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Abstract

A study in sustainable building

Ragnar Gille and André Jämthagen

This report is written for the construction company NCC and Uppsala University,
with the goal to investigate if there is a simple method to compare building materials
from the perspective of sustainability, to help the decision-making when choosing
materials for building Projects. To test the method four facade systems (brick,
ventilated plaster, unventilated plaster and cement board) have been analyzed with
different tools used for sustainable assessement, namely: Life-cycle cost analysis,
Life-cycle analysis and assessment criteria. To make a final assessment of the four
facade systems and combine the results of the above mentioned tools, a
multiple-criteria decision analysis was used. The result from the final assessment show
that unventilated plaster facade is the most sustainable option, when analyzed from an
assumed lifespan of 50 years. 
    The results, however, are seen as questionable due to the fact that the criteriums
and their weight to the final results are based on this report's author's estimation and
may not represent an objective truth. Due to the lack of available data, many
assumptions were required when utilizing the tools, which further diminished the
credibility of the results.
    The conclusion is that there is no simple method to compare the sustainability of
building materials that captures the entire spectrum of what sustainability consists of.
Instead of trying to find a new method, the already established enviromental
certificates should be used and further developed. 
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport skrivs för NCC Uppsala och Uppsala universitet med 

syfte att undersöka om det finns en enkel metod som kan underlätta val 

av byggmaterial utifrån ett hållbarhetsperspektiv. För att tillämpa 

metoden undersöker rapporten fyra olika fasadsystem (tegel, ventilerad 

puts, oventilerad puts och fibercementskiva) och bedömer dessa fasader 

ur ett hållbarhetsperspektiv med hjälp av livscykelkostnadskalkyl, 

livscykelanalys samt kriteriebaserad bedömning.  

Intervjuer hölls för att få insikt i hur beställare samt Uppsala 

kommun arbetar med hållbarhet samt ta reda på om byggmaterial är 

möjligt att bedöma utifrån social/kulturell hållbarhet. Som avslutning 

på arbetet gjordes en sammanställning av de olika perspektiven med 

hjälp av multikriterieanalys för att på så sätt se vilket fasadsystem som 

presterade bäst ur ett hållbarhetsperspektiv baserat på en 50 årig 

tidsperiod. Det fasadsystem som presterar bäst utifrån 

sammanställningen är det oventilerade putssystemet.  

Verktyget multikriterieanalys kan ifrågasättas som metod för 

slutgiltig bedömning av en fasads prestation inom det givna området då 

metoden är subjektiv, i hur de olika perspektiven viktas samt utifrån 

vilka kriterier och kategorier som undersöks.  

 Slutsatsen är att det inte finns en enkel metod på att mäta och 

bedöma byggmaterial utifrån hela spektrumet som hållbarhet innebär. 

Istället bör redan etablerade miljöcertifikat användas och utvecklas.  
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BBR - Boverkets byggregler, innehåller föreskrifter och allmänna råd till plan- 

och bygglagen 

 

Beställare - En person som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten.  

 

Bonava - Ett bostadsutvecklingsföretag i norra Europa med ursprung ur NCC 

 

LCA - Livscykelanalys (life cycle assessment) 

 

LCC - Livscykelkostnadskalkyl (life cycle cost) 

 

MKA - Multikriterieanalys 

 

PBL - Plan- och bygglagen, svensk lag som reglerar planläggning av mark, vatten och 

byggande 

 

YA - Yrkesarbetare 
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1. INLEDNING 

Att arbeta “hållbart” har slagit igenom med stor kraft inom 

byggbranschen i Sverige och har blivit en betydande del i företagens 

policyskapande (1).  De flesta byggföretagen har en djupgående 

hållbarhetspolicy om hur de arbetar för att nå en mer hållbar 

utveckling. Ett exempel på detta är NCCs hållbarhetspolicy som 

beskrivs vidare i avsnitt 2.3.1. Byggföretagen sätter upp visioner och 

mål på var de vill hamna, med avseende på hållbarhet, och lägger upp 

en plan på hur dessa ska uppnås. Planerna är dock abstrakta och 

pekar inte på konkreta förslag på hur företagen verkligen ska uppnå de 

satta målen och visionen. Byggsektorn stod för år 2014 30 % av 

Sveriges energianvändning (2) och 2012, 17 % av Sveriges totala 

växthusgasutsläpp (3), vilket innebär att det finns utrymme för 

förbättring. Kunskapen om olika byggmaterials miljöpåverkan är idag 

bristfällig, vilket denna rapport syftar i att bemöta. Denna rapport har 

avgränsats till en byggdel, fasadsystem, och undersöka om det går att 

skapa ett mer konkret arbetssätt där hänsyn till hållbarhetsprinciperna 

tas vid val av fasadmaterial. Fasadsystemen som kommer behandlas är 

tegel, ventilerad puts, oventilerad puts och fibercementskiva. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det finns en enkel 

metod som kan underlätta och stärka av materialval ur ett 

hållbarhetsperspektiv där aspekterna miljö-, ekonomi- och social 

hållbarhet beaktas. Denna metod avses vikta materialval utifrån en 

uppsättning av kriterier, baserat på de tre hållbarhetsperspektiven.  
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1.2 Mål 

Målet är att ta fram en metod för arbete med realistiska 

hållbarhetsjämförelser mellan byggnadsmaterial och bedöma dessa 

utifrån ett antal bestämda kriterier. Denna metod ska kunna möjliggöra 

att beslutsfattande personer inom byggbranschen kan välja rätt 

material utifrån det specifika projektets mål.  

1.2.1 Delmål 

I arbetet med rapporten har delmål ställts upp och lyder: 

 

● Att undersöka och bedöma de utvalda fasadsystemens 

miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp med hjälp av en 

livscykelanalys. 

● Att identifiera de krav Uppsala kommun ställer vid bygglov och 

markanvisningstävling samt vad som förväntas inför val av 

fasadmaterial. 

● Att undersöka och bedöma de utvalda fasadsystemens totala 

kostnad per kvm under en tidsperiod på 50 år med hjälp av en 

livscykelkostnadskalkyl.  

● Att metodiskt vikta och värdera fasadsystem ur ett 

hållbarhetsperspektiv. 
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1.3 Frågeställningar 

Några frågeställningar som arbetet avser att besvara är: 

 

● Kan man mäta hur pass hållbara fasadmaterial är? 

● Hur resonerar Uppsala Kommun vid val av fasadmaterial med 

avseende på hållbarhet? 

● Hur resonerar beställare kring hållbart byggande och hur arbetar 

de in det i sina projekt? 

● Hur stor miljöpåverkan utgör de fasadmaterial som valts att 

undersökas? 

● Vilket av de undersökta fasadsystemen har lägst kostnad under 

en tidsperiod på 50 år? 

1.4 Avgränsningar 

För att rapporten ska vara genomförbar inom den givna tidsramen så 

har avgränsningar krävts. Dessa är följande: 

 

Byggnadsdel 

För att undersöka huruvida det finns en enkel metod att arbeta med val 

av material, har denna rapport avgränsat sig till att titta på 

fasadsystem.  

 

Geografiskt läge - Uppsala 

Då policyskapande, miljömål och marknad ser olika ut, beroende på 

bland annat geografiskt läge, kommer denna rapport att utgå från 

Uppsala kommun.  
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Tidsperiod 

Fasadsystemen har valts att undersökas utifrån en tidsperiod på 50 år, 

den tid som konventionellt används inom byggbranschen.   

 

Livscykelkostnadskalkyl  

Denna kalkyl baseras på indata från NCCs kalkylavdelning i Uppsala. 

NCC använder sällan egna yrkesarbetare (YA) vid fasadarbeten, LCC-

kalkylen utgår därför ifrån det pris NCC betalar vid uppköp av 

fasadarbeten. Vidare avgränsas kalkylen till att undersöka endast det 

material som är direkt kopplat till varje fasadsystem, det vill säga allting 

från fasadytskiktet till utsida yttervägg.  

 

Livscykelanalysen 

Denna analys avgränsas till att enbart titta på klimatpåverkan, det vill 

säga koldioxidutsläpp ekvivalensen hos varje enskilt fasadsystem. 

Vidare kommer en avgränsning ske i form av att enbart titta på en “ren” 

fasad, där kompletterande komponenter som avväxlingar för armaturer, 

dilatationsfogar & lister, start- och takfotslist eller infästning, inte 

kommer att beaktas. Dessa antas vara lika stora eller så pass små i 

förhållande till fasadsystemet, att de kan försummas. Isolering har inte 

heller beaktats då den beror på andra faktorer som inte berör 

fasadsystemet. 

 

Kriteriebaserad bedömning 

Vid kriteriebaserad bedömning kommer enbart databasen “SundaHus” 

att användas. 
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1.5 Metod 

Inledningsvis har en litteraturstudie, arkivstudie och 

informationssökning på internet utförts kring hållbarhet och dess 

betydelse inom byggsektorn, samt kring vilka metoder som kan 

användas vid bedömning av byggmaterial. Litteraturstudien har även 

tittat på tidigare utförda arbeten med liknande mål och 

utgångspunkter, samt en övergripande studie av vad som kan 

förbättras. 

För att utvärdera och jämföra fasadens prestation i de tre 

hållbarhetsperspektiven kommer ett antal bedömningsverktyg att 

användas. 

● Den ekonomiska hållbarheten bedöms med hjälp av en 

livscykelkostnadskalkyl där fasadsystemens totala kostnad per 

kvadratmeter färdig fasad beräknas, under en 50 års tidsperiod.  

● Ekologisk hållbarhet bedöms med hjälp av livscykelanalys samt 

kriteriebaserad bedömning. Livscykelanalysen förhåller sig till en 

50 års period, med koldioxidekvivalens per kvadratmeter som 

gemensam funktionell enhet. Detta verktyg beskrivs vidare i 

avsnitt 2.3.2. Den kriteriebaserade bedömningen baseras på 

databaser från organisationer som tillhandahåller uppsatta 

kriterier för betygsättning av byggmaterial. Detta verktyg beskrivs 

vidare i avsnitt 2.3.3.  

