande och diskuteras i avsnitt 2.1 

samt avsnitt 5.s 
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1.1.7 Hållbar utveckling och hållbart byggande? 

Om utvecklingen med avseende på resursöverutnyttjande fortsätter som den gör kommer den 

oundvikligen att tära och bryta ner jordens egen förmåga att ta hand om skada och obalans 

[2]. Men hur kan överutnyttjandet hejdas? Räcker det med att välja energi- och resurssnål 

teknik? Som nämndes under föregående avsnitt kommer det att behövas ändringar i 

människors konsumtionsvanor såväl som i teknikval och där kommer metoden 

livscykelanalys, LCA, in i bilden. 

 

Idag byggs det som aldrig förr i städer runt om i Sverige och det ska gå snabbt och till minsta 

möjliga kostnad. Fler och fler människor överger landsbygd och småorter för att bo i städer. 

Hus överges och då måste nya byggas och det slukar resurser och orsakar föroreningar. Finns 

det något sätt att kontrollera hur mycket resurser/föroreningar som åtgår/släpps ut i 

tillverkning, användning och deponering/återvinning av en skapad produkt? Här är 

livscykelanalysen, LCA, en intressant potentiell metod för mätning av resursförbrukning och 

effekter av resursförbrukning för att styra val av teknik och material mot hållbar produktion 

och konsumtion. 

 

Många miljöbedömningsmetoder använder idag LCA metoden.  Bl.a. bygger 

miljövarudeklaration, environmental product declaration (EPD) på LCA. En EPD är en 

oberoende granskning som en kvalificerad tredje part gjort av en produkt och även ett 

kommunikationsverktyg som beskriver miljöpåverkan av den aktuella produkten. För att 

kunna miljöklassa byggnader internationellt och för att underlätta en enhetlig klassificering på 

den öppna marknaden har initiativ tagits av Sweden Green Building Council till att anpassa 

certifieringssystemen BREEAM och LEED till internationella förhållanden [11]. BREEAM 

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method ) är ett brittiskt 

miljöklassningssystem som använder LCA för certifiering och det gör även amerikanska 

LEED (leadership in energy and environmental design).  
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Eftersom merparten av de miljöbedömningsmetoder som idag håller på att växa fram för 

byggnaders energi- och materialanvändning bygger på och/eller inrymmer LCA i någon form 

är det relevant att titta närmare på LCA metoden i sig. 

 

1.2 Problemställning/mål och syfte 

Projektets mål är att undersöka om livscykelanalysen kan vara en del i lösningen av det 

energitekniska, miljö- och resursmässiga problem som utgörs av den alltför höga 

miljöbelastning som är resultatet av de produktions- och konsumtionsmönster som finns i 

industrisamhället. Kan livscykelanalysen på ett adekvat sätt bidra till att minska 

miljöbelastning och resursuttömning? Finns det möjlighet att inrymma exergiförbrukning eller 

exergieffektivitet i livscykelanalysen via något verktyg för LCA som inbegriper denna 

aspekt? 

 

Syftet är att testa livscykelanalysen som metod för att utvärdera miljöpåverkan genom att 

använda metoden i en livscykelanalys av en projekterad byggnad. För att uppnå detta syfte 

måste ett delsyfte uppfyllas vilket är att hitta ett verktyg lämpligt för LCA av byggnader och 

som kan användas på den avsedda byggnaden. Genom delsyftet undersöks också om det finns 

något verktyg som inbegriper exergiaspekter i analysen. 

 

1.3 Avgränsning 

En LCA kan bli väldigt omfattande om alla material i t.ex. ett hus ska utvärderas. Därför är 

avgränsningen vald till att betrakta klimatskal för den valda byggnaden (se vidare kap 2.1). 

Byggnaden består egentligen av två segment, en för själva förskolan och en för köket (med 

soprum och förråd). Eftersom dessa har olika uppbyggnad skulle de behöva modelleras var 

för sig, som två separata byggnader. Istället avgränsas studien till att betrakta förskoledelen, 

se figur 2. Vidare måste även avgränsningar göras i fråga om vilka delar i livscykeln som 

analyseras. Ska återvinning av material och renoveringar under husets livstid finnas med i 

analysen? Så många steg som möjligt av livscykeln kommer att analyseras, men detta beror i 

sin tid på vilket LCA-program som befinns lämpligast att använda och hur detta program är 

uppbyggt. Livscykelanalysen är en iterativ process och det är inte alltid möjligt att definiera 
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avgränsningen på förhand. I detta fall är det inte möjligt, avgränsningen blir här en följd av 

resultatet av delsyftet (att hitta ett verktyg lämpligt för LCA av byggnader). De LCA-verktyg 

som utvärderas är avgränsat till de som finns på engelska. 

 

Bild 1. Passivhusförskolan sett västerifrån med förskoledelen till vänster och köksdelen till höger (bild 

publicerad med tillstånd från Sweco Architects). 

 

2 Teori 

2.1 Livscykelanalysen i teori och olika verktyg 

Livscykelanalysen är en kvantitativ metod som visar miljöpåverkan i vilka mängder resurser 

förbrukas/jorden förorenas, i och med att en produkt skapas, används och sedan blir avfall 

och/eller återvinns.  Såsom LCA metoden används idag kan olika faser i livscykeln behandlas 

beroende på målsättning. Det är mer sällan som livscykeln analyseras i sin helhet utan man 

skiljer på olika livscykelfaser. Vagga till grav innebär en total utvärdering av produkten, från 

råvaruutvinningen till rivning och avfallshantering. Om fasen vagga till grind för en produkt 

analyseras ingår miljöpåverkan för produkten från råvaruutvinning till produktion och till det 

att produkten lämnar fabriksgrindarna (därav uttrycket vagga-grind).  

