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Abstract

Revit - a good tool for climate declaration?

Lucas Lind

According to SMHI the largest contributing factor to global 
warming is the increased greenhouse gas emissions in the 
atmosphere. In year 2018 Boverket submitted a proposal for climate 
declaration on new buildings. In the Boverkets climate 
declaration, a building's climate impact is calculated in the form 
of carbon dioxide equivalents on the material included in the 
foundation, building envelope and the non-load-bearing interior 
walls. The unit in the climate declaration is kg Co2e / kg m2 
where m2 is BTA for the building. 

The purpose of the theoretical study was to describe what impact 
the climate declaration will have in the building industry. The 
purpose of the empirical study was to investigate whether Revit is 
a good tool for calculating a building climate impact with a focus 
on greenhouse gas emissions.

The result of the theoretical study indicates that the Boverket's 
proposal on climate declaration will not lead to changes in the 
climate impact of buildings. The study also shows that there will 
be changes in the project planning of buildings and increased time 
spent by participants as the Boverkets estimation of the time 
required for the climate declaration is approximately 180 hours. 

The result of the empirical study shows that Revit is a good tool 
for climate declaration. The study was based on evaluating Revit 
by the categories easy-to-use, time-consuming and presentation 
options. This resulted in a SWOT analysis showing Revit's 
capacity.
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SAMMANFATTNING 

 

De ökade utsläppen av växthusgaser de senaste åren har enligt SMHI varit den största bidra-

gande faktorn till den globala uppvärmningen.  För att bromsa den globala uppvärmningen 

har länder inom EU gått ihop i ett samarbete. Sverige anses vara ett av de länder som ska leda 

detta arbete och har därför som mål att år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. 

För att nå detta mål behöver förändringar ske i alla industrier i Sverige. För att bidra till detta 

mål lämnade Boverket in ett förslag på klimatdeklaration. 

 

I Boverkets klimatdeklaration beräknas en byggnads klimatpåverkan i form av koldioxidekvi-

valenter på det material som ingår i stommen, klimatskärm och de icke-bärande innerväg-

garna. Enheten i klimatdeklarationen är kg Co2e/kg m2 där m2 är bruttoarea för byggnaden. 

 

Syftet med den teoretiska undersökningen var att redogöra vad klimatdeklarationen innebär 

och hur olika aktörer på marknaden ser på det nya förslaget. Den empiriska undersökningens 

syfte är att undersöka om Revit är ett bra hjälpmedel för att beräkna en byggnadsklimatpåver-

kan med fokus på utsläpp av växthusgaser. 

 

Resultatet av den teoretiska undersökningen tyder på att Boverkets förslag om klimatdeklare-

ring inte kommer leda till förändringar i byggnaders klimatpåverkan. Detta på grund av den 

försiktiga utformningen förslaget har i dagsläget och att det inte finns några krav på prestat-

ion. Studien visar däremot på att det kommer innebära förändringar i projektering av byggna-

der samt ökad tidsåtgång för aktörer då Boverket uppskattar tidsåtgången för klimatdeklarat-

ionen till ca 180 timmar. 

 

Resultatet av den empiriska studien visar på att Revit är ett bra hjälpmedel vid klimatdeklarat-

ion. Studien grundade sig i att utvärdera Revit från lätthanterlighet, tidsåtgång, presentations-

alternativ. Detta resulterade i en SWOT analys som visar Revits kapacitet.  

 

  

 

Nyckelord: Klimatdeklaration, Livscykelanalyser, EPD, GWP 
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FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPPSDEFINITIONER 

 

BTA 

BTA är förkortning på bruttoarea och är summan av alla våningsplans area med begränsning 

på byggnadsdelarnas insida. Denna area anger alltså hela husets area. 

 

BFS 

Förkortning på bygg- och fastighetssektorn. 

 

BM 

BM är förkortning på Byggsektorn Miljöberäkningsverktyg. Det används för att beräkna en 

byggnadsklimatpåverkan och redovisar resultatet i EN 15978. 

 

LCA 

LCA eller livscykelanalys är en metod som beräknar ett materials miljöpåverkan genom hela 

materialets/produktens livscykel. 

 

GWP 

GWP eller Global Warming Potential är ett mått på potentiell global uppvärmning för ett 

material. Detta är en faktor som kan multipliceras med volymen/vikten för materialet och på 

så sätt få ut klimatpåverkan. 

 

EPD 

Enviromental Product Declaration, är en miljövarudeklaration som presenteras som resultat av 

en utförd livscykelanalys. 