● Social hållbarhet diskuteras med representanter från Uppsala 

kommun och bostadsutvecklingsföretaget Bonava och huruvida 

det är möjligt att bedöma ett byggmaterial utifrån perspektivet. 

 

En slutgiltig bedömning av respektive fasadsystem utförs med en 

multikriterieanalys för att knyta ihop arbetet. Betydelsen av detta och 

huruvida motiverat det är att använda dessa metoder vid val av 

fasadsystem diskuterades slutligen med en beställare. 
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1.6 Rapportens disposition 

Denna rapport består av tre delar. Första delen (kapitel 2) syftar till att 

ge läsaren en generell bild av problematiken och begreppen. Här 

förklaras hållbarhetsprincipen, bedömningsverktygen som används 

samt exempel på hur två aktörer i byggbranschen förhåller sig till 

hållbarhet (Uppsala kommun och NCC).  

Vidare beskriver andra delen, kapitel 3, de fasader som kommer 

undersökas samt utförande av bedömningen.  

Sista och avslutande delen (kapitel 4,5 och 6) kommer att 

presentera resultatet, diskutera dess betydelse och riktighet samt vilka 

slutsatser som kan dras.   
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2. BAKGRUND 

Vi som skriver detta arbete heter Ragnar Gille och André Jämthagen 

och läser programmet Högskoleingenjör i byggteknik på Uppsala 

Universitet, en utbildning där hållbar utveckling repeterade gånger lyfts 

upp som ett viktigt mål att sträva efter inom byggbranschen. Detta i 

kombination med vår arbetserfarenhet inom byggbranschen, där vi sett 

en viss kunskapslucka kring hållbarhet, är anledningen till varför vi 

tycker det är både intressant och viktigt att få en djupare och mer 

konkret förståelse kring hur materialval påverkar hållbarheten.  

2.1 Hållbarhet 

För att kunna bygga hållbart måste byggbranschens aktörer bli bättre i 

ett tidigt skede kring val av byggmaterial och konsekvenserna av dess 

påverkan. Utvecklingen vad gäller byggnaders klimatpåverkan under 

förvaltning har gått framåt, till skillnad från byggprocessen där denna 

utveckling står still (3).  Då fasaden har en stor betydelse för 

byggnadens intryck, förvaltning samt dess allmänna tillstånd, är det en 

intressant byggdel att titta närmare på. 

2.1.1 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett begrepp som definieras av FN som “en 

utveckling som ska tillfredsställa dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (4). 

Hållbarhet delas oftast upp i tre fundamentala perspektiv: ekonomisk, 

ekologisk och social/kulturell hållbarhet, som ofta beskrivs grafiskt 

med ett venndiagram där de tre perspektiven överlappar varandra (se 

figur 2.1). Denna illustration visar på att man måste ha alla tre 

perspektiven i åtanke, där hållbar utveckling är “kärnan”. 
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Figur 2.1. Illustration över hållbar utveckling 

 

Att hållbar utveckling och hållbart byggande har en klar koppling råder 

det ingen tvekan om. Däremot förekommer det olika begrepp för att 

beskriva denna koppling som vidare kan tolkas olika beroende på vart i 

processen man befinner sig och vilka aktörer som är berörda. Ett sätt 

att koppla ihop hållbar utveckling och hållbart byggande kan ses i figur 

2.2 (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2. Figuren visar koppling mellan hållbart byggande och ekologisk, ekonomiskt samt social 

hållbarhet (5). 

 

För arbetet i byggsektorn med hållbart byggande har det sedan 2008 

funnits en internationell standard. Denna standard grundar sig i nio 

principer som har en direkt sammankoppling med de tre perspektiven 
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för hållbar utveckling. Standarden ser de tre områdena som likvärdiga 

och kan tillämpas för en byggnads livscykel. 

 För att kunna verifiera hur pass bra byggnaden är ur ett hållbart 

perspektiv behövs indikatorer, som är ett tillstånd av en 

byggnad/byggdel och kan mätas med olika metoder och verktyg, 

exempelvis dess energiprestanda eller underhåll-/driftkostnad. 

 Eftersom byggmaterial som ingår i en byggnad har en 

förhållandevis lång livslängd, är det viktigt att optimera alla aspekter 

som berör byggmaterialet. Därför är det viktigt under 

projekteringsskedet att arbeta in hållbarhet systematiskt, för att enkelt 

kunna göra bra val (5). 

2.1.2 Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet i byggbranschen innebär en god ekonomisk 

tillväxt genom lönsamhet och långsiktighet. Det innebär, bland annat, 

att inte enbart titta på den initiala investeringskostnaden för ett 

byggnadsmaterial, utan att även undersöka dess förvaltningskostnad. 

Ett material kan exempelvis ha en låg investeringskostnad men hög 

underhållskostnad som kan göra det till ett olämpligt val med avseende 

på ekonomisk hållbarhet.  

För att göra en bedömning om ett materials totala kostnad under 

dess livslängd kan verktyg som livscykelkostnadskalkyl användas (visas 

i figur 2.3), vilket är den metod som används i denna rapport.  

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3. Figur över ekonomisk hållbarhet och det verktyg som används i rapporten för 

bedömning  

2.1.3 Ekologisk hållbarhet  

Ekologisk hållbarhet i byggbranschen innebär att hälsosamma livsmiljöer byggs, 

effektivt användande av resurser, minimering av avfall samt att en minimal 

miljöpåverkan hålls.  

För att bedöma hur ett material förhåller sig till ekologisk hållbarhet finns det 

olika verktyg som har utvecklats såsom livscykelanalys, kriteriebaserade verktyg samt 

en blandning av de båda verktygen (5).  

Denna rapport kommer använda sig av de två förstnämnda verktygen (visas i 

figur 2.4), där livscykelanalys behandlas vidare i avsnitt 2.2.2. Det kriteriebaserade 

verktyget som denna rapport använt sig av är en produktdatabas, exempelvis sunda 

hus, som bedömer byggmaterial genom ett urval av de mål och lagstadgar som 

myndigheter satt upp. Denna databas beskrivs vidare i avsnitt 2.2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4. Figur över ekologisk hållbarhet och de verktyg som används i rapporten för bedömning 
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2.1.4 Social/kulturell hållbarhet 

Social och kulturell hållbarhet i byggbranschen innebär att dels bevara 

sociala och kulturella värden, men även att främja människors komfort 

och hälsa. Att skapa en samhörighet, en god trygghetskänsla, 

tillgänglighet samt en estetisk tillfredsställelse är några koncept som 

lyfts upp (5). 

För att mäta och bedöma detta perspektiv kan olika metoder som 

exempelvis: sociala undersökningar, intervjuer, frågeformulär, sociala 

konsekvensanalyser och statistiska undersökningar användas.  

För att bedöma hur fasader förhåller sig till detta perspektiv har 

intervjuer utförts (visas i figur 2.5) med representanter från Uppsala 

kommun respektive Bonava, som beskrivs vidare i avsnitt 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.5. Figur över social/kulturell hållbarhet och det verktyg som används i rapporten för 

bedömning 
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2.2 Verktyg vid bedömning av fasadsystem 

2.2.1 Livscykelkostnadskalkyl (LCC) 

En livscykelkostnadskalkyl, förkortat LCC-kalkyl (life cycle cost) är ett 

verktyg för att kunna beräkna, exempelvis, en produkts totala kostnad 

under hela dess ekonomiska livslängd. Verktyget gör det enklare för 

företag att välja långsiktigt hållbara produkter då metoden inte endast 

utgår ifrån produktens investeringskostnad (vilket kan ge en 

missvisande bild av den totala kostnaden).  

Beroende på vilken produkt man tittar på, kan drift och 

underhållskostnader ha en stor betydelse för den totala kostnaden. 

Därför är det viktigt att få ett helhetsperspektiv som en LCC-kalkyl ger 

för att kunna göra ekonomiskt hållbara beslut (5).  

2.2.2 Livscykelanalys (LCA) 

Livscykelanalys, vanligen förkortat LCA (life cycle assessment), är ett 

systematiskt verktyg som tar hänsyn till hela livscykeln hos en: 

produkt, process eller aktivitet. 

LCA är ett verktyg som ger möjlighet att bedöma miljöpåverkan 

hos en av ovanstående punkter. Verktyget går ut på att på att livscykeln 

bryts ner i ett antal faser, exempelvis;  

1. Råvaror, transport och tillverkning (A1) 

2. Transport till bygget (A2) 

3. Montering & Underhåll (A3) 

4. Resthantering (A4) 

Därefter inventeras och sammanställs all indata för att vidare kunna 

utvärderas inom de kategorier som anses vara intressanta, se tabell 2.1.  

Syftet med att dela in livscykeln i olika faser, är att kunna identifiera 

var den stora miljöpåverkan är, och bättre veta vad man kan göra för 

att minska miljöpåverkan (6). I denna rapport kommer enbart kategorin 
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“klimatpåverkan” att bedömas. 

Viktigt vid en livscykelanalys är att krav ställs på var indata 

hämtas. Miljö- och byggvarudeklarationer, där denna rapport hämtar 

merparten av indata, är en sådan källa.  Miljö- och 

byggvarudeklarationer är ett frivilligt system överenskommet inom 

branschen, för hur man ska redovisa och bedöma byggvarors 

miljöprestanda. För att enkelt kunna jämföra olika byggmaterial finns 

det krav på att en viss grunddata alltid måste redovisas enligt 

kretsloppsrådet (7). Skillnaden mellan miljö- och byggvarudeklaration 

är att miljövarudeklarationer ställer krav på att den är 

tredjepartsgranskad gentemot byggvarudeklarationer som tillverkaren 

själv upprättar (8). 

 

Tabell 2.1. Tabellen visar ett urval av de kategorier som miljöpåverkan kan bedömas utifrån (9). 