Inom CEN (den europeiska standardiserings organisationen) har arbetsgrupper utvecklats för 

att standardisera miljöpåverkan för byggnader och byggnadsprodukter i ett 

kretsloppsperspektiv med LCA. Där finns informationsmoduler som beskriver 

livscykelanalysen i faser vilket kan underlätta kommunikationen kring livscykelinformation. 

Dessa faser/moduler är för byggprodukter och byggnader följande [12]; 

 

- A1-A3 produktion (vagga-grind) 

- A4-A5 konstruktion och exponering av materialen på byggplatsen 

- B1-B7 bruk och nedbrytning av material 

- C1-C4 rivning och avfallshantering 

- D återvinning och återbruk 
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Med avseende på dessa moduler beskriver uttrycket vagga-grind alltså A1-A3. Uttrycket 

vagga-grav beskriver modul A1-C4. 

Inom området livscykelanalyser för byggnader finns även en informationsmodul angående 

vilka delar av byggnaden som analyseras. Följande moduler ingår i LCA programmet Ecosoft: 

 

- BG0 klimatskalet på byggnaden men utan yttertaket 

- BG1 som BG0 men inklusive allt i klimatskalet 

- BG2 som BG1 men inkl. de innerväggar som är skiljeväggar 

- BG3 som BG2 men inkl. alla innerväggar och inkl. källare och ouppvärmda delar men 

exklusive tillgänglighetsstrukturer (t.ex trapphus) 

- BG4 som BG3 men inkl. tillgänglighetsstrukturer 

- BG5 som BG4 men inkl. teknisk utrustning i byggnaden 

- BG6 som BG5 men denna modul beskriver byggnadskomplex. 

 

En LCA resulterar i olika siffror för olika miljöpåverkanskategorier eller 

resursförbrukningskategorier. Generellt sett brukar följande kategorier vara med i analysen: 

- GWP global warming potential, d.v.s. den globala uppvärmningen 

- AP acidification potential, d.v.s. försurning, särskilt försurning av världshaven 

- PE primary energy, den totala användningen av energi för att få fram en produkt, 

denna delas ofta upp i icke-förnyelsebar samt förnyelsebar primärenergianvändning 

-     storage, lagring av koldioxid 

- POCP photochemical ozone creation potential, bildandet av fotokemiskt ozon 

(marknära ozon) 

- ODP ozone depletation potential, d.v.s. risken/potentialen för att ozonskiktet förtunnas  

 

En av frågeställningarna för rapporten (finns det möjlighet att inrymma exergiförbrukning 

eller exergieffektivitet i livscykelanalysen?) skulle kunna behandlas med en ELCA, d.v.s. en 

exergetisk LCA och detta har också förekommit som förslag [13] men för att praktiskt 

tillämpa detta förslag inom en rimlig tidrymd blir frågan om det finns något verktyg, 
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beräkningsprogram eller liknande, som kan göra en sådan analys. Mer om detta i 

resultatdelen, avsnitt 4.1. 

En livscykelanalys av en byggnad är tidsödande att utföra utan att ha något verktyg till hands. 

Därför utvärderas olika verktyg d.v.s. olika typer av beräkningsprogram för LCA för att 

komma fram till vilken som är lämpligast att använda. Gemensamt för 

beräkningsprogrammen är att de grundar sig på en databas med information om olika material 

grundat i olika miljöpåverkanskategorier. Följande program utvärderas i rapporten: 

- GaBi; ett generellt LCA verktyg med omfattande tillämpningsområden inom många 

produktkategorier. Livscykelanalysen modelleras i flöden och det går att göra 

detaljerade beskrivningar av de ingående komponenterna och de olika faserna i 

livscykeln. I princip kan nästan vilken produkt som helst byggas upp då databasen 

täcker så många material. PE international (ägaren av GaBi) och Stuttgart Universitet 

har utvecklat databasen och de bygger databasen på siffror från bl.a. 

branchorganisationen Plastics Europe som företräder plastindustrin i Europa [14] och 

databasen Ecoinvent från Swiss Centre for Life Cycle Inventories. Det finns även ett 

specialprogram, GaBi Build-It, som är till för LCA beräkningar på byggnader men 

detta är än så länge bara tillgängligt på tyska. 

 

- SBS online; ännu ett verktyg från PE international i samarbete med Stuttgart 

Universitet. SBS online är ett förenklat program specialanpassat för LCA beräkningar 

på byggnader. Två olika databaser kan användas, ESUCO och/eller tyska Ökobau.dat. 

Det går inte att hitta någon information kring källorna till ESUCO men databasen är 

utvecklad av PE international. Ökobau.dat har utvecklats av PE international och tyska 

konstruktionsmaterial industrin [15]. 

 

- Envest2; Ett förenklat specialprogram för LCA på byggnader. Det står inte helt klart 

vilken databas som används men av allt att döma verkar det vara en databas utvecklad 

av Bre (som utvecklat och äger Envest2). Bre är ett konsult-, utvecklings- och 

certifieringsföretag och de har utvecklat miljöcertifieringssystemet BREEAM. 

BREEAM använder sig av Envest2 för att certifiera byggnader. 
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- Ecosoft; ett excel-baserat beräkningsverktyg för LCA på byggnader som bygger på 

databasen IBO guide values database som IBO - Austrian Institute for Healthy and 

Ecological Building har tagit fram. IBO´s databas bygger i sin tur på andra databaser. 