 

Klimatdeklaration 

Ett dokument som visar en byggnads klimatpåverkan i byggskedet. Utgår från utförda livscy-

kelanalyser på material. Redovisas i EN 15978 och anger koldioxidekvivalenter per kvadrat-

meter. 
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Koldioxidekvivalenter, Co2e  

Ett mått på utsläpp av växthusgaser som kan bidra till växthuseffekten och global uppvärm-

ning.  

 

Stomme 

Byggnadsdelar som tillsammans utgör den bärande konstruktionen i en byggnad.  

 

Klimatskärm 

Byggnadsdelar som avgränsar byggnaden mot den yttreomgivningen. Här ingår delar som yt-

terväggar, golv, tak, fönster och dörrar. 

 

Icke-bärande innerväggar 

Väggar som inte utgör någon bärande del av byggnaden utan enbart fungerar som rumsavskil-

jande väggar.  
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1. INLEDNING 
 
Klimat och miljö har fått större betydelse i samhället och kunskapen om klimatföränd-

ringar har ökat. Enligt SMHI sker klimatförändringar naturligt genom olika faktorer 

som kyler ner och värmer upp jorden. Mycket talar för att den ökade accelerationen av 

klimatförändringar beror på en ökning av växthusgaser i atmosfären de senaste 30-50 

åren [1].  Av växthusgaserna är koldioxid den som påverkar mest med 60% av förstärk-

ningseffekten följt av metangas som står för 30%. Gaserna kommer från förbränning av 

fossila bränslen och i kombination med att skogsskövling samt jordbruk leder till högre 

halter av växthusgaser i atmosfären [2]. 

För att stoppa den globala uppvärmningen samarbetar länder ihop för att bromsa accele-

rationen av klimatförändringar. I Sverige finns klimatmål som strävar efter att inte ha 

några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta mål ska nås innan år 2045 och därefter ska 

Sverige arbeta för att uppnå negativa utsläpp vilket innebär att naturen tar upp mer kol-

dioxid än vad Sveriges utsläpp är. På vägen till ett negativt utsläpp har EU satt upp mål 

som ska innebära att arbetet med klimatförändringar går i positiv riktning. Innan år 

2030 ska Sveriges utsläpp vara minst 63% lägre en den förbrukning Sverige hade år 

1990. [3] Sveriges koldioxidutsläpp har minskat med 26 procent sedan 1990 till 52,7 

miljoner ton koldioxidekvivalenter [4]. 

Sveriges mål kommer innebära förändringar i olika industrier däribland bygg- och fas-

tighetssektorn. År 2016 hade bygg- och fastighetssektorn, BFS, ca 12,8 miljoner ton ut-

släpp av växthusgaser vilket motsvarar 21% av Sveriges utsläpp 2016 [5]. Bygg- och 

fastighetssektorn jobbar aktivt för att bidra till att uppfylla de nationella krav som ställts 

och år 2018 lämnade Boverket in ett förslag till regeringen om införandet av klimatde-

klaration av byggnader. Enligt Boverket kan tidsåtgången för klimatdeklarationen 

uppgå till ca 180 timmar vilket innebär en förhöjd kostnad i projekt [6]. 
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1.1 Målsättning och frågeställningar 
Målsättningen med studien är att kartlägga vilka fördelar samt nackdelar som finns med 

klimatdeklaration i avseende på arbetet med att sänka byggnaders klimatpåverkan.  

Därefter är målet att undersöka vilka krav som ska uppfyllas av aktörer på marknaden 

inom BFS och hur de kan komma att anpassa sig efter förslaget. Den teoretiska under-

sökningen har också målet att ta reda på vilka kunskaper och verktyg som krävs för att 

genomföra en klimatdeklaration.  

Målet med den empiriska undersökningen är att redogöra styrkor och svagheter med att 

använda Revit som ett verktyg vid klimatdeklarering i form av en SWOT analys. Målet 

innefatta även att klargöra om krav på prestation är genomförbart i en första version. 

Slutgiltiga målet med studien är att utifrån att uppfylla tidigare målsättningar skapa en 

mall för mängdberäkning i Revit. 

1.1.1 Syfte 

Denna studie var uppdelad i en teoretisk och en empirisk undersökning. Syftet med den 

teoretiska undersökningen var att redogöra för vad klimatdeklarationen innebär och hur 

olika aktörer på marknaden ser på det nya förslaget. Den empiriska undersökningens 

syfte var att undersöka om Revit är ett bra hjälpmedel för att beräkna en byggnadskli-

matpåverkan med fokus på utsläpp av växthusgaser. Valet av att undersöka Revit base-

ras på att studien görs åt Kåver & Mellin som använder det som programvara.  