 

2.2.3 Kriteriebaserad bedömning 

Kriteriebaserad bedömning betyder att det finns ett antal kriterier som 

ska uppfyllas för att få en viss poäng eller betyg. “SundaHus” är en 

produktdatabas som ger underlag för att kunna arbeta med mer 

miljövänliga material. Genom en databas kan byggmaterial sökas upp 

där dess miljöpåverkan presenteras samt hur materialet bedöms utifrån 

ett antal kriterier. (10) 

 Databasen “SundaHus” har fem steg i sin betygsskala; A, B, C+, 

C- och D. Varje betyg har kriterier som måste uppfyllas, där A är det 
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bästa betyget. Dessa kriterier berör krav som exempelvis hälso- och 

miljöfarliga ämnen samt återvinning och återanvändning (11). Se figur 

2.6 för kriterier. 

 Denna rapport tittar på de ingående komponenter som fasaden 

består av och dess bedömning, där det svagaste betyget svarar för 

fasadens helhetsbedömning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 6. Illustrationen visar en sammanfattning av SundaHus kriterier för betyg A. 

 

 

 

 

2.2.4 Intervju 

Intervjuerna har utförts med metoden “semistrukturerad kvalitativ 
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metod”.  

Varje intervju inleddes med en kort presentation av personerna 

bakom denna rapport, vad examensarbetet handlar om, en beskrivning 

av vilken information som eftersöks i intervjun och sedan informerades 

att intervjun inte kommer att publiceras som helhet utan att den endast 

kommer att sammanfattas för rapporten. Efter medgivande från den 

intervjuade personen spelades även intervjun in för att underlätta 

sammanställningen av det som sagts. 

2.2.5 Multikriterieanalys - Hållbarhetsbedömning av fasadsystem  

För att göra en helhetsbedömning av de tre hållbarhetsperspektiven, 

behövs en metod som ställer perspektiven mot varandra för vidare 

utvärdering. Denna rapport använder sig av multikriterieanalys (se figur 

2.7), ett verktyg som används som stöd vid en beslutsprocess där ett 

antal olika alternativ övervägs. Det finns många olika sätt att utföra en 

multikriterieanalys. Gemensamt för utförandet av de olika metoderna är 

att verktyget ska på ett tydligt vis: 

● Välja vilka alternativ som ska jämföras 

● Koppla kriterier till varje alternativ 

● Betygsätta hur alternativen presterar mot varje kriterie 

● Vikta kriterierna  

● Sammanställa och analysera resultatet 

● Eventuell känslighetsanalys 

 

Denna rapport använder sig av metoden direkt analys av utfallsmatris, 

se avsnitt 3.2.5 för vidare beskrivning. Anledningen till val av denna 

metod grundar sig i att metoden är enkel att förstå och utföra. Det går 

tydligt att se vilka material som utmärker sig och kan enkelt ge 

motiverade beslut baserat på de kriterier man satt upp. 

 För att utföra en MKA enligt metoden “direkt analys av 
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utfallsmatris”, sätts de kategorier upp som kommer stå under 

bedömning hos respektive fasadsystem. Detta utgör grunden av den 

utfallsmatris som senare analyseras. Dessa kategorier har tilldelats 

kriterium för att kunna bedöma varje fasadsystems prestation i 

respektive kategori. Som sista steg görs en viktning som bestämmer 

vilka kategorier som väger tyngst vid val av fasadsystem och därefter 

analyseras utfallet av matrisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.7. Figuren visar hur MKA sammanställer hållbarhetsperspektiven. 

 

2.3 Dagens hållbarhetsarbete 

Utöver att intervjun kommer undersöka huruvida social/kulturell 

hållbarhet kan bedömas, så syftar de även till att ta reda på hur 

hållbarhetsarbetet ser ut i dagsläget och ge en viss validering över hur 

realistisk metoden som utforskas i detta arbete är.  

Se bilaga 2 för vidare beskrivning av hur hållbarhetsarbete kan se 

ut. 
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3. BEDÖMNING AV FASADSYSTEM 

Denna del av rapporten börjar med en beskrivning av de fyra 

fasadsystemen (tegel, ventilerad puts, oventilerad puts och 

fibercementskiva) som bedömts och vidare utförandet av bedömningen i 

förankring med hållbarhetsperspektiven. 

Därefter utvärderas; det ekonomiska perspektivet med en 

livscykelkostnadskalkyl, det ekologiska perspektivet med en 

livscykelanalys samt kriteriebaserad bedömning och det 

sociala/kulturella perspektivet genom intervju med Uppsala kommun 

och beställare från Bonava.  

Avslutningsvis sker en sammanställning av resultaten från de 

tidigare nämnda bedömningsverktygen med en multikriterieanalys. 

3.1 Beskrivning av fasadsystemen 

De material som kommer beskrivas i detta avsnitt är tegel, ventilerad 

puts, oventilerad puts samt fibercementskiva. Inledningsvis ges en 

beskrivning om fasadens funktion och vilka krav som ställs gentemot 

denna byggdel. 

3.1.1 Fasaden 

Fasaden bildar tillsammans med ytterväggen byggnadens klimatskärm. 

Funktionen för klimatskärmen är bland annat att den ska vara 

isolerande, vind- & lufttät, fuktsäker samt stå emot mekanisk påverkan 

(12). 

Vid utformning av byggnaden och val av fasadsystem ställs det 

många krav. Utöver själva “funktionskraven” som benämns av BBR, så 

ska byggnaden enligt plan- och bygglagen (PBL) utformas med hänsyn 

till omgivningen. För att skapa en god och hållbar stads- och 

landskapsbild, ska man ta hänsyn till: 
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● stads- och landskapsbilden 

● natur- och kulturvärdena på platsen 

● en god helhetsverkan (13) 

 

På grund av dessa anledningar kan ibland, beroende på placering och 

befintliga byggnader, valet av fasad vara begränsande. 

3.1.2 Tegel - Tegelmäster 

Det tegel som vanligtvis används som fasadmaterial är bränt tegel, som 

består av lera sand och tillsatsämnen. Murbruket som används för att 

hålla ihop tegelstenarna är en slags fogmassa som består av sand och 

cement. Materialet har en god beständighet mot värme, kyla och 

nederbörd (14). 

 I figur 3.1 visas skikten som brukar ingå i ett fasadsystem med 

tegel som ytskikt. (beskrivs från utsida till vägg) 

 

● Tegelsten  

● Luftspalt 

● Infästningsklamrar 

● Isoleringsskiva 

● (Väggkonstruktion med 

träreglar) 

 

 

 

Figur 3.1. Figuren visar en vägg med håltegel 

som tegelfasad 
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Vid montering av en tegelfasad krävs murarställning med väderskydd. 

Bruket ska efter utfört montage skyddas mot kyla för att härdas 

korrekt, gasolvärmare eller liknande kan därför vara nödvändigt under 

vinterhalvåret.  

 Tegel kräver efter montage generellt sett väldigt lite underhåll 

under dess livslängd och rengöring görs normalt med vatten och 

tvättmedel. Utöver detta så är tegelfasader i princip underhållsfria (13).  

 Efter att fasadsystemet passerat sin livslängd och rivits kan 

avfallet från tegel och bruk helt återanvändas som t.ex. fyllnadsmassa.  

3.1.3 Puts 

Puts är ett ytskikt i varierande tjocklek och består vanligen av 

bindemedel, ballast och vatten. Vanliga bindemedel som används är 

cement, kalk, gips eller plast. Puts kommer i många olika sorter som 

klassas utifrån putsens hårdhet, från A till E (starkast - svagast) (14). 

Putssystemen kan se olika ut och kan delas in i ventilerade och 

oventilerade system. Ventilerad putsfasad, exempelvis av märket 

Stoventec, är att föredra eftersom den oventilerade putsfasaden har fått 

ett dåligt rykte efter de enstegstätade fasadernas koppling till 

fuktskador (15). Det finns däremot oventilerade putssystem som är 

fuktsäkra, vars uppbyggnad är en tjockputs i tre skikt mot mineralull, 

exempelvis Serporoc (16).  

Dessa två putssystem kommer att vidare utvärderas, och 

beskrivas vidare. 
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3.1.3.1 Ventilerad puts - Stoventec 

Detta fasadsystem består av sex skikt (se figur 3.2):  

1. Underkonstruktion i rostfritt stål och aluminium 

2. Isolering, anpassad efter luftspalt 

3. Putsskiva        

4. Grundputs 

5. Armeringsväv 

6. Ytputs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2. Bild på de skikt som ingår i Stoventec 

 

För montering krävs ställning med väderskydd. Ohärdat material löper 

risk för att rinna av vid nederbörd. Även nybehandlade ytor kräver 

skydd mot direkt solljus i form av väderskydd. Normalt inget underhåll 

utöver rengöring vid behov och eventuella lagningar (17).  

 Det förekommer såväl utfasningsämnen som miljö- och 

hälsofarliga ämnen under produktion och i den färdiga produkten (18). 
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3.1.3.2 Oventilerad puts - Serporoc 

Serporoc är en oventilerad tjockputs (minimum 20 mm) på skiva, vilken 

består i huvudsak av mineralull, armeringsnät, grundputs, fasadputs 

och slutligen ytputs (19), se figur 3.3. Med hjälp av korrosionsfria 

ingående komponenter samt en viss fri rörlighet i infästningen, ska 

Serporoc ha en lång livslängd utan behov av underhåll (20). 

     

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3. Illustrationen visar Serporocs puts i tre skikt. 

 

Vid montering krävs ställning med väderskydd. Likt ventilerat 

putssystem löper ohärdat material risk för att rinna av vid nederbörd. 

Även nybehandlade ytor kräver skydd mot direkt solljus i form av 

väderskydd. Fasadsystemet kräver inget större underhåll, utöver vid 

eventuell sprickbildning och rengöring, likt Stoventec och bör besiktas 

var femte år (21). 