Dessa är följande;  

 

- Ökoinventare und Wirkungsbilanzen von Baumaterialien ("Life 

Cycle lnventories and lmpact Assessments for Building 

Materials') [16] 

 

- Ökoinventare von Energiesystemen (Life Cycle lnventory of 

Energy Systems) [17] 

 

- Ökoinventare Transporte (Life Cycle lnventory  Transport) [18] 

 

- Ökoinventare von Entsorgungssystemen  (Life Cycle lnventory  

of Waste Disposal Systems) [19] 

-  

- Ökoinventare fur Verpackungen  (Lifecycle lnventory  for 

Packaging) [20] 

 

- Baustoffdaten-  Ökoinventare (Building Material  Data- Life 

Cycle lnventories) [21] 

 

- Ökologischer  Bauterlkatalog (Catalogue of Environmental 

Structura/ elements) [22] 

 

I Ecosoft finns ett viktningssystem, OI3, för att kunna ge ett sammanvägt värde på 

miljöprestandan för olika produkter/byggnader. Detta viktningssystem är baserat på en 

förenkling där GWP, AP och den icke-förnyelsebara primärenergianvändningen vägs samman 

för att ge ett samlingsvärde, OI3 kon. Detta system kan användas för att jämföra olika 

material med varandra på ett snabbt och enkelt sätt i Ecosoft. Om frågan är vilket 

isolermaterial som har bäst miljöprestanda, kan en jämförelse göras för detta och resultatet 

kan ses i ett stapeldiagram, se diagram 1. Ecosoft använder då systemet OI3 för att skapa ett 
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samlingsvärde på miljöprestandan. Observera att jämförelsen mellan olika isolermaterial i 

diagram 1 görs  över material med likvärdig isolerförmåga.  

 

Diagram 1. Exempel på hur olika materialval kan jämföras med viktningssystemet OI3 i Ecosoft. På y-axeln 

visas OI3 värdet, ett samlingsvärde på endast GWP, AP och icke-förnyelsebar primärenergianvändning. 

 

 

2.2 ISO 14000 och standardisering för LCA 

Inom miljöledningssystemet ISO 14000 finns definierat riktlinjer (ISO14040 och ISO 14044) 

för vad en LCA är samt hur en LCA ska genomföras. Den grundläggande definitionen av 

LCA enligt ISO14040 bygger på att fyra faser finns beskrivna i analysen, nämligen; 

1) Definition av mål och omfattning. I mål ingår den avsedda tillämpningen, skälen för 

studien, avsedd målgrupp för studien och information om resultaten är avsedda för 

jämförande miljöpåståenden avsedda att förmedlas till allmänheten. Omfattningen 

avser vilka avgränsningar som görs i fråga om delar av system (t.ex. en del av en 

byggnad) och delar av livscykeln och förklarar eventuella modeller som används 

OI3 för några olika isolermaterial  

 

OI3 värde 

Stenull MW-W Cellulosa isolering, vägg Glasull MW WF 35 
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(exempel på modeller är informationsmoduler som beskrivs i avsnitt 2.1.). Den 

beskriver även vilka miljöpåverkanskategorier som används. Krav på kvaliteten hos de 

data som används hör också hit liksom eventuella antaganden och begränsningar. 

2) Inventeringsanalys. Innefattar insamling av nödvändig data för att kunna kvantifiera 

alla inflöden (t.ex. energi) och alla utflöden (t.ex. utsläpp av växthusgaser) i studien. 

3) Miljöpåverkansbedömning. Här bedöms den potentiella miljöpåverkan utifrån de data 

som framkommit i inventeringsanalysen. Miljöpåverkansbedömningen ger nödvändig 

information för att göra livscykeltolkningen. Det är viktigt att komma ihåg att 

miljöpåverkansbedömningen begränsas av mål och omfattning (steg 1) och därför inte 

nödvändigtvis ger en fullständig utvärdering av alla miljöaspekter hos 

produkten/produktsystemet. 

4) Livscykeltolkning. Resultat från inventeringsanalys och miljöpåverkansbedömning 

tolkas. Denna tolkning ska innehålla slutsatser, beskrivning av begränsningar och 

rekommendationer. 

 
 

Dessa riktlinjer används i denna rapport och tillämpningen av dessa är beskriven i avsnitt 3.2 

Metod för att utföra livscykelanalysen. 

 

3 Metod 

För att välja vilka LCA verktyg som ska utvärderas används de rekommendationer som fås av 

företagshandledaren. Rekommendationer från Umeå universitet söks också men hittas inte.  

För att undersöka om det finns något LCA verktyg som inbegriper exergiaspekter rådgörs 

med expertis inom det akademiska området. 

För att utvärdera de olika LCA verktygen används olika kriterier för att fastslå om verktygen 

är användbara eller inte. Detta beskrivs i avsnitt 3.1. 

För att genomföra livscykelanalysen följs i huvudsak den metodik som beskrivs i ISO14040. 

Detta beskrivs i avsnitt 3.2. 
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3.1 Metod för att prova och utvärdera LCA verktyg 

Några olika verktyg för LCA provas och utvärderas och dessa är dels det generella LCA 

programmet GaBi och dels några olika specialprogram för byggnader; SBS online, Envest2 

samt Ecosoft. 

För att utvärdera och bestämma om dessa verktyg är lämpliga att använda tillämpas några 

olika kriterier som ska uppfyllas och dessa är följande; 

- Databasen ska vara transparant, d.v.s. det ska gå att se vilka siffror som ligger till 

grund för beräkningarna i analysen. 

- Det ska finnas information om vilka källor som ligger till grund för databasen. 

- Det ska finnas en databas som täcker de material som används i den valda byggnaden. 

Om databasen inte täcker alla material som behövs, måste det gå att själv lägga in data 

för de material som fattas. 

- Det ska vara möjligt att bestämma vilka faser av livscykeln som ingår i analysen. 

Dessa faser kan vara beskrivna som informationsmoduler A1-D eller på något 

likvärdigt vis. 