1.1.2 Frågeställningar 

För att besvara syftet kommer arbetet att besvara understående frågor: 

• Vad finns det för fördelar/nackdelar med Boverekts förslag om klimatdeklarat-

ion med hänsyn på att sänka byggnaders klimatpåverkan? 

• Vilka krav kommer ställas på aktörerna på marknaden och vad kommer det ha 

för inverkan på BFS? 

• Är Revit ett bra hjälpmedel för att lättare redogöra för en byggnads klimatpåver-

kan? 

• Är det genomförbart att ställa krav på prestation i en första version? 
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1.2 Avgränsningar 

I denna rapport används Boverkets definition på vad klimatdeklaration. 

Studien fokuserar enbart på klimatpåverkan i form av koldioxidekvivalenter trots att 

energianvändning nämns.  

Rapporten kommer använda generiskdata för densitet för olika material med undantag 

för limträ, cellplast och cementfiberskiva där densiteten är hämtad från produktblad. 

I rapporten nämns livslängder för olika material. Ämnet om livslängder är komplext och 

kommer därför avgränsas till materialens livslängder.  

Problemet med att söka på efter hur andra länder arbetar med att sänka en byggnads kli-

matpåverkan är att de till stor del är skrivna på de språk de kommer ifrån samt att i vissa 

länder är det inte myndigheter som har dessa system utan aktörer på marknaden som tar 

betalt för att få insyn i systemet. Därför blir den delen av rapporten begränsad men ger 

en inblick i hur olika länder arbetar. 

 

1.3 Källkritik  
Under avsnittet inledning presenteras information om klimat som kommer ifrån Världs-

naturfonden, SMHI, Sveriges Regering samt den statliga myndigheten Boverket. In-

formationen från SMHI används för att få en bra bild över hur klimatet som ser ut idag 

då SMHI är en myndighet som samlat data från bland annat atmosfären sedan slutet på 

1800-talet. Världsnaturfonden användes för att komplettera den information från SMHI 

och är en trovärdig källa då det är en av de ledande ideella naturvårdsorganisationerna i 

världen.  

Sveriges regering användes som primärkälla för att få kunskap om de klimatmål som 

Sverige har och hur arbetet går. Denna källa tillsammans med Boverket skapar en bra 

bild över om hur Sverige arbetar för att få ett bättre klimat. 

Remisserna från NCC och Riksbyggen valdes slumpmässigt för att få en rättvis syn på 

förslaget. Därefter valdes en remiss från ett konkurrerande aktör till NCC för att se lik-

heter och skillnader samt styrka åsikterna om förslaget. 

Den information som partiska källor utgav, ex Svensk Betong, validerades med konkur-

rerade verksamheter för att se trovärdigheten i innehållet. 

Utländska källor såsom STICHTING BOUWKWALITEIT och Byggevare Industrien, har 
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använts för att få en komplimenterande bild över de länders arbete med klimatfrågor 

inom bygg-och fastighetssektorn. Dessa källor är myndigheter eller organisationer som 

utför uppdrag åt landets regering rörande miljöfrågor. Att kontrollera att informationen 

som organisationerna angav var svårt. Men med stöd ifrån Boverkets rapport om livscy-

kelanalyser så kunde källorna anses som trovärdiga. 
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2. METOD 
 
I detta avsnitt redovisas de valda metoderna som använts i projektet.   
 

2.1 Val av metod 
I Figur 1 redovisas det processchema över studiens tillvägagångssätt. Figuren visar hur 

den teoretiska undersökningen hänger ihop med den empiriska.  

 

Figur 1- Metoden för hela arbetet 
 

Målen med den teoretiska undersökningen av examensarbetet är att:  

• Identifiera vilka krav som ställs rörande klimatdeklaration. 

• Ta reda på vad aktörer på marknaden ser på klimatdeklarations förslaget 

• Undersöka vad detta förslag kan ha för inverkan på bygg- och fastighetssektorn. 

Målen med den empiriska undersökningen av examensarbetet är att: 

• Undersöka de fördelar/nackdelar med att använda Revit som hjälpmedel vid kli-

matdeklaration. 
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2.1.1 Teori   

Studien påbörjades genom en litteraturstudie som gav den grund ämnet kräver. Första 

steget i litteraturstudien var att granska det förslag Boverket lämnat in angående klimat-

deklaration. Granskningens syfte var att skapa förståelse för vad en klimatdeklaration är 

och hur den ska genomföras. Granskningen av klimatdeklarationen kompletterades se-

dan med en insamling om vad en livscykelanalys är.     