Det förekommer miljö- och hälsofarliga ämnen under tillverkning 

samt i den färdiga produkten (22).  
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3.1.4 Fibercementskiva - Ivarsson Equitone Tectiva 

Detta fasadsystem består av en fibercementskiva med en 

underkonstruktion av vindskydd och stålbeslag. Det är ett ventilerat 

fasadsystem som har goda förmågor att motstå hårda klimat utan att 

påverkas rent konstruktionsmässigt eller estetiskt. Fibercementskivor 

har bra tålighet mot fukt, brand och mekaniska påfrestningar. En 

underkonstruktion i stål föreskrivs som underlag till dessa fasadskivor 

(figur 4.4). Normalt krävs inget större underhåll av detta fasadsystem 

(23).  

 Det förekommer hälsofarliga ämnen vid tillverkning (24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4. Bilden visar ett förslag på hur fibercementskiva kan monteras. 
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3.2 Utvärdering av fasadsystem 

3.2.1 Bedömning av ekonomisk hållbarhet - Livscykelkostnadskalkyl 

Vid bedömning av fasadsystem utifrån det ekonomiska perspektivet 

används en LCC-kalkyl, som har anpassats för att tillämpas på 

byggnadsmaterial. De parametrar som är ingår för fasader är material-, 

produktions- och underhållskostnader.  

 Formeln som valts för jämförelsen av valda fasadmaterial består 

av tre olika parametrar: materialkostnader, produktionskostnader och 

underhållskostnader som summerade utgör resultatet, produktens 

totala kostnad under 50 år.   

Nuvärdesmetoden har nyttjats för att räkna om framtida 

kostnader till dagens värde. Statistik är hämtad från Statistiska 

centralbyrån för ränta samt inflation som vidare används i 

nuvärdesmetoden (25)(26).  Kalkylräntan som används är 5 %, denna 

ränta är inte baserad på undersökningar, utan är ett uppskattat värde 

som ses som lämpligt för NCC. 

 Den data som används för att beräkna material- och 

produktionskostnader kommer från NCC-Uppsalas kalkylavdelning 

vilken baseras på flera referensprojekt och tidigare inköp. Kostnaderna 

för ställning och eventuella tillägg är ett medelvärde för dessa baserat 

på flera tidigare projekt. För att ta hänsyn till marknadsläget och 

dagens prissättning har priserna justerats för indexuppräkning och 

kostnadsutveckling. Kostnaderna kan därför ses som ett medelvärde för 

vad en byggentreprenör behöver betala för undersökta fasadsystem i 

Uppsala med rådande marknadsförhållanden. Underhållskostnader har 

tagits fram genom kontakt med företag som utför fasadunderhåll och är 

en uppskattning av vad kostnaderna uppgår till i Uppsala under 

rådande marknadsförhållanden.   
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Beskrivning av ingående parametrar  

Produktionskostnader innefattar kostnader som hör till 

produktionsskedet, i denna parameter ingår kostnader för YA-löner, 

verktyg och maskiner, ställning och tillägg.  

En parameter under produktionskostnader är kostnad för extra 

plåtarbeten. Denna kostnad motiveras genom att det är enligt Mattias 

Wernvall från NCC Uppsalas kalkylavdelning stora skillnader i mängden 

plåtarbete som krävs för olika fasadmaterial. För att underlätta 

beräkningar räknas inte den totala kostnaden för plåtarbeten, istället 

räknades denna parameter som skillnad i kostnad för plåtarbeten, där 

Stoventecs puts som har lägst kostnader för plåtarbeten, antas ha ett 

påslag för plåtarbeten med noll kronor per kvadratmeter.   

Materialkostnad innefattar kostnader för material och leveranser 

som ingår för valda fasadsystem.  

Underhållskostnader har tagits fram genom kontakt med företag 

som utför fasadunderhåll och är en uppskattning av vad kostnaderna 

skulle bli i Uppsala under rådande marknadsförhållanden. Endast 

normalt underhåll tas i beaktning. Eftersom behov och frekvens av 

fasadtvätt har en stor variation beroende på omständigheter som inte är 

direkt kopplade till fasadmaterialet har det underhållet valts att ej tas 

med i beräkningarna.  

 

Tegel - Tegelmäster 

● Materialkostnader för ett fasadsystem med tegel uppgår till 1200 

kronor per kvadratmeter färdig fasad.  

● Produktionskostnader. Kostnad för arbete är 900 kronor per 

kvadratmeter. Vidare så kräver arbetet en murarställning som 

kostar 300 kronor per kvadratmeter. Tillägg för extra plåtarbeten 

50 kronor per kvadratmeter. Totala produktionskostnaden är 

1250 kronor per kvadratmeter färdig fasad.  
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● Underhållskostnader. Tegel beskrivs av flera som i princip 

underhållsfritt. Tvätt av tegelfasad kan komma att krävas, men 

behovet av denna åtgärd varierar stort mellan olika hus och är 

svår att uppskatta på förhand (27) (28) (29).   

 

Ventilerad Puts - Stoventec 

● Materialkostnader för ett fasadsystem med ventilerad puts 

(Stoventec) uppgår till 850 kronor per kvadratmeter färdig fasad. 

● Produktionskostnader. Kostnaden för arbete är 600 kronor per 

kvadratmeter, och därtill tillkommer kostnad för putsställning 

230 kronor per kvadratmeter.  

● Underhållskostnader. Fasaden kommer efter cirka 30 år att 

behöva putsas om, vilket idag kostar 500 kronor per 

kvadratmeter, efter omräkning till dagens värde av den framtida 

kostnaden med Nuvärdesberäkning blir kostnaden 210 kronor 

per kvadratmeter. Underkonstruktionen och fasadskivan har en 

livslängd på cirka 50 år, efter denna har passerat så måste hela 

fasaden bytas ut, vilket utgör en kostnad på 1680 kronor per 

kvadratmeter (29). 

Oventilerad Puts - Serporoc 

● För den oventilerade putsen har det varit svårt att hitta data för 

att kunna dela upp kostnaderna mellan material och 

arbetstimmar för yrkesarbetare. Dessa två kostnader är därför 

sammansatta, och uppgår till 1200 kronor per kvadratmeter för 

material samt arbete. Tillkommande kostnad utöver detta är 230 

kronor per kvadratmeter för ställning.   

● Underhållskostnader. Fasaden kommer efter cirka 30 år att 

behöva putsas om vilket idag kostar 500 kronor per 

kvadratmeter, efter omräkning till dagens värde av den framtida 

kostnaden med Nuvärdesberäkning blir kostnaden 210 kronor 
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per kvadratmeter. Efter den beräknade livslängden på 50 år 

kommer fasaden att behöva knackas ner och bytas ut (29).  

 

Fibercementskiva - Ivarsson Equitone Tectiva 

● Materialkostnader för fasadsystem med fibercementskiva är totalt 

900 kronor per kvadratmeter färdig fasad. Priserna på olika 

skivmaterial har en stor variation, siffror från NCC kalkyl visar att 

priset för material kan vara allt från 400 kronor per kvadratmeter 

på det billigaste projektet upp till 1500 kronor per kvadratmeter 

på det dyraste. Mattias Wernvall menar att det är rimligt att 

räkna på ett medelvärde som ger en materialkostnad på 600 

kronor per kvadratmeter för fibercementskivor och utöver detta 

tillkommer en kostnad på 300 kronor per kvadratmeter för 

underkonstruktion.  

● Produktionskostnader. Arbetskostnaden är likt kostnaden för 

skivorna väldigt varierande beroende på projekt och utförande, ett 

medelvärde för denna kostnad, uppskattat från undersökning av 

tidigare byggprojekt, är 450 kronor per kvadratmeter. Utöver så 

tillkommer det kostnad för ställning på 300 kronor per 

kvadratmeter och en extra kostnad för plåtarbeten på 100 kronor 

per kvadratmeter. En ytterligare kostnad som tillkommer är extra 

projekteringskostnad då fasadskivan ofta behöver indelas 

individuellt av arkitekt. Hur mycket denna kostnad överstiger 

projekteringskostnad för fasadsystem utan skivmaterial har en 

stor variation mellan olika projekt, ett rimligt medelvärde för detta 

tillägg är 100 kronor extra per kvadratmeter projekterad fasad.  

● Underhållskostnader. Fasadsystem med fibercementskivor 

beskrivs, utöver eventuell rengöring, som obefintligt. 

Underhållskostnaden blir därför lika med noll i LCC-kalkylen 

(23). 
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3.2.2 Utförande av ekologisk bedömning 

Livscykelanalys och kriteriebaserad bedömning 

Strukturen hos denna studie kommer att vid respektive fasadsystem, ge 

en inledning med ingående komponenter, presentera de antaganden 

som är relevanta för det specifika fasadsystemet, och slutligen 

presentera den klimatpåverkan komponenterna har hos respektive 

livscykelfas. Se bilaga 1 för indata och beräkningsgång som använts.  

I tabell 3.2 finns de nyckelvärden som används vid beräkning av 

utsläpp hos respektive livscykelfas. 

Den kriteriebaserade bedömningen, gjord med hjälp av 

”SundaHus”, presenteras i tabell med ingående komponenter. Som 

nämnt i avsnitt 2.2.3, kommer helhetsbedömningen vara en följd av 

fasadsystemets lägsta ingående betyg. 

 

Tabell 3.2. Figuren visar de nyckeltal som används vid beräkning av koldioxidutsläpp. 

1MJ -> 0,278 kWh - 

1kWh -> 40g CO2 (31) 

1liter diesel-> 2,94kg CO2 (27) 

Tung lastbil -> 18 ton lastkapacitet (24) 

Tung lastbil drift -> 3,7 liter diesel/mil (25) 

1 liter diesel -> 9,8kWh (58) 

CO2 per mil (diesel) -> 10 878 g - 

1 MWh Naturgas-> 0,237 ton CO2ekv (38) 
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Generella antaganden 

Antaganden som är lika för alla fasader är följande: 

● Utsläpp vid montering försummas, då de antas vara lika stora 

eller att skillnaden är så pass liten att det inte påverkar 

resultatet. 