 

 

3.2 Metod för att utföra livscykelanalysen 

Fyra steg ingår i metoden som används för livscykelanalysen (enligt avsnitt 2.2) dessa är 

tillämpade enligt följande beskrivning; 

- Definition av mål och omfattning. Målet är att genom att utföra en LCA undersöka hur 

LCA fungerar som miljöanalysmetod med avseende på de LCA verktyg som idag 

finns att tillgå (på svenska/engelska) för tillämpning på byggnader. Skälet till studien 

är att LCA är den metod som ligger till grund för de flesta miljöbedömningsmetoder 

som avser byggnaders material- och energianvändning. Den avsedda målgruppen är 

icke-experter som är intresserade LCA och i synnerhet av vilka verktyg som finns för 

att genomföra LCA på byggnader. Resultaten är inte avsedda att användas för 

jämförande miljöpåståenden.  
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Omfattning/avgränsning är delvis definierat i avsnitt 1.3 och beskriver att 

livscykelanalysen omfattar förskoledelen av den aktuella passivhusförskolan  

(se bild 1). Endast klimatskalet omfattas, BG1. Så många som möjligt av 

informationsmodulerna A1-D ska omfattas men detta begränsas i sin tur av vilket 

verktyg som används, denna omfattning ingår följaktligen i rapportens resultatdel 

(avsnitt 4). På samma vis begränsas vilka miljöpåverkanskategorier studien omfattar 

av vilket LCA verktyg som används och även detta ingår i rapportens resultatdel, 

avsnitt 4. Krav på kvaliteten på de data som används finns beskrivet i avsnitt 3.1. 

Ytterligare krav ställs för eventuella tilläggsdata som används då verktygets databas är 

otillräcklig och det är att tilläggsdata ska vara granskad av en oberoende part vilket i 

praktiken innebär att dessa data ska härstamma från en EPD (miljövarudeklaration).  

 

 

- Inventeringsanalys och jämförelse mellan beräkningsprogrammets data och 

EPD/miljödata för matrialen. För att avgöra om det går att använda de data som finns 

i det valda verktygets databas jämförs det dataunderlag som finns i verktygets databas 

och det dataunderlag som finns för de byggprodukter som används i den analyserade 

byggnaden. Jämförelserna görs över samma informationsmodul, det vill säga samma 

fas i livscykeln. I de fall där det saknas användbara data i verktygets databas används 

en EPD för byggprodukten. 

 

- Miljöpåverkansbedömning. Själva analysen genomförs för byggnaden, med hjälp av 

det valda verktyget samt utifrån ritningarna som tillhandahålls av byggnadens arkitekt. 

Miljöpåverkan bedöms utifrån de miljöpåverkanskategorier som det valda verktyget 

innefattar. 

 

 

- Tolkning. En identifiering av frågeställningar kopplade till resultatet från den 

miljöpåverkansbedömning och inventeringsanalys som gjorts. Slutsatser, 

beskrivningar av begränsningar och rekommendationer ges. 
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4 Resultat 

4.1 Lämpliga och olämpliga beräkningsverktyg för ändamålet 

Det visade sig vara tämligen svårt att hitta ett verktyg som hade rätt nivå av komplexitet för 

att kunna användas inom ramen för ett tio veckors examensarbete. De flesta var antingen för 

detaljerade och tidskrävande att lära sig eller också var de inte färdigutvecklade eller för 

förenklade för att kunna tillämpas i ett verkligt sammanhang. Inget av verktygen behandlar 

exergi/exergieffektivitet för de processer som ingår i livscykeln. Inget verktyg hittas 

överhuvudtaget som inbegriper någon aspekt på exergi. 

 

En översikt över de kriterier som nämndes i avsnitt 3.1 och hur väl de olika verktygen svarar 

mot dessa ges här i tabell 1. En mer detaljerad beskrivning av verktygens fördelar/nackdelar 

ges i avsnitt 4.1.1 – 4.1.4. 
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Tabell 1. En utvärdering av hur väl verktygen svarar mot kriterierna i avsnitt 3.1. 

 GaBi SBS online Envest Ecosoft 

Transparens delvis ja nej ja 

Källhänvisning nej ja nej ja 

Tillräcklig 

databas eller 

möjlighet att 

lägga till data 

Nej, ingen 

information om 

hur man gör för 

att lägga till data 

nej nej ja 

Val av 

livscykelfaser 

ja nej nej ja 

 

 

4.1.1 GaBi 

Det är svårt att få information om källan till databasinformationen som används för vissa 

material. Det går att se vilka siffror som databasen använder för vissa material men inte alla, 

databasen är alltså bara delvis transparant. Trots att databasen är omfattande finns inte de 

material som krävs och det är oklart om det går att lägga till egna material och hur detta i så 

fall skulle gå till. Stor expertis inom programmet krävs för att kunna modellera en hel 

byggnad i GaBi och det är inte rimligt att nå upp till detta inom ramen för projektet. 

 

4.1.2 SBS online 

Databasen täcker inte de material som behövs för studien och det går inte heller att lägga till 

några egna data i databasen. Programmet är under utveckling och databasen kommer att 

utökas och eventuellt kommer det att gå att lägga in egna data i databasen. Programmet är 

användarvänligt och det är lätt att se information om källan till siffrorna i databasen. Däremot 

finns inte möjlighet att ange avgränsningar via informationsmoduler. 
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4.1.3 Envest 2 

Programmet är mycket förenklat och databasen är inte transparant (det går inte att se någon 

som helst information kring siffrorna i databasen) och databasen i sig verkar vara mycket 

liten. Det går inte att lägga in egna material i databasen. Det går inte att själv bestämma 

dimensioner på t.ex. isolerings tjocklek utan det går endast att välja från en fördefinierad 

drop-down lista. På liknande sätt kan t.ex. endast en- två- eller treglasfönster väljas utan att 

användaren kan bestämma något om värmegenomgångsvärden eller fönstrens övriga 

egenskaper. Det går inte att ange avgränsningar via informationsmoduler.  