Nästa steg av insamlingen var att få reda på hur marknaden i BFS ser på det nya försla-

get. Vid inhämtning av detta material användes remisser på förslaget som företag läm-

nat. Remisserna inhämtades från Boverkets hemsida där de sammanställt de remisser 

som lämnats om förslaget. Urvalet av remisser skedde slumpmässigt men komplettera-

des med en remiss från ett konkurrerande aktör för att kunna jämföra deras åsikter om 

förslaget. Insamling av information om problematiken med livscykelanalyser inhämta-

des i samband med granskningen av remisserna. I detta steg inhämtades även informat-

ion om andra länders arbete med klimatdeklaration med syfte att bilda en uppfattning 

om hur arbetet sker runt om i Europa. Urvalet av länder baserades på den litteratur som 

fanns tillgänglig på engelska eller ett nordiskt språk.  

 

2.2.2 Empiri.  

Granskningen av Boverkets förslag gav den information som krävdes för att påbörja den 

empiriska undersökningen. Undersökningen tog del av konstruktions- samt arkitekt-

handlingar för att skapa en modell att utgå ifrån. Arbetet inleddes sedan med att model-

lera en byggnad efter handlingarna. Studien kompletterades sedan med en undersökning 

om parametrar i Revit för att kunna fortsätta undersökningen.  

En del av syftet med den empiriska studien var att utvärdera om Revit lämpar sig till 

framtagning av mängddata. Utvärderingens resultat grundades genom att undersöka 

programmets hanterlighet, tidsåtgång samt presentationsmöjligheter. 

I Boverkets rapport framgår att stomme, klimatskärm och icke-bärande innerväggar ska 

ingå i klimatdeklarationen. Uppdelningen av byggnaden till dessa kategorier gjorde att 
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undersökningen om hur Revit fungerar som ett verktyg vid mängberäkning undersöktes 

på alla kategorier separat. 

Nästa steg var att sammanställa allt material i modellen vilket gjordes genom att skapa 

listor med materialet. Listorna delades upp i olika kategorier, även kallat förteckningar, 

på grund av de olika metoderna att beräkna materialens vikt. De förteckningar som 

materialet delades upp i var bjälklagsförteckning, väggförteckning-bärande, väggför-

teckning-icke-bärande, HDF-och balkförtecking, pelarförteckning, klimatskärm-isole-

ring, klimatskärm-takförtecking och klimatskärm-väggförteckning, se bilaga 1. 

Innan mängdberäkningen av material genomfördes inhämtades information om materi-

alens densiteter. Detta gjordes genom att använda sig av bok som baseras på eurokoder 

för att säkerställa att rätt densiteter används. De material som inte förekom i denna bok, 

se Tabell 8, ersattes med densiteter från produktblad. I detta steg inhämtades informat-

ion om hur pelare och balkars vikt beräknas. 

Den empiriska studien fortsatte med att parametrar lades in i listorna, se bilaga 3, och 

beräkningar genomfördes. Beräkningen användes sedan som mängddata i Byggsektorns 

Miljöberäkningsverktyg som beräknade byggnadens klimatpåverkan, se bilaga 2. BM, 

Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, användes för att det var ett av de mjukvarupro-

gram i Boverkets förslag som vara gratis. 

Den empiriska undersökningen avslutades med att undersöka hur arbetet hade sett ut om 

Boverkets förslag hade innehållit krav på prestation gällande minskning av koldioxide-

kvivalenter. Denna undersökning utgick från ett påhittat krav på prestation som innebar 

att byggnaden inte skulle klara av kraven. Undersökningen syfte var att bilda uppfatt-

ning om svårighetsgraden av att sänka en byggnads klimatpåverkan genom materialbyte 

i projekteringsfasen.  
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3. TEORETISK UNDERSÖKNING 
 
Detta avsnitt tar upp den teoretiska genomgången av studien. Avsnittet tar upp delar 

som berör förslaget. Här presenteras klimatdeklarationen, aktörers remisser men även  

vad en EPD och livscykelanalys är. 