● All transport från fabrik till Uppsala antas ske med tung lastbil 

vars lastkapacitet är 18 ton 

 

Tegel - Tegelmäster 

Tegel är ett väl undersökt fasadsystem med en del indata att hämta. 

Leverantörerna har tillhandahållit någorlunda bra med information för 

att kunna beräkna systemets miljöpåverkan, men mer komplettering 

behövs. En miljövarudeklaration är nästa steg för att datakvalitén ska 

anses vara pålitlig. Se tabell 3.3 för ingående komponenter. 

 

Tabell 3.3. Tabellen visar tegels ingående komponenter innerst till ytterst. Tabellen redovisar den indata 

som är relevant för rapporten. 

Komponent Mängd 

per kvm 

Livslängd Sunda

Hus 

Återvinning Ursprung Källa 

Mursten  100 kg  100 B Ja Danmark (38)(41) 

224 puts och 

murbruk C 

70kg  50 B Ja Sverige (39)(40) 
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Antagande 

De råvaror som används vid tillverkning av murstenar kommer inte från 

återvunnen mursten, det vill säga att ingen energivinst tillgodoräknas 

eller avskrivs. Energin som används antas vara 100 % naturgas för fas 

A1. Utvinning av råvaror för murbruket antas ske i närheten av fabrik 

för tillverkning, vilket resulterar i att transport till fabrik är försumbar. 
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Ventilerad puts - StoVentec 

Detta fasadsystems livscykel har tidigare analyserats av Koch, K. 

Lindeberg, K. (2016) (30). Denna studie har använt sig av 

miljövarudeklarationer och systembeskrivning från tillverkaren, vilket 

ökar resultatets trovärdighet. Det Koch och Lindeberg har missat att ta 

med i deras analys är underkonstruktionen bestående av stålreglar och 

konsolbeslag. Detta kommer att adderas på studiens resultat. Transport 

kommer gå till Uppsala istället för Lund. Se tabell 3.4 för ingående 

komponenter. 

 

Tabell 3.4. Tabellen visar Stoventecs ingående komponenter innerst till ytterst. Tabellen redovisar 

den indata som är relevant för rapporten. 

Komponent Mängd per 

kvm 

Livslängd Sunda

Hus 

Återvinning Ursprung Källa 

Konsolbeslag  4 st  

(1,36 kg)  

<50 A Ja Sverige (47) 

(63) 

Konsolbeslag 

variabelt  

4st 

(0,96 kg)  

<50 A Ja Sverige (47) 

(63) 

Ventilerad 

fasadläkt  

2 löpmeter 

(2,4 kg)  

<50 A Ja Sverige (47) 

(62) 

StoVentec 

Fasadskiva 

1 kvm 50 C+ Nej Tyskland (37) 

(52) 

Grundputs 

StoArmat 

Classic Plus 

4 kg/kvm 30 B Nej Tyskland (37) 

(64) 

Ytputs Stolit 3 kg/kvm >25 B Nej Tyskland (37) 

(55) 

Färg StoSilco 

Color 

0,6 kg/kvm >25 C- Nej Tyskland (37) 

(56) 
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Antaganden 

Då ingen miljödokumentation finns på Sto glasfiberväv, samt att den 

enbart står för 1.5 % av fasadsystemets totala vikt (31), kommer den 

inte att tas med i beräkning. Europrofils stålprofil 2d antas ha samma 

miljöpåverkan som samtliga stålprofiler i fasadsystemet (32). 
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Oventilerad puts - Serporoc 

Ett fasadsystem med inte allt för pålitligt indata. Många antaganden har 

fått göras för att kunna utföra en beräkning, vilket ifrågasätter 

resultatets trovärdighet. Miljövarudeklarationer är ett bra steg för 

leverantör att ta för att kunna få den validering som krävs för att kunna 

ta fasadens klimatpåverkan i jämförelse. Se tabell 3.5 för ingående 

komponenter, med början från det innersta lagret till det yttersta. 

 

Tabell 3.5. Tabellen visar Serporocs ingående komponenter innerst till ytterst. Tabellen redovisar 

den indata som är relevant för rapporten. 

Komponent Mängd 

per kvm 

Livslängd SundaH

us 

Återvinning Ursprung Källa 

Weber 323 Nät 0,865 kg 50 A Ja Finland (20)(23) 

Therm 340 

underlagsbruk 

20 kg 50 B Ja Sverige 

(Sthlm) 

(20) 

Therm 342 

fasadbruk 

20 kg 50 B Ja Sverige 

(Sthlm) 

(20) 

weber.min 200 

stänkputs fin 

3 kg 25 B Ja Sverige 

(Sthlm) 

(85)(86) 
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Antaganden 

Vid beräkning av weber 323 näts miljöpåverkan vid utvinning, används 

EPD från europrofil. Denna stålprofil galvaniseras istället för 

varmförzinkas, men antas ha samma zinkhalt och miljöpåverkan vid 

utvinning. Utvinning av 323 nät antas ligga intill fabrik, vilket gör 

transportsträckan däremellan försumbar. Utvinning av underlag-

/fasadbruk samt ytputs antas vara i diesel och antas ligga intill fabrik 

för tillverkning. 
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Fibercementskiva - Ivarsson Equitone Tectiva 

Även detta fasadsystem har fått sin livscykel analyserad av Koch, K. 

Lindeberg, K. (2016) (30). Här har författarna inte beaktat den 

underliggande fasadskiva samt stålprofiler som utgör stor del av 

fasadsystemet, likt Stoventec. Detta kommer att adderas på studiens 

resultat. Transport kommer gå till Uppsala istället för Lund. I övrigt 

finns det gott om källor att hämta pålitlig indata ifrån, i form av 

miljövarudeklarationer. Se tabell 3.6 för ingående komponenter, med 

början från det innersta lagret till det yttersta. 

 

Tabell 3.6. Tabellen visar Ivarssons ingående komponenter innerst till ytterst. Tabellen redovisar 

den indata som är relevant för rapporten. 

Komponent Mängd per 

kvm 

Livslängd Sunda

Hus 

Återvinning Ursprung Källa 

Konsolbeslag 

variabelt  

4st 

(0,96 kg) 

>50 A Ja Sverige (47) 

(63) 

Konsolbeslag  4 st  

(1,36 kg)  

<50 A Ja Sverige (47) 

(63) 

Ventilerad fasadläkt  2 löpmeter 

(2,4 kg) 

>50 A Ja Sverige (47) 

(63) 

Vindskydd Gyproc 

gipsskiva  

1 kvm >50 A Ja Sverige (48) 

(66) 

Equitone Tectiva 

fasadskiva 

1 kvm >50 A Ja Belgien (60) 

(67) 
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Antagande 

Ivarsson föreskriver en underkonstruktion av stål och aluminium, och 

antas i den här studien vara likvärdig med den underkonstruktion som 

Stoventec använder sig av.  
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3.2.3 Utvärdering av social/kulturell hållbarhet 

3.2.3.1 Intervju med Uppsala Kommun, Anders Hollinder - energistrateg 

Intervjun genomfördes för att få en större inblick i hur Uppsala 

Kommun ser och arbetar med hållbarhet och om det finns någon 

viktning hos kommunen med avseende på de tre hållbarhetsaspekterna. 

Den sociala hållbarheten har fått ett extra stort fokus i intervjun för att 

få en bild av hur kommunen resonerar kring den och huruvida det är 

möjligt att göra en koppling mellan den och val av fasadmaterial. Andra 

frågeställningar handlade mer specifikt om fasadmaterial och om 

kommunen styr val av dessa, och i sådana fall vad styrningen baseras 

på. Vidare så ställdes det frågor kring markanvisningstävlingar.  

3.2.3.2 Intervju med Bonava, Kim Hulten - projektchef 

För att få en bild av hur en beställare arbetar med hållbarhetsfrågor 

togs tillfället i akt till en intervju med Kim Hultén, projektchef hos 

Bonava. Som projektchef har Kim totalansvar för flera 

flerbostadshusprojekt från markköp till inflyttning. Han är även VD för 

Sigtuna stadsängars exploatering, vars mål är att bli Sveriges 

hållbaraste stadsdel. 
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3.2.5 Sammanställning av undersökta fasadsystem (MKA) 

De kategorier och dess behörighet till respektive hållbarhetsperspektiv 

som kommer stå inför bedömning kan ses i tabell 3.7. 

 

Tabell 3.7. Utfallsmatris som visar de kategorier som kommer stå inför bedömning av respektive 

fasadsystem. 

 

 

Nästa steg är att sätta upp kriterier och poäng för respektive kategori. 

För att det ska bli en jämn och rättvis värdering mellan de olika 

kategorierna bör de ha samma poängskala. Poängskalan sätts till 1-5 

och kriterier kommer ställas gentemot denna poängskala och kan synas 

i tabell 3.8. Poängskalan är satt så att 1 är bäst prestation och 5 är 

sämst (33). 

 

Tabell 3.8. Tabellen visar poängfördelningen för respektive kategori, baserat på de kriterier som är 

uppsatta. 
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● kr/kvm kriteriet börjar på 1000kr/kvm och är satt med ett 300 

kronors intervall för att inte skapa för stora orättvisor 

sinsemellan.  

● CO2ekv/kvm har en jämn fördelning mellan 1-40.  

● SundaHus bedömer sina material med en skala på A-D, med C 

uppdelat på C- och C+. De olika ingående komponenterna i 

fasadsystem har ofta olika betyg, och här kommer den svagaste 

länken att stå för fasadens slutbetyg.  