 

4.1.4 Ecosoft 

Ecosoft är användarvänligt och informationen kring databaserna transparant. Det går att 

modellera egna byggnadskomponenter även om databasen inte rymmer allt som skulle 

önskas. Databasen kan även byggas ut med egna data. Valet faller på att använda Ecosoft 

eftersom databasen bedöms tillförlitlig och transparant och eftersom det går att addera egna 

material till databasen utifrån egna EPD eller annan kvalificerad miljödata. Det går att 

betrakta informations modeler A1-D samt BG1-BG3. En avgränsning till att endast betrakta 

produktionsstadiet av byggnadens material (vagga-grind eller A1-A3) måste göras eftersom 

specifika data för tak- och fasadbeklädnad måste läggas till i databasen och dessa data har 

endast uppgifter för produktionsstadiet (informationsmodul A1-A3). 

 

4.2 Livscykelanalysen med Ecosoft 

Med hänvisning till de moment som står beskrivna i avsnitt 3.2 presenteras här de resultat 

som framkommit. 

Livscykelanalysens omfattning blir (som resultat av de begränsningar som data för 

takbeklädnad och ytterväggbeklädnad ger i inventeringsanalysen) begränsad till vagga-grind, 

d.v.s. modul A1-A3. Övriga definitioner på omfattning gavs i avsnitt 3.2. 

Resultatet av inventeringsanalysen ger att databasen i Ecosoft har motsvarande material som 

krävs för att modellera byggnaden med undantag av takbeklädnaden och 
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ytterväggbeklädnaden. Dessa två material läggs in i databasen (se tabell 2) med de data som 

finns i produkternas EPD, för takbeklädnad [23] respektive fasadbeklädnad [24]. 

 

Tabell 2. De material som inte finns i Ecosofts databas läggs till med hjälp av data från dessa produkters EPD. 

 

 

 

 

Byggnadsdel 

 

 

 

 

GWP 

 

 

 

 

ODP 

Bildning 

av 

marknära 

ozon, 

potential 

 

 

 

 

AP 

 

 

 

 

Övergödning, 

potential  

Icke-förnybar 

energi, 

förbrukning 

MJ/kg material 

Förnybar 

energi, 

förbrukn. 

MJ/kg 

material 

Takbeklädnad 3,6 0,00000033 0,0014 0,0025 0,0025 0,47 8,3 
Fasadmaterial 15,7 0,000000496 0,0101 0,078 0,0097 383 246 

 

Miljöpåverkansbedömningen genomförs genom att byggnadskomponenterna modelleras, 

materialen läggs in lager för lager på detta vis (tabell 3-7):  

 

 

Tabell 3. Yttervägg inkl. dörrar. Trespa fasad är ett kompositmaterial bestående av 70% cellulosamaterial och 

30% plast. 

 

Material Tjocklek, meter Procent av yta % 

Fasad, Trespa 0,0100 100,00 

Träfiberfiberskiva 0,0350 100,00 

Cellulosaisolering, 

vägg 

0,500 100,00 

OSB panel 0,0340 100,00 

Trälaminat 0,0450 10,00 

Gipsskiva 0,0130 100,00 

Dörr 0,16 5,00 

 

 

Tabell 4. Tak. Takbeklädnaden  består till 99,995%  av zink (övrigt är koppar och titan). 

Material Tjocklek, meter Procent av yta % 

Takbeklädnad 0,0007 100,00 

Polypropylen 0,0083 100,00 

Träskiva, furu 0,0230 100,00 

Cellulosaisolering, 

tak 

0,0003 100,00 

OSB skiva 0,7000 100,00 

Gipsskiva 0,0130 100,00 
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Tabell 5. Fönster i trä och aluminium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. Mellanbjälklag och golv plan 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7. Grund och golv plan 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Tjocklek, 

meter 

Procent av 

yta % 

Fönster, 

passivhus 

0,16 100,00 

Material Tjocklek, 

meter 

Procent 

av yta % 

Linoleum 0,0100 80,00 

Gipsskiva 0,0250 80,00 

Träskiva 0,0360 80,00 

Klinkers 0,0100 20,00 

Betong 0,0550 20,00 

Betongpapp 0,0010 20,00 

Trälaminat 0,0550 100,00 

Material Tjocklek, meter Procent av yta % 

Linoleum 0,0150 80,00 

Gipsskiva 0,0250 80,00 

Träskiva 0,0560 80,00 

Betong, grund 0,100 80,00 

Polystyren skum 

isolering, 

extruderad 

0,0550 80,00 

Grus 0,1500 100,00 

Klinkers 0,0100 20,00 

Betong, grund 0,100 20,00 

Polystyren 

isolering, 

extruderad 

0,3500 20,00 
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Efter dessa delar modellerats läggs ytdimensionerna in på samtliga delar och sedan utför 

Ecosoft beräkningarna utifrån modelleringen och den information som finns i databasen. 

 

Med informationsmodul A1-A3  och BG1 (se kapitel 2.1) inräknat blir det sammanvägda 

resultatet för byggnaden enligt tabell 8. 

Tabell 8. Resultat per miljöpåverkanskategori 

Miljöpåverkanskategori Per kvadratmeter byggnad Totalt, hela byggnaden 

GWP 51,93 kg      / kvm 217900 kg       

AP 0,57 kg      / kvm 2408 kg       

GWP lagrad -72,43 kg     / kvm  

PE, icke-förnybar 2358,64 MJ / kvm 9896932 MJ 

PE, förnybar 1388,62 MJ / kvm 5826692 MJ 

Fotokemisk oxidation,  

potentiell 

0,10 kg     / kvm 416 kg C2H2 

Övergödning, potentiell 0,14 kg     / kvm 582 kg     

ODP 6,14E -06 kg CFC-11 / kvm 2,57E kg CFC-11 

 

 

 

 

Resultaten är ofullständiga vad gäller          . Detta eftersom dessa värden inte finns för 

de material som lagts till i databasen, de EPD som finns för dessa material har inte 

         . Ecosoft visar alltså denna påverkanskategori trots att inte fullständiga data finns 

för dessa. 