 

3.1 Livscykelanalys och EPD 
En livscykelanalys, eller LCA är en metod som beräknar ett materials miljöpåverkan ge-

nom hela materialets/produkten livscykel. Denna metod räknar med påverkan av miljön 

från utvinning av materialet till att den tas hand om. En LCA analys lämpar sig till 

många olika områden och vid projektering av hus har livscykelanalyser blivit en viktig 

del. Genom att använda sig av livscykelanalyser vid val av material främjas ett mer håll-

bart samhälle. En livscykelanalys är uppdelad i fyra olika delar av en produkt eller 

materials livscykel och dessa är sedan uppdelade i mindre kategorier. Genom att studera 

ett materials LCA kan information om i vilket skede produkten är mest miljöfarlig och 

därefter optimera den delen.  [7]. Denna rapports fokus rörande LCA ligger på byggske-

det. 

EPD, Enviromental Product declaration, är en miljövarudeklaration som presenteras 

som resultat av en utförd LCA enligt ISO 14025. EPD:ers syfte är att skapa ett sätt för 

olika produkter/material att kunna jämföra deras miljöpåverkan [8]. Utbudet på EPD-

data varierar bland olika länder. År 2014 var Frankrike i framkant när det gäller utbudet 

på EPD-data med över 1500 EPD:er. Även Tyskland och Norge har ett stort utbud och 

har omkring 500 respektive 180 EPD:er. EPD-Norge är de norska byggindustriernas 

branschorganisation som sedan 2002 har haft en pådrivande roll i att ta fram EPD-data. 

I systemet finns även byggmaterial från den svenska marknaden där bland annat Svensk 

Betong har lagt upp sina EPD:er. I Sverige hanterade IVL år 2015 det internationella 

EPD-systemet där det finns EPD:er från många länder däribland Sverige, Tyskland, 

Tjeckien med flera [9]. 

I en rapport gjord av Boverket, se Figur 2, påvisar olika länders tillämpningar av LCA 

på byggnader. Den enkätundersökningen som ägde rum påvisade att Sverige ligger 
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långt efter många av övriga länder i Europa. Det framgår dock i rapporten att Sveriges 

pådrivare till ökad tillämplig av livscykeltänkande är bland annat entreprenörer/bygg-

herrar/konsulter. Detta är något unikt som inte andra länder i undersökningen hade bort-

sett ifrån Storbritannien, Schweiz och Finland. I rapporten kan det även läsas att kun-

skapsspridningen av livscykelanalyser har arbetats med olika mycket i olika länder. De 

länder som arbetar främst med denna kunskap är Schweiz och Österrike där Schweiz är 

ett av två länder som tagit fram krav på redovisning på internationell nivå. Det finns 

även andra länder som tagit fram nationella databaser som underlag för klimatarbetet 

[9].  

 

Figur 2 - Figur från Boverkets rapport "Klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv 
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3.2 Boverkets klimatdeklaration 

Klimatdeklarationens syfte är att öka medvetenhet och kunskapen om byggnaders kli-

matpåverkan och motivera aktörerna att minska sin klimatpåverkan. Idag finns ingen 

lag som kräver att aktörer på marknaden ska klimatdeklarera byggnader som  

uppförts [6]. 

 

3.2.1 Boverkets förslag 

Boverkets förslag innebär att aktörer på marknaden måste införa redovisning av bygg-

naders utsläpp av växthusgaser på en nivå som initialt är låg. Denna lag kommer endast 

att gälla byggnader som förs upp efter år 2021 då lagen är planerad att träda i kraft. Till 

en början är det enbart flerbostadshus och lokaler som lagen kommer gälla. Målet är att 

höja kraven på detaljnivån i redovisningen för att främja ett inlärande och därför kom-

mer sedan fler kategorier av byggnader inkluderas, exempelvis småbostadshus. Initialt 

kommer lagen endast gälla de fem första modulerna i en byggnads livscykel,se Figur 3. 

Modulerna som ska redovisas är råvaruförsörjning, transport, tillverkning, transport 

samt bygg och installationsprocessen. Omfattningen av byggnadsdelar som ska inklude-

ras i deklarationen är klimatskärm, bärande konstruktionsdelar och icke bärande inner-

väggar. Dessa tre komponenter står för ca 80-90% av en byggnads klimatpåverkan i 

modul A1-A3. [6]. En rapport utförd av IVL, som är ett svenskt forskningsinstitut inom 

miljö, visar på problematiken med att räkna klimatpåverkan för energisystem under 

längre analysperioder då energisystemets påverkan minskar i framtiden samt hur resur-

ser och byggmaterial tas fram. Denna problematik förstärker Boverkets förslag till att 

begränsa redovisningen i byggskedet till det skede där beställaren har kontroll över [10]. 