 

Nästa steg är att vikta de olika kategorierna. För denna rapport har en 

generell viktning utförts för att väga de valda fasadsystemen gentemot 

varandra. De två kriterier som har högst vikt är kr/kvm samt 

CO2ekv/kvm, som vardera utgör  

40 % av det slutliga resultatet och “SundaHus” bedömningens viktning 

uppgår till 20 %. I praktiken bör det dock göras en omviktning som tar 

hänsyn till det specifika projektets förutsättningar och mål. 
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4. RESULTAT 

4.1 Resultat av ekonomisk bedömning 

Tegel - Tegelmäster 

Fasadsystem med tegel kostar totalt 2450 kr per kvadratmeter vägg 

utifrån beräknad LCC-kalkyl och är det fasadsystem som har högst 

kostnad av de undersökta i denna rapport. Kostnadsfördelningen (se 

figur 4.1) är jämnt fördelad där material står för 49 % av den totala 

kostnaden och resten är produktions- och projekteringskostnader. Då 

tegelfasader normalt kräver minimalt underhåll och att tvätt av fasad 

inte är med i beräkningarna, blir därmed beräknad kostnad för 

underhåll under livslängden lika med noll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1. Visar kostnadsfördelning för fasadsystem med tegel 

 

Ventilerad puts - Stoventec 

Stoventecs fasadsystem med ventilerad puts kostar 1890kr per 

kvadratmeter utifrån beräknad LCC-kalkyl och är det fasadsystem med 

näst högst kostnad av de undersökta i denna rapport. 

Kostnadsfördelningen (se figur 4.2) är relativt jämn mellan material och 

produktionskostnader som tillsammans står för den huvudsakliga 

kostnaden. Underhållskostnaden står för ungefär en tiondel av 

kostnaden under materialets livslängd.  
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Figur 4.2. Visar kostnadsfördelning för fasadsystem med ventilerad puts 

 

Oventilerad puts - Serporoc 

Serporocs oventilerade putssystem kostar 1710 kr per kvadratmeter 

utifrån beräknad LCC-kalkyl och är det fasadsystem med lägst kostnad 

av de undersökta i rapporten. En fördelning (se figur 4.3) mellan 

material och produktionskostnader har inte kunnat göras för detta 

system och dessa poster är sammansatta och står tillsammans för den 

största kostnaden. Underhållskostnader står för lite över en tiondel av 

den totala livscykelkostnaden.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3. Visar kostnadsfördelning för fasadsystem med ventilerad puts 
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Fibercementskiva 

Fasadsystem med fibercementskivor kostar totalt 1750 kronor per 

kvadratmeter utifrån beräknad LCC-kalkyl och är det fasadsystem med 

näst lägst kostnad av de undersökta i rapporten. Materialet står för den 

största kostnaden, den näst största kostnaden utgörs av 

produktionskostnader (se figur 4.4). Ett tillägg för extra 

projekteringskostnader på 100 kr per kvadratmeter tillkommer utöver 

detta. Underhållskostnad med 50 år som beräknad livslängd blir likt 

teglets underhåll lika med noll.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4. Visar kostnadsfördelning för fasadsystem med fibercementskiva 
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4.2 Resultat av ekologisk bedömning 

Tegel - Tegelmäster 

Fasadsystem med tegel bidrar totalt med 29,69 kg CO2ekv per 

kvadratmeter vägg, vilket betyder att tegel ligger i övre skiktet av de 

fasader som bidrar med mest utsläpp. Fördelning mellan de olika 

faserna kan ses i figur 4.5 och 4.6. Då tegel har en hög vikt per 

kvadratmeter, resulterar detta i att utsläpp vid transport är 

förhållandevis högt jämfört med övriga fasadsystem. Då denna fasad 

inte kräver något egentligt underhåll under den tidsperiod som är satt, 

blir alltså miljöpåverkan noll. 

 SundaHus har gett samtliga ingående komponenter i tegel betyg 

B, vilket blir dess slutbetyg. 

 

Figur 4.5. Visar fördelningen mellan de olika Figur 4.6. Klimatpåverkan för tegel 

livscykelfaserna för tegel.   fördelat över livscykelfaserna. 
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Ventilerad puts - StoVentec 

Stoventecs fasadsystem bidrar med totalt 32.90 kg CO2ekv per 

kvadratmeter vägg, vilket är det fasadsystem som bidrar mest. Studien 

gjord av Koch och Lindeberg ansågs ej vara fullständig då 

underkonstruktionen ej var med i studien. Detta kompletterades och 

visade sig stå för 42 % av utsläppen i första fasen, vilket har en stor 

betydelse. Fördelning mellan de olika faserna kan ses i figur 4.7 och 

4.8. Fasaden har en underkonstruktion av varmförzinkat stål som 

bidrar till större delen av klimatpåverkan vid utvinning av råvaror. 

Fasaden kräver färg efter 25 år och ny puts efter 30 år. Rimligtvis sker 

dessa åtgärder samtidigt. 

 SundaHus har gett de ingående komponenter i Stoventec ett 

blandat betyg på A, B, C+ och C-. Då helhetsbedömningen baseras på 

det sämsta betyget, blir C- fasadsystemets slutbetyg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.7. Visar fördelningen mellan de olika  Figur 4.8. Klimatpåverkan för Stoventec 

livscykelfaserna för Stoventec   fördelat över livscykelfaserna. 
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Oventilerad puts - Serporoc 

Webers fasadsystem, Serporoc, bidrar med med 7,22 kg CO2ekv per 

kvadratmeter vägg. Fördelning mellan de olika faserna kan ses i figur 

4.9 och 4.10. Fasaden har förhållandevis lågt utsläpp genom hela dess 

livscykel. Underhållsfasen kan komma att se annorlunda ut om fasaden 

inte håller i 50 år som referenslivslängden föreskriver. 

 SundaHus har gett de ingående komponenterna i Serporoc ett 

blandat betyg på A och B. Helhetsbedömningen blir alltså B som 

slutbetyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.9. Visar fördelning mellan de olika Figur 4.10. Klimatpåverkan för Serporoc  

livscykelfaserna för Serporoc.   fördelat över livscykelfaserna. 
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Fibercementskiva - Ivarsson Equitone Tectiva 

Ivarssons fasadskivsystem, Equitone Tectiva, bidrar med 23,87 kg 

CO2ekv per kvadratmeter vägg. Inte heller här har Koch och Lindeberg 

inte beaktat underkonstruktionen, som står för en stor andel av 

utsläppen, precis som vid Stoventec. Detta har kompletterats. 

Fördelning mellan de olika faserna kan ses i figur 4.11 och 4.12. 

Fasadsystemet har ett förhållandevis högt utsläpp vid transport, vilket 

beror på de tunga fasadskivorna. Då denna fasad inte kräver något 

märkvärdigt underhåll under den tidsperiod som är satt, blir alltså 

miljöpåverkan noll, likt tegel.  

SundaHus har gett samtliga ingående komponenter i Ivarsson ett 

betyg på A, och får alltså A som slutbetyg. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.11. Visar fördelning mellan de olika   Figur 4.12. Klimatpåverkan för 

livscykelfaserna för Ivarsson     fördelat över livscykelfaserna. 
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4.3 Resultat av social/kulturell bedömning och intervju 

4.3.1 Intervju Uppsala Kommun, Anders Hollinder - Energistrateg 

Uppsala kommun arbetar för hållbarhet på flera olika sätt, bland annat 

med mål att Uppsala ska vara fritt från fossila bränslen 2030 och 

klimatpositivt till år 2050. Energistrategen anser det vara svårt att göra 

en prioritering mellan de tre perspektiven av hållbarhet, eftersom att 

alla delar är likvärdigt viktiga och tillsammans leder till hållbar 

utveckling. 

 För att ta hänsyn till den sociala hållbarheten utför kommunen 

bland annat sociala konsekvensanalyser när nya områden planeras. 

Utöver det så har Uppsala kommun flera idéer om hur den sociala 

hållbarheten ska bli bättre. Ett fokus läggs på att skapa fler lokala 

arbets- och praktikplatser samt att fler förskolor och skolor ska finnas i 

nära anknytning till boende. 

 Uppsala kommun styr nybyggnationer dels genom 

bygglovshantering och dels genom att hålla markanvisningstävlingar. 

Bygglov ställer inga andra krav än det PBL anger. Kommunen har 

däremot vid markanvisningstävlingar möjlighet att ställa högre krav på 

hållbart byggande genom, bland annat, kvalitétsprogram som 

entreprenörer som deltar i tävlingen ska uppnå.  

Även om det sällan ställs direkta krav på byggnadsmaterial så 

kan det vara förekommanden på en viss tomt, exempelvis vid: 

● starka kulturvärden som inte bör förvanskas av nybyggnation 

med helt avvikande karaktär 

● problematik vid dagvatten - för att undvika fasadmaterial som ger 

ifrån sig för vatten skadliga ämnen 

● ett mycket speciellt projekt av hög arkitektonisk kvalitet där inget 

annat projekt är aktuellt inom överskådlig framtid - 

märkesbyggnad och liknande. 



 

47 

 

Energistrategen menar att om en entreprenör analyserat val av material 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv (t.ex. via LCA/LCC-kalkyl) så skulle 

detta definitivt gynna deras förslag i en markanvisningstävling, då det 

ger ett gediget intryck som även ger resten av förslaget mer trovärdighet. 

Däremot, att direkt koppla val av fasadsystem till den sociala 

hållbarheten ser energistrategen som problematiskt eftersom den 

sociala hållbarheten beror på flera olika kriterier, där fasaden endast 

står för en liten del av helheten.  

4.3.2  Intervju Bonava, Kim Hultén - Projektchef 

Att bygga hållbart är en självklarhet för Kim som arbetar för att få med 

alla aspekter i sina projekt. Med hjälp av medborgardialog och med 

målet att utveckla Sveriges hållbaraste stadsdel genom bland annat 

lokala jobb, bra förbindelser, en god estetisk utveckling samt en bra 

trygghetskänsla, är sätt frågan om social hållbarhet behandlas. Allt 

utförande ska även vara i enlighet med svanenmärkning och 

anbudstagare uppmuntras att certifiera sina projekt med ett 

miljöbedömningsverktyg som exempelvis Breeam eller miljöbyggnad. 

Dessa verktyg bedömer en byggnads prestanda utifrån ett antal olika 

kriterier. 