 

De miljöpåverkanskategorier som gäller i denna analys är alltså följande; 

 

- GWP, global warming potential (global uppvärmning potentiell) beskriver den effekt 

som de aktuella växthusgaserna för en produkt har i relation till en motsvarande 
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mängd koldioxid (koldioxidekvivalent). Alltså, den mängd växhusgaser som är 

förknippad med en produkt räknas om till den mängd koldioxid som har motsvarande 

(växthus)effekt och räknas då enhetligt som koldioxidekvivalenter. 

 

- Försurningspotentialen, AP, avser försurning av mark och vatten och har inte att göra 

med den försurning av världshaven som beskrivits i avsnitt 1.1.4. Oavsett vilket/vilka 

ämnen som orsakar försurningen räknas dessa om till den mängd svaveldioxid,     , 

som ger motsvarande försurningseffekt. Detta ger svaveldioxidekvivalenter som det 

enhetliga begrepp som används för försurningspotential.  

 

-            avser den mängd växthusgaser som lagras i material (t.ex.binds 

växthusgaser i träd). 

 

-                  är primärenergiförbrukning av icke-förnyelsebar energi. Till icke-

förnyelsebara energikällor räknas olja, naturgas, kol och uran. 

 

-                är primärenergiförbrukningen från förnyelsebara källor (biomassa samt 

sol- vind- och vattenenergi). 

 

- Fotokemisk oxidation avser bildande av marknära ozon och anges i ekvivalenter 

kolväte. 

 

- Övergödning potentiell,  är den potentiella övergödningseffekt produkten har med 

avseende på utsläpp av kväve eller fosfor. Detta anges i ekvivalenter fosfor. 

 

 

- Ozone layer depletion (ODP) är med vilken faktor en produkt riskerar att bidra till att 

förstöra ozonskiktet. Detta räknas i ekvivalenter triklorflourmetan, CFC-11. 

 

De frågeställningar som ska föras i livscykeltolkningen (och följa resultatdelen enligt ISO 

14040) förs under avsnitt 5.1. 
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5 Diskussion och slutsatser av studien i sin helhet 

5.1 Diskussion 

Kan livscykelanalysen på ett adekvat sätt bidra till att minska miljöbelastning och 

resursuttömning? En sådan här studie visar på att det finns potential att med kvantitativa 

metoder jämföra LCA för olika produkter (dock är inte denna LCA studie avsedd för 

jämförelser) och på så vis välja att konsumera/producera den produkt som ger minst 

miljöpåverkan/resursbehov. Det går också att bedöma produkter utifrån gränsvärden (t.ex. kan 

gränsvärden för miljöpåverkanskategorier vara satta för nyproduktion av hus) och då kan 

LCA vara en metod för att kvantifiera dessa miljöpåverkanskategorier. Men några 

frågeställningar och begränsningar har dock framkommit genom att göra denna 

miljöpåverkansbedömning och de diskuteras nu. 

 

En frågeställning kopplad till resultatet av inventeringsanalysen är hur känslig denna del är för 

eventuella otillräckliga data. I det här fallet kunde EPD användas för att komplementera 

databasens otillräcklighet i material för takbeklädnad och ytterväggsbeklädnad. Hade det inte 

funnits några tillförlitliga data för att komplementera databasen så skulle studien alltså inte 

kunnat genomföras med de krav som ställs i metodavsnittet, 3.2 Definition och omfattning 

eller också hade datakvalitetskraven varit tvungna att sänkas. Detta skulle ha äventyrat hela 

kvaliteten på studien. De krav som ställs angående datakvalitet kan ställas olika höga vilket 

kan leda till att resultat från olika studier blir ojämförbara. 

 

 Finns det referensvärden att jämföra siffervärdena med? Inom ramen för detta arbete kunde 

inga sådana tas fram och det skulle behövas för att kunna tolka hur miljö- och resursvänlig 

byggnaden är. Detta är en brist som skulle kunna åtgärdas med riktlinjer i den internationella 

standarden, ISO 14040 och ISO14044. Om standarden innehöll referensvärden för de 

miljöpåverkanskategorier som används i LCA skulle det underlätta tolkningen betydligt. 
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En frågeställning kopplad till resultatet från miljöpåverkansbedömningen är risken med 

dubbelräkning. Ett utsläpp av ett ämne kan ge effekt på flera av miljöpåverkanskategorier. 

T.ex. kan utsläpp av kväveoxider räknas både som svaveldioxidekvivalenter vilket anger 

försurningseffekten, och som fosfor vilket anger övergödningseffekten. Utsläpp av 

kväveoxider kan bidra till både försurning och övergödning men är inte dubbelverkande. Ett 

utsläpp i form av en molekyl kväveoxid bidrar alltså antingen till försurning eller övergödning 

[25]. En rekommendation är att IBO (som utvecklat Ecosoft) beskriver denna risk för 

dubbelräkning i användarhandboken och poängterar att det handlar om potentiell försurnings- 

och övergödningseffekt. Så även i de fall frågan är aktuell för fler miljöpåverkanskategorier. 

 

Ecosoft visar icke-fullständiga data för miljöpåverkanskategor            . Detta kan verka 

missledande och det rekommenderas att IBO utvecklar programmet så att inga resultat visas 

för miljöpåverkanskategorier där ofullständiga data saknas, eller att denna brist 

uppmärksammas på något vis i resultatvisningen. 

 

Det är anmärkningsvärt att Envest 2 håller så ringa kvalitet med tanke på att det är ett verktyg 

som BREEAM använder sig av för att certifiera byggnader. BREEAM certifiering är 

internationellt uppmärksammat och används flitigt för att bedöma byggnaders miljöpåverkan. 

Om de använder sig av Envest 2 för dessa bedömningar borde de överväga att utveckla 

programmet mot ökad transparens, flexibilitet i modellering och specificering av information 

kring faser i livscykeln. 