Boverkets förslag innehåller också eventuella konsekvenser av vad lagföringen kan in-

nebära. Genom lagföringen kommer detta innebära ett nytt moment i olika aktörers ar-

betssätt. Redan i projekteringen kommer en mängdberäkning tas fram och val av 

material kommer övervägas. I Boverkets förslag framgår det att tidsåtgången för arbetet 

med klimatdeklarationen troligtvis kommer ta mellan 120–241 timmar. Detta skulle in-

nebära en högre kostnad vilket Boverket uppskattar till 98 000 – 196 000 kr för modu-

lerna A1-A3. 
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Boverket tror att en begränsning av klimatpåverkan i projekt kan uppstå utan att det lag-

förs ett krav. De grundar detta på att byggherrarna har ansvar för klimatdeklarationen 

och deras kunskap och villighet till att sänka klimatpåverkan kommer vara avgörande 

för lagföringens effekt [6].  

 

3.2.2 Metod och redovisning 

Boverket föreslår att klimatdeklarationen ska följa indelningen av en byggnads livscy-

kel i livscykelskeden och moduler enligt EN 15978, se Figur 3 [6].  

 

 

Figur 3 - Översikt av EN 15978 

 
 

En klimatdeklaration kräver mängdberäkning av det material och energi- samt bräns-

leåtgång som krävs för byggnaden. Denna mängdberäkning skulle kunna tas från pris-

kalkylen där kostnaden för materialåtgången redovisas. Genom att göra detta blir det 

ingen extra tidsåtgång för att mängda materialen. Boverkets förslag på 



Revit – ett bra hjälpmedel vid klimatdeklaration?  Lucas Lind 
  2019-05-16 

12 
 

klimatdeklaration tar även upp problematiken med att veta materialmängder i tidiga ske-

den i byggprocessen och föreslår därför att grova nyckeltal används på samma sätt för 

klimatdeklarering som kostnadsuppskattning. Detta uppdateras sedan i takt med att 

byggnadens form bestäms och mer precis materialtillgång slås fast [6]. 

 

3.2.3 Enhet för klimatdeklaration 
Enheten för klimatpåverkan är koldioxidekvivalenter i kg och beräknas som GWP.  

GWP betyder Global Warming Potential och är ett mått som redovisar potentiella bi-

drag till växthuseffekten. Med denna metod kan olika växthusgaser adderas genom att 

multiplicera en GWP-faktor med varje mängd av enskild gas. Genom detta får alla gaser 

samma enhet och kan därför jämföras. För att skapa utveckling och lärande om klimat-

påverkan har Boverket som förslag att enheten ska inkludera storleken på huset. Detta 

görs genom att dividera byggnadens GWP värde med byggnadens bruttoarea [6]. Enligt 

en rapport från IVL så är detta ett krav för att kunna jämföra skillnaden mellan olika 

byggsystem och olika projekt. Rapporten tar upp vikten av att ha en fysisk jämförbar 

enhet vilket för bostäder vanligtvis är per kvadratmeter [10]. Fördelen med att använda 

bruttoarea istället för andra areor är att hela byggnadens area inkluderas. Nackdelen 

med att använda bruttoarea är att det inte redogör för om byggnaden utformats effektivt. 

Trots det föreslår Boverket att bruttoarea ska inkluderas. Enheten för klimatdeklarat-

ionen blir då kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter, Co2-e/m2.  

I en presentation från danska Trafik- og Byggestyrelsen, tas vikten med att inkludera 

livslängder på byggnader och dess problematik upp. Deras förslag är att granskningspe-

rioden, den period som LCA beräknas på, ska vara byggnadens förväntade livslängd. 

Genom att dela byggnadens LCA-resultat med den förväntade livslängden fås ett resul-

tat som är fördelat på antal år.  Anledningen till att man inkluderar byggnadens livs-

längd är för att kunna jämföra olika byggnaders livscykelanalys. Problematiken med 

detta är att olika byggnader har olika lång livslängd vilket gör att en byggnad med kort 

livslängds material blir underlägsna i en sådan jämförelse med en byggnad med lång 

livslängd. Presentationen väger dock in att ju ofta en byggprodukt måste bytas ut desto 

mer produkter produceras vilket påverkar miljön.  
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De anser därför att de viktiga med att välja material med lång hållbarhet för att byggna-

der ska ha en lång livslängd [11]. Detta förslag stärks av byggmaterialindustrierna som 

lyfter fram problemet om att beräkningarna på livscykelanalys måste beakta livslängd 

på ett effektivt sätt. Deras förslag är att detta sker på samma sätt som Trafik-og Bygg-

styrelsen föreslog genom att redovisa resultat per år [9]. 