 Miljöbedömningsverktyg är ett bra sätt att arbeta med hållbarhet, 

men har sina svagheter. En negativ aspekt med dessa verktyg är att de 

inte täcker hela spektrat av vad hållbart byggande innebär. Detta kan 

leda till att för stort fokus läggs på de kriterier en viss miljöcertifiering 

behandlar och andra potentiella hållbarhetsförbättringar negligeras.  

 Problematiken med hållbart byggande i byggsektorn beror delvis 

på bristande kompetens, men är något som utvecklas och förbättras. 

Många i branschen vet vad miljöcertifiering är, men inte vad detta 

innefattar och vilka krav som kan ställas. Annat miljöarbete, som 
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klimatdeklarationer, det vill säga en beskrivning av byggnadens 

växthusgasutsläpp, är något som tidigare använts, men har visat sig 

vara problematiskt att använda då det visat sig svårt att få mervärde på 

marknaden. 

 Kim tror att den metod som i denna rapport används för att 

bedöma hållbarheten av fasadmaterial har en potential att främja 

hållbart byggande. En problematik som tidigare nämnts är bristfällig 

kunskap i byggbranschen, vilket gör att resultatet för många blir 

ogripbart och därmed åsidosätts, till skillnad från exempelvis 

miljöcertifikationer som är en mer vedertagen metod för god hållbarhet. 

Genom att fortsätta ställa krav och förbättra de olika 

certifieringsverktygen som finns i byggbranschen idag, samtidigt som 

kompetens höjs, tror Kim att byggsektorn är på väg i rätt riktning. 
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4.4 Resultat av sammanställning (MKA) 

I tabell 4.1 ses resultatet av multikriterieanalysen med poängsättning 

och viktningen för respektive fasadsystem.  

 

Tabell 4.1. Tabellen visar utfallsmatrisen resultat efter värdering och viktning.  

 

 

Här ses att den oventilerade putsen, Serporoc, ligger bäst till i 

bedömningen strax före Ivarssons fibercementskiva. Sist ligger den 

ventilerade putsfasaden Stoventec, strax efter tegel. I denna 

multikriterieanalys har den ekologiska hållbarheten fått störst tyngd, 60 

% av viktningen. Anledningen till detta är att ett fasadsystem med 

bättre miljöpåverkan ska ha en mer gynnsam position gentemot ett 

billigare fasadsystem. Här framkommer att social/kulturell hållbarhet 

inte har någon kategori den bedöms i, vilket är ett resultat av att 

perspektivet har svåra indikatorer att koppla till byggmaterial. Detta 

diskuteras vidare under avsnitt 5.3. 
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5. DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras utfallet av de valda fasadsystemens 

miljöpåverkan med de olika bedömningsverktygen, samt vilka frågor och 

osäkerheter som finns. Hur pass lättanvänd och givande verktygen 

anses vara samt vilken potential de har att användas i byggbranschen 

lyfts även upp. 

5.1 Ekonomisk bedömning med LCC-kalkyl 

I figur 5.1 visas de undersökta fasadsystemens totala kostnad per 

kvadratmeter under hela dess livslängd, som i denna rapport har 

antagits vara 50 år.  

 

 

              Figur 5.1. Diagram av undersökta fasadsystems livscykelkostnader 

 

Resultatet visar att fasadsystem med tegel har den högsta kostnaden 

per kvadratmeter, och är även den kostnad som har störst avvikning 

jämfört med de tre andra fasadsystem som har undersökts. Då inget 

underhåll antas krävas står material och produktion tillsammans för 
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den totala kostnaden. En viktig detalj att ha i åtanke vid tolkning av 

resultatet är att tegelfasader har en livslängd som enligt flera källor är 

avsevärt högre än 50 år - utan att ytterligare underhåll krävs. Med detta 

i åtanke kan fasadsystemet vara motiverat att välja ur en ekonomisk 

synpunkt, förutsatt att valet baseras på ett längre perspektiv än 50 år. 

De två fasadsystem med puts kostnader under den beräknade 

livslängden har en differens på 180 kronor per kvadratmeter, där den 

oventilerade putsens kostnad är lägst.  

Underhållskostnaderna utgör strax över en tiondel av 

putsfasadernas totala kostnad. Denna kostnad kan dock vara 

missvisande. Båda fasadsystemen beskrivs ha en livslängd på cirka 50 

år och kommer därefter kräva grundliga renoveringar där såväl putsen 

som dess underkonstruktion måste bytas ut, vilket skulle öka 

underhållskostnaderna avsevärt. Ventilerad och oventilerad puts är från 

en kortsiktig ekonomisk synvinkel bra val, men på grund av deras 

relativt korta livslängd och behov av regelbundet underhåll blir 

resultatet sämre sett från längre tidsperioder jämfört med den som 

undersökts i denna rapport. 

Fasadsystem med fibercementskiva har den näst lägsta 

kostnaden av de olika fasaderna som undersöks i denna rapport. Med 

tanke på de låga underhållskostnader skulle även detta fasadsystem ha 

relativt låga kostnader även om en undersökning med ett längre 

tidsintervall hade utförts, vilket gör fasad med fibercementskiva till ett 

utmärkt val utifrån ett ekonomiskt perspektiv. En viss osäkerhet i 

resultatet är priset som mellan olika sorters skivor har en stor variation 

- mellan 400 och 1400 kronor per kvadratmeter.  

Det har på många sätt varit problematiskt att utföra LCC-kalkyl 

isolerat till endast en byggnadsdel, vilket gör att stora avgränsningar 

har krävts med avseende på produktionskostnader. För lite data har 

funnits tillgänglig för att kunna koppla kostnader för till exempel: 
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energianvändning, användning av kran, etablering, avfall, upplagsyta 

och arbetsledning direkt till val av fasadsystem. För kunna göra en mer 

tillförlitlig och bredare LCC-kalkyl krävs det mer utförlig dokumentation 

för byggprojekt och undersökningar utifrån denna dokumentation, 

kring varje kostnad som finns och kan tänkas kopplas till val av 

fasadmaterial.   

Trots den ovan nämnda problematiken anses en LCC-kalkyl vara 

ett lämpligt verktyg för att bedöma den ekonomiska hållbarheten hos 

byggnadsmaterial. Verktygets resultat blir tydliga och lätt användbara 

när olika materialval ska jämföras, och är utmärkt för att undersöka om 

ett det är motiverat att välja material med höga investeringskostnader 

men låga underhållskostnader. Verktyget har stor potential att bli mer 

lättanvändligt och ge trovärdigare resultat i takt med att 

byggbranschens aktörer blir bättre på att föra dokumentation vilket 

sänker osäkerheten kring kostnader som olika materialval medför. 
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5.2 Ekologisk bedömning med LCA/Kriteriebaserad 

bedömning 

I figur 5.2 syns respektive fasadsystems miljöpåverkan över en 

tidsperiod på 50 år samt dess slutgiltiga betyg av “SundaHus”. Här 

toppar den ventilerade putsen och tegel med högst utsläpp per 

kvadratmeter fasad. 

 

Figur 5.2. Stapeldiagram över respektive fasads prestation i LCA och kriteriebedömning 

 

Osäkerheten som råder hos respektive fasadsystem kan vara olika stor 

och att arbeta bort antaganden bör alltid vara ett mål vid 

livscykelanalys. Detta för att få ett så pålitligt och rättvist resultat som 

möjligt.  

Tegel, där utsläpp i fas A1 (råvaror & tillverkning) och A2 

(transport) dominerar, kan se annorlunda ut om andra förutsättningar 

ges. Om en lastbil med större lastkapacitet eller murstenar med lägre 

densitet används kommer utsläppen i denna fas att sjunka. Även stenar 

med högre densitet kan förekomma, vilket leder till ett ökat utsläpp. 
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Stoventec är det fasadsystem med högst utsläpp i denna studie. 

Här domineras utsläppen i fas A1 och det är fasadskivan samt 

underkonstruktionen som står för majoriteten av utsläppen. Detta 

fasadsystem hade kunnat se annorlunda ut om exempelvis en mer 

miljövänlig fasadskiva använts och trä som underkonstruktion. Denna 

förändring av underkonstruktion skulle dock ställa högre krav på 

fuktsäkerhet, då risk för fuktskador ökar. 

Den oventilerade putsfasaden Serporoc, är den fasad med lägst 

utsläpp i denna studie. Även här kan resultatet se annorlunda ut 

beroende på tjockleken på putsen. Denna studie har utgått ifrån 

minimum tjockleken som föreskrivs av leverantören. Om en större 

tjocklek används, kommer fas A1 samt A3 (underhåll) att öka. Enligt 

Webers produktdatablad har putsen en livslängd på upp till 50 år. Även 

denna siffra kan se annorlunda ut beroende på hur utsatt fasaden är 

(vilket kan leda till ökat behov av underhåll). 

Fibercementskivan Equitone Tectiva ligger även i det övre skiktet. 

Detta fasadsystems utsläpp domineras av den första fasen, A1. 

Underkonstruktionen står för knapp majoritet av utsläppen, och har 

samma möjligheter som Stoventec med en underkonstruktion i trä.  

Om tidsperioden för studien ökas till 100 år, skulle ett 

annorlunda resultat erhållas. Tegel, som fortsatt skulle vara mer eller 

mindre underhållsfritt, klimatpåverkan kommer vara densamma och 

inte förändras. Däremot de övriga fasadsystemen som har en livslängd 

på 25-50 år, skulle få sin klimatpåverkan ökad. Denna ökning skulle se 

olika ut beroende på hur resthanteringen ser ut. Stål och aluminium är 

exempel på material som skulle spara ungefärligen 80 respektive 90 % 

av energin som skulle gå åt för att utvinna järnmalm åt produktion till 

samma enhet (34). Denna besparing resulterar i att vid underhåll och 

byte av underkonstruktion, skulle inte miljöpåverkan blir lika hög som 

den ursprungligen var. Detta betyder att desto mer material ett 
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fasadsystem har, som har möjligheten till återvinning är att föredra, då 

det i längden är bra för miljön. 

Källan på indata har stor betydelse för hur pålitligt resultatet är.  