 

Resultatet av utvärderingen av LCA verktyg ger att inga av de valda verktygen inbegriper 

exergiaspekter. Ur energiteknisk synpunkt kan mer önskas av en LCA än att bara bena upp 

totala mängden använd icke-förnyelsebar energi samt förnyelsebar energi. Det finns en poäng 

med att hushålla med kvaliteten (läs exergi) på energi också. Många av de tjänster som 

samhällssystemet bygger på (såsom transporter av mat, material och människor) förutsätter 

högkvalitativ energi. Denna aspekt behöver finnas i livscykelanalysen för att den ska kunna 

möta de problem som kommer att uppstå när billiga, högkvalitativa energikällor sinar. Det är 

högst relevant att överväga kvalitativa aspekter hos energi i livscykelanalysen. 

Exergiförbrukning och/eller exergieffektivitet är ju något som är mätbart och borde således 

kunna finnas i form av miljöpåverkanskategori i en LCA. 
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En sådan LCA studie som gjorts i denna rapport kan tillämpas för att bokföra vilken 

miljöpåverkan en byggnad har, men vad finns det för användningsområde för LCA utöver 

jämförande studier? Om alla produkter som produceras i världen skulle analyseras med LCA 

och resultaten bokföras skulle det kunna generera en uppskattning på den antropogena 

miljöpåverkan för de ingående miljöpåverkanskategorierna. Men för att en sådan uppskattning 

ska vara trovärdig krävs att dessa LCA studier ska vara gjorda på ett enhetligt sätt med 

reproducerbara resultat. Idag har användaren av LCA förhållandevis stor frihet i sättet att 

utföra analysen. Även om ISO standarden följs påverkar användarens val av t.ex. datakvalitet 

resultatet enormt. Att olika användare av LCA kan ha olika krav på datakvalitet och sen 

använda olika verktyg för analysen är ett exempel på hur metoden riskerar att generera 

resultat som inte är reproducerbara. Den mängd LCA verktyg som finns att tillgå på det 

engelska språket för att analysera byggnader i livscykelperspektiv är begränsat och kvaliteten 

på dessa är väldigt varierande. Det är knappast troligt att samma LCA kan göras både med 

GaBi och Envest 2 och generera samma resultat. Lyckligtvis finns initiativ för att LCA 

metodiken utvecklas till att bli mer enhetligt, eller robust, och därmed mer pålitlig. När 

merparten av arbetet i denna rapport var gjort släppte IVL Svenska Miljöinstitutet en rapport 

som behandlar hur LCA kan utvecklas till en mer robust metod [25]. Kvaliteten på en LCA är 

alltså avhängande av databasens kvalitet. Denna kvalitet bör idealt vara granskad av en 

kvalificerad oberoende tredje part. Att databaser för LCA är skapade med siffror som enskilda 

branchorganisationer tagit fram, såsom i fallet med GaBi och Plastics Europe, ger anledning 

att tvivla på dess riktighet och obundenhet. Det skulle vara intressant att göra närmare 

granskningar av dessa databaser. 

 

Det är inte helt uppenbart hur de olika kvantitativa värden som en LCA resulterar i ska 

behandlas i förhållande till varandra.  Denna osäkerhet gäller även för den LCA studie som 

presenteras i rapporten. Går det överhuvudtaget att göra en sammanvägd bedömning som tar 

hänsyn till alla miljöpåverkanskategorierna? Hur ska olika produkter kunna jämföras med 

hjälp av LCA om inget gemensamt system för sammanvägd bedömning finns? Det är däremot 

uppenbart att resultaten kan tolkas och viktas olika utifrån vem som bedömer resultatet. T.ex 

kan beställaren av en byggnad anse att totala energianvändningen under  driftsfas är viktigare 

att minimera än t.ex växthusgaser. Således kan metoden användas subjektivt beroende på vem 
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som utför/tolkar analysen. Detta är en brist som borde uppmärksammas i utvecklingen av 

LCA metoden. Ett viktningssystem såsom OI3 som finns i Ecosoft är dömt att ge snabba men 

otillförlitliga jämförelser av miljöprestanda eftersom det grundar sig på så få 

miljöpåverkanskategorier (tre st.), och att dessa till synes godtyckligt reducerats till att utgöra 

en tredjedel av det sammanlagda OI3 värdet. Enligt ISO14040 finns ingen som helst 

naturvetenskaplig grund för att reducera de data för miljöprestanda en LCA resulterar i till ett 

sammanlagt värde eftersom viktning kräver att vissa värderingsval görs. Att värdera GWP, 

AP och icke-förnybar primärenergiproduktion till de enskilt viktigaste indikatorererna ter sig 

märkligt. LCA metoden bör snarare utvecklas till att omfatta fler indikatorer än att reducera 

omfattningen till färre indikatorer om den på allvar ska spegla verkligheten.  

 

Ett system för att hantera bedömningar av resultat borde utvecklas inom den internationella 

standarden. Detta behövs för att minska risken för att LCA används subjektivt, om än 

avsiktligt eller oavsiktligt (t.ex. genom att använda system som OI3). Därtill behövs det 

tillförlitliga referensvärden att jämföra resultaten med, siffervärden för alla 

miljöpåverkanskategorier som går att referera till då olika produkter analyseras med LCA. 

Även referensvärden borde kunna finnas inom den internationella standarden och skulle 

underlätta tolkningen av de kvantitativa värden som en LCA resulterar i. 

 

Försurningspotentialen för mark och vatten ingår som miljöpåverkanskategori. En 

frågeställning är om inte en försurningspotential för världshaven egentligen borde ha en plats 

bland miljöpåverkanskategorierna. Med hänvisning till avsnitt 1.1.5 är det tydligt att allvarliga 

konsekvenser hotar södra Stilla Havet p.g.a. försurning.  