I Sverige så ses en byggnads livslängd inte vara längre en den ekonomiska livslängden, 

det vill säga 50 år. För att täcka det behov av lägenheter som finns i Sverige krävs det 

att byggnader har en längre livslängd än den ekonomiska. En byggnad som är uppbyggd 

av betong bör, enligt Svensk Betong, med dagens kunskap ha en längre livslängd än 100 

år. Genom att inkludera den verkliga livslängden i livscykelanalyser istället för den eko-

nomiska gör att beräkning av miljöpåverkning minskar. Genom en förlängning av den 

ekonomiska livslängden till konstruktionens verkliga livslängd kommer leda till att färre 

byggnader rivs i förtid och nya byggnader inte behöver uppföras. Det ställs dock krav 

på arkitekter och konstruktörer att planera en byggnad så att den kan ändras till framtida 

behov, exempelvis från bostäder till kontor. Att använda den verkliga livslängden i kal-

kyler kommer ge mer realistiska livscykelanalyser [12]. 

 

3.2.4 Beräkningsverktyg för klimatdeklaration 

För att beräkna en byggnads klimatpåverkan krävs det att en mängdberäkning av bygg-

nadens material har genomförts. För att göra en mängdberäkning av en byggnad finns 

det olika metoder samt verktyg [6]. Program som Sektiondata kan genomföra mängdbe-

räkningar genom att läsa in ritningar för att sedan användaren manuellt mängda byggna-

den [13]. Genom att använda sig av 3D program såsom Revit kan information om olika 

byggnadsdelar hämtas ut genom parametrar som finns i materialet. Denna data kan ex-

porteras ut till Excel [14] och där beräkna ihop alla material och få ut en mängdberäk-

ning. Ett alternativ är att göra denna mängdberäkning i Revit [15]. Genom att använd-

ning av databaser, alternativt program som beräknar klimatpåverkan, kan beräkning av 

byggnaders totala klimatpåverkan genomföras [6]. Boverket föreslår att en nationellda-

tabas ska skapas för generiska klimatdata för byggsektorn. Databasen syfte är att tillgo-

dose byggsektorn med klimatdata som är tillförlitlig. Boverket anser att denna databas 
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ska finansieras av staten och föreslår att Naturvårdsverket ska förvalta den. Databasen 

ska minska den tidsåtgång det tar för insamling av data. I Boverkets förslag uppskatta-

des detta moment utgöra 30% av den totala tiden för en klimatdeklaration vilket innebär 

kostnader på ca 50 000 kr.  

 

3.3 Remisser 
I detta avsnitt presenteras remisser från NCC, Riksbyggen och Peab om Boverkets för-

slag på klimatdeklaration.  

 

3.3.1 NCC 

I NCC remiss av förslaget så framgår det att de har en positiv inställning till det nya för-

slaget och tycker att det är ett bra initiativ och en steg i rätt riktning. NCC tror att detta 

förslag kommer leda till att kunskapen om klimatpåverkan i bygg- och fastighets-

branschen kommer öka. NCC påpekar dock vissa delar som de gärna skulle se mer ut-

veckling kring. En sådan del är att förslaget inte innehåller något krav på minskad kli-

matpåverkan utan inledningsvis så är det enbart att den ska genomföras. NCC menar att 

med en kravnivå för att sänka klimatpåverkan skulle sända ut rätt signaler till bran-

schen. Trots avsaknaden på krav så bedömer NCC att förslaget kan leda till svårare krav 

i framtiden.  

I remissen framgår även deras synpunkter på en nationell databas som de är positivt in-

ställda till. NCC pekar på vikten med att ha en gemensam och bra databas för livscykel-

analyser. Genom en nationell databas skulle problematiken med att företag använder 

olika databaser och få skillnader i sina beräkningar minimeras. Vid framtagning av data-

baser anser de att det är viktigt att den tas fram med standarden EN 15804 så generiska 

data och specifika data redovisar samma sak. Genom att inte ta fram databaser med EN 

15804 riskerar att det blir fördelaktigt att redovisa generiska data istället för specifika.  

Vid framtagning av klimatdeklarationer föreslår NCC att dessa ska tas fram med hjälp 

av EPD:er. Genom att använda sig av det kan byggherrarna och entreprenörerna jämföra 

olika material- och produktval med hänsyn på klimatet. När det gäller tillsynen av 
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klimatdeklarationen så anser NCC att den är väldigt begränsad i första skedet och anser 

att det borde stå i föreskrifterna hur den är tänkt att användas. Risken finns att om inte 

detta görs så kommer klimatdeklarationen bli missvisande om inte granskning av indata 

samt beräkningar inte genomförs [16]. 

 

3.3.2 Riksbyggen 

Riksbyggen är positivt inställda till förslaget då de anser att det krävs en anledning till 

att utföra en klimatdeklaration. Genom att det lagförs skapas de incitament som Riks-

byggen anser behövs och leder till att kunskapen i branschen ökar. Riksbyggen tror att 

detta förslag kommer leda till att materialtillverkarna blir mest påverkade och kommer 

ta fram data för de olika materialen och detta på sikt kan leda till kravnivåer, nåt som 

idag saknas i förslaget.  Om förslaget kommer leda till användning av material som på-

verkar klimatet mindre ställer sig Riksbyggen tveksamma till, de tror att de krävs andra 

åtgärder för att skapa denna förändring. 

Riksbyggen påpekar också vikten med att inkludera flera moduler än A1-A5 då de ut-

fört en LCA på ett av deras projekt vars resultat blev att byggnaden förbrukar mycket 

energi i form av underhåll och att det kan ha en stor inverkan på den totala klimatpåver-

kan. Därför förespråkar Riksbyggen om att utveckla förslaget så att det blir krav på att 

klimatdeklarera fler moduler [17]. 

 

3.3.3 Peab AB 

Peab AB har en positiv inställning till förslaget om klimatdeklaration. Trots den positiva 

inställningen ifrågasätter de förslaget i vissa punkter och anser att de borde förtydligas 

alternativt ändras i den första versionen. I remissen framgår det att Peab skulle vilja att 

rapporten specificerade vilka material i respektive byggnadsdel som ska ingå i klimatde-

klarationen samt vad som inte ska ingå då de ser en risk med att olika aktörer tolkar och 

räknar på olika sätt. Entydighet är något Peab fokuserar på så att risken för skillnader 

minimeras.   
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Om kostnaden i förslaget stämmer tror Peab att det kan bli dyrköpt kompetens i hela 

byggbranschen. I remissen framgår Peabs fundering på vem som ska betala för klimat-

deklarationen i slutändan [18]. 

 

3.4 Arbetet I andra länder 

Kunskapen om byggnaders klimatpåverkan sprider sig mellan länder. I många länder 

pågår ett aktivt arbete med att minska byggnaders klimatpåverkan i form av både ener-

gianvändning och växthusgasutsläpp. Norge och Nederländerna är några av de länder 

som arbetar mot minskad klimatpåverkan. 

 

3.4.1 Nederländerna 

Nederländerna införde krav på klimatdeklaration i början på 2013 då de började ställa 

krav på redovisning av livscykelanalyser för byggmaterialet vid bygglov för bostäder 

och kontor över 100 kvadratmeter bruksarea [9]. I en rapport gjord av Stichting Bouwk-

waliteit framgår det att alla inom byggbranschen har ett ansvar och något att vinna av 

att minska klimatpåverkan, trots att anledningarna kan skilja sig ifrån andra. Med bak-

grund att sänka koldioxidutsläppen och öka kunskapen om klimatpåverkan vid framtag-

ning av råmaterial grundades en stiftelse, SKB, vars syfte är att främja kvalitetssäkring 

inom byggbranschen samt hantera certifiering inom byggsektorn i Nederländerna. De 

har också ansvar för den nationella databas som innehåller generiska data samt produkt-

specifik data. Detta krav syftar till att lära aktörer på marknaden att välja material med 

lägre klimatpåverkan och få alla inom byggsektorn att bidra till en bättre miljö. Kravet 

ger möjligheter för aktörerna att välja fritt vilket verktyg de vill använda då de anser att 

olika verktyg passar olika delar av sektorn [19]. 

 

3.4.2 Norge 

2014 började Norge sitt arbete med att ta fram en branschstandard för att redovisa bygg-

naders klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp. Standard Norge har tagit fram ett 

förslag på metod till denna klimatdeklaration som ska leda till minskning av 
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koldioxidutsläpp inom byggsektorn. Denna standard fokuserar mycket på vad som ska 

ingå i beräkningarna för att de ska vara möjligt att jämföra olika lösningar. Stora delar 

av standarden anger också hur beräkningarna går till och olika varianter på omfattning. 

Detta gör att man kan sortera ut delar