Ett problem är att det ibland saknas specifik data som är relevant för 

studien, vilket betyder att de som utför studien vänder sig till generisk 

data (35). Generisk data är “typdata” som är relevanta för de material 

som ingår och kan hämtas från diverse databaser (36). Användning av 

generisk data gör det alltså lättare för företag att utföra en LCA på sina 

produkter, men sänker samtidigt pålitligheten av resultatet. För tillfället 

ställs inga större krav på att en miljövarudeklaration ska innehålla till 

största del produktspecifik data, men är förhoppningsvis något som 

kommer i framtiden.  

Livscykelanalys som bedömning av det ekologiska perspektivet 

anses vara ett bra vetenskapligt verktyg som har möjlighet till att ge en 

bred och korrekt utvärdering som är av värde för byggbranschen. 

Verktyget har stor potential att vidareutvecklas så det blir mer 

lättanvänt och pålitligt genom utveckling av miljövarudeklarationer.  

Kriteriebaserad bedömning är ett enkelt och tidseffektivt sätt att 

undersöka hur ett byggmaterial presterar mot det ekologiska 

perspektivet. Däremot bör verktyget användas i ett tidigt skede av 

byggprocessen för att sortera bort farligt byggmaterial, för att minska 

mängden material som står inför jämförelse.  

5.3 Det sociala/kulturella perspektivet 

Social/kulturell hållbarhet har visat sig vara ett perspektiv som är svårt 

att sätta upp kriterier för och vidare bedöma fasaden. Av allt vad 

social/kulturell hållbarhet innebär, kan fasaden nästintill enbart 

kopplas till indikatorn “estetisk tillfredsställelse”. Vidare så är denna 

indikator svår att kopplar och bedöma mot fasaden, eftersom den beror 

på gestaltning och utformning av byggnaden som helhet där 
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fasadsystemet endast utgör en liten del.  

Ett verktyg som initialt ansågs ha potential vid bedömning av 

fasadsystem var enkätundersökning, men detta ansågs otillräckligt på 

grund av ovanstående anledning. Ett exempel på detta kan vara att grå 

puts på en rak byggnad kan anses vara tråkig, medan den puts som 

finns i Uppsalas innerstad med detaljer, rund utformning och färgglada 

kulörer kan tyckas vara vacker. Svaret hade alltså blivit missvisande då 

det finns ett flertal faktorer som inte har med fasadmaterialet i sig att 

göra som påverkar uppfattningen om hur estetiskt tilltalande varje 

fasad är. Av denna anledning har den sociala/kulturella hållbarheten 

inte varit en del av den sammanställda bedömningen vid jämförelse vad 

fasadsystem. 

5.4 Sammanställning med multikriterieanalys 

Multikriterieanalysens utfall visar att Serporocs oventilerade puts är det 

fasadsystem som får bäst betyg (se tabell 5.1) och om beslut enbart 

baseras på detta, är det denna fasad som bör väljas. Det här 

tankesättet anses dock orealistiskt eftersom att det i praktiken ofta 

finns fler faktorer (som inte bedöms i sammanställningen) som påverkar 

val av fasadsystem, exempelvis närliggande bebyggelse. Problematiskt 

med denna metod är också att resultatet är subjektivt gentemot hur de 

olika kategorierna viktas, vilket skapar en osäkerhet i byggbranschen 

kring slutresultatets betydelse. Det är svårt att veta hur pass bra 

byggnaden presterar i de undersökta perspektiven då det inte finns 

någon konstant att förhålla sig till som kan identifiera att metoden till 

en början är bra utförd. Av dessa anledningar blir det svårt att skapa 

ett mervärde ute i branschen, vid utförd jämförelse.  

Även de kriterier som är uppsatta för respektive kategori kan vara 

missvisande. I kategorin “kostnad per kvadratmeter” så kan olika 

fasadsystem få samma bedömning, även om det ena fasadmaterialet i 
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slutändan skulle kunna kosta miljonbelopp mer på grund av intervallen 

för kriterierna. Med andra ord, det finns inget flyt i poängsättningen, 

utan den är stegvis och möjligen missvisande.   

 Vidare så kan kategorin ”SundaHus” anses vara svårbedömd och 

tappar sin betydelse genom lägre viktning. Om en fasad är tillräckligt 

billig kan det överväga att en fasad innehåller diverse farliga ämnen, 

vilket är ett problematiskt tankesätt. 

 

Viktningen som gjorts i denna rapport bör ses som ett generellt förslag 

för hur det kan se ut. Vid tillämpning av denna metod bör denna 

vägning göras om för att ge rättvisa resultat för det specifika projektets 

förutsättningar och mål. 

 

Tabell 5.1. Tabellen visar utfallsmatrisen resultat efter värdering och viktning. 
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6. SLUTSATS 

Att försöka att ta fram en metod för att snabbt och enkelt kunna 

bedöma och värdera ett urval av fasadsystem med avseende på 

hållbarhet är inte med dagens medel möjligt. Hållbarhet är ett så pass 

brett och komplext begrepp att helheten inte är möjlig att göra en enkel 

bedömning av, utan kräver djupgående undersökningar och analyser 

för att få ett grepp om.  

 Sammanställning med hjälp av en multikriterieanalys är på 

många sätt problematiskt och resultatet, som är subjektivt, bidrar inte 

med mervärde vilket gör verktyget omotiverat att använda på det här 

sättet.  

LCC-kalkyler bör vara ett centralt verktyg för företag att öka 

kunskapen om olika materials ekonomiska påverkan under hela dess 

livslängd och borde tillämpas i större utsträckning på enskilda 

byggnadsdelar. Vidare bör miljöbedömningen utvecklas i de redan 

etablerade certifieringsverktyg som finns på marknaden idag, där 

mervärde kan skapas. Att skärpa kraven på vilka material som får 

användas samt sätta upp en gräns på hur stor miljöpåverkan (med 

hjälp av en livscykelanalys) materialen tillåts orsaka, är ett steg i rätt 

riktning. Viktigt är även att byggbranschen skapar en bättre förståelse 

om hur man kan arbeta med dessa verktyg, och känna igen det 

mervärde som kan skapas genom att utveckla mer hållbara stadsdelar. 

För att öka resultatets trovärdighet från ovanstående verktyg 

måste byggbranschen bli bättre på att dokumentera och samla in data 

samt att bedömningarna bör ske ur en tidsperiod på 100 år. Detta för 

att få en mer rättvis bedömning som tar hänsyn till materialets 

kretslopp. 

 Val av byggmaterial bör först styras utifrån det ekologiska 

perspektivet, och sedan utvärderas huruvida genomförbart 
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materialalternativet är samt hur kostnadseffektivt valet är med hjälp av 

en LCC-kalkyl. Den sociala/kulturella hållbarheten spelar alltså ingen 

större roll vid dessa val, då fokuset ligger på den stora bilden av 

utvecklingen, och inte på detaljnivå.  

6.1 Förslag på fortsatt undersökning 

● Kan man systematiskt ställa upp ett register som uppdateras för 

vad kostnaden är för olika fasadmaterial, för att göra 

informationen lättillgänglig. 

● Hur kan man förbättra pålitligheten av livscykelanalyser och göra 

den mer tillgänglig? 

● Hur arbetar dagens miljöcertifieringverktyg med de olika 

hållbarhetsprinciperna och vad kan förbättras alternativt ställas 

högre krav på? 

● En undersökning baserat på perspektivet 70 år eller 100 år skulle 

ge en bättre tillförlitlighet och ett mer trovärdigt långsiktigt 

hållbart perspektiv. 
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8. BILAGOR 

Bilaga 1. Livscykelanalys beräkning 

Bilaga 1.1 Beräkning Tegel 
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Bilaga 1.2 Stoventec 
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Bilaga 1.3 Serporoc 
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Bilaga 1.4 Equitone Tectiva 
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Bilaga 2 – exempel på hållbarhetsarbete 

Bilaga 2.1 - NCCs hållbarhetsarbete 

NCC baserar sitt hållbarhetsarbete på ett ramverk (figur 2.8) vars 

målsättning är att öka värdet för intressenterna, samtidigt som man 

minskar den negativa påverkan på samhället och omgivningen (1). 

NCC arbetar systematiskt för att eliminera olyckor för att 

förverkliga sin nollvision. Det innebär att man använder sig av giftfria 

material och lägger särskilt fokus på arbete från hög höjd och tunga lyft 

med kran (2).  

NCC har som vision att ligga i framkant när det gäller återvinning 

och tar ett stort ansvar för det avfall som genereras. Man försöker i 

möjligaste mål återvinna eller återanvända material, samt att försöka 

minska avfallsmängden. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.8. NCC’s ramverk för hållbarhetsarbete 
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Bilaga 2.2 - Uppsalas arkitektur och stadsbild 

Eftersom Uppsala Kommun till stor del styr Uppsalas stadsutveckling 

är det för denna rapport av intresse att veta hur utvecklingen planeras 

och vilka krav som ställs på materialval vid nybyggnation.  

Uppsala Kommun godkände 2015 en gemensam arkitekturpolicy 

för Uppsala för att ge alla inblandade aktörer riktlinjer och 

huvudbegrepp att förhålla sig till. En uppdaterad arkitekturpolicy 

antogs av kommunfullmäktige i slutet av januari 2017, i denna finns 

det sju begrepp som definierar kvalitet i den byggda miljön 

(sammanhang, skala, grönt, befintliga värden, god livsmiljö, samverkan, 

tillgängligt).  

Policyn ställer inga direkta krav på val av byggnadsmaterial 

gentemot beställare utan omfattar mer allmänna krav som att: 

nyproducerade byggnader ska hålla en hög arkitektonisk kvalitét, vara 

långsiktigt hållbara och passa in i Uppsalas befintliga stadsbild och 

karaktär. Policyn nämner att man vid renovering, utveckling och 

tillbyggnad ska försöka bevara de befintliga material som finns och 

nämner specifikt trä, natursten, tegel, glas och metall som bra val ur ett 

hållbarhetsperspektiv.  

 