 

Dagens artutrotningshastighet är 100 utrotningar/miljoner arter, vilket är 100-1000 gånger 

högre än bakgrundsutdöendet (d.v.s. den artutrotningshastighet som anses vara naturlig). Idag 

är 20 % av fågelarterna, 39 % av däggdjuren och fiskarna, 26 % av reptiler och 30 % av 

amfibierna utrotningshotade. I växtriket är något mellan 22-47 % av alla växter 

utrotningshotade [1]. Med bakgrund till att utrotningshastigheten på arter idag är så hög 

innebär det en allvarlig brist att göra en miljöanalys utan att väga in biodiversitetsförluster. 

Användningen av livscykelanalyser kommer t.ex. att premiera trä som byggnadsmaterial på 
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grundval av att det ger låg primärenergianvändning och låg potential för global uppvärmning. 

Men med ett skogsbruk som idag domineras av synen på skog som virkesförråd kommer detta 

att ge oönskade följder för livsutrymmet i skogen. Det vore alltså önskvärt att 

biodiversitetsförluster på allvar kunde vägas in i sammanhanget. Det är dock inte lätt att 

beräkna biodiversitetsförluster på ett tillförlitligt sätt på grund av komplexiteten i ekosystem 

och därför är det knappast troligt att LCA metoden kommer att kunna inbegripa denna aspekt. 

Men det betyder inte att det inte går att ta hänsyn till biodiversitetsförluster i en miljöanalys. 

En rekommendation är att det i riktlinjerna för hur en LCA ska utföras (ISO 14040 och 

14044) bör ingå råd om att det inte är lämpligt att använda LCA som en solitär miljöanalys 

och att man delvis bör kompletera med en analys för bl.a. biodiversitetsförluster (och 

beroende på tillämpningen även sociala aspekter).  Annars finns det risk för att LCA används 

ensidigt p.g.a. okunnighet och/eller tidsbrist. 

 

Det bör även påpekas att en sådan LCA studie som genomförts i denna studie inte säger något 

om vilka gränsvärden som faktiskt finns för hur mycket människan kan störa ekosystemen 

med resursuttag och utsläpp. LCA metoden kan fungera som underlag för jämförande 

analyser (dock inte just denna LCA studie) för att minska de negativa följderna av att en 

produkt produceras, konsumeras, och blir avfall. Eller för att helt enkelt bokföra en produkts 

miljöpåverkan/resursförbrukning. Men den sätter inga gränsvärden för hur mycket jorden tål. 

I det stora perspektivet behövs alltså en komplementerande ledning och styrning av 

resursutnyttjande på en högre nivå för att det ska bli meningsfullt att tillämpa LCA. 

 

Det är naturligtvis mycket svårt att skapa en metod som speglar komplexiteten av problemen 

som idag finns och det ska bli intressant att följa de initiativ som idag finns inom 

livscykeltänkande och de miljöledningssystem som utvecklas.  En miljöanalys måste svara 

mot de verkliga problemen som finns. Innan industrialiseringen levde människan i system 

med begränsad komplexitet i fråga om resurshushållning, resurserna fanns till största del 

lokalt och det var lättare att hålla översikt på tillgången. Idag lever människan på en helt 

annan nivå i fråga om komplexiteten på resurshushållning, varor fraktas kors och tvärs runt 

jorden innan de konsumeras och blir avfall eller återvinns. Vi kan därmed inte skapa oss en 

sinnebild av vad en vara är, vad dess ursprung är samt hur dess produktion påverkar jordens 

system. Vi kan inte direkt känna, se och uppleva hur vi själva är med och omvandlar den värld 
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som är livets hem. En LCA kan vara ett hjälpmedel för att möjliggöra en sådan reflektion. Att 

analysera produkter och verksamheter ur ett livscykelperspektiv är ett initiativ med potential 

att bidra till en mer hållbar hushållning av jordens resurser och förhoppningsvis kan metoden 

utvecklas och kompleteras för att möta den komplexitet verkligheten utgör. 

 

5.2 Slutsatser 

Kan LCA vara en del i lösningen av det energitekniska, miljö- och resursmässiga problem 

som utgörs av alltför hög miljöbelastning? Kan livscykelanalysen på ett adekvat sätt bidra till 

att minska miljöbelastning och resursuttömning? Utifrån de resultat och frågeställningar som 

framkommit i detta arbete blir slutsatserna följande:  

 

 Livscykelanalysen kan bli en del av lösningen men idag finns inte tillräckligt stabil 

och enhetlig metodik och dessutom för få miljöpåverkanskategorier för att den ska 

vara en adekvat och tillförlitlig metod för att minska miljöbelastning och 

resursuttömning. 

  Det saknas ett enhetligt system för att göra bedömningar av resultatet av en LCA 

vilket ger alltför hög risk att bedömningar görs subjektivt.  

 En LCA genererar kvantitativa mått på miljöutsläpp och energiförbrukning men ger 

inga råd om gränsvärden – därför behövs kompletterande ledning och styrning av 

resursutnyttjande. 

 LCA riskerar att generera resultat som inte är reproducerbara på grund av för 

odefinierade krav på  datakvalitet i ISO standarden samt mycket skiftande kvalitet på 

de verktyg som finns tillgängliga.  

 Inga verktyg kunde hittas som inbegriper exergiaspekter. Denna aspekt behövs för att 

möta de problem som kommer att uppstå i framtida energikriser. 
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Nomenklatur 

    

Antropocen Enligt författarna till Global Change and the Earth System [1] den 

nya naturhistoriska epok där människan orsakar stora förändringar 

i Jordens system. 

 

Antropogen  orsakad av människan 

Bakgrundsutdöende den hastighet med vilken arter normalt sett dör ut 

Biodiversitet  biologisk mångfald 

EPD  environmental product declaration 

Holocen den period av stabilt klimat som präglat jorden de senaste 10 000 

åren 

 

Nettoenergi hur stort uttaget av energin är relativt insatsen för att utvinna 

energin 

Primärenergi den totala mängd energi som behöver tillföras av människan för att 

färdigställa en produkt inkl. råvaruutvinning, transporter och 

tillverkning (beroende på systemgräns även användning, underhåll 

och deponering) 
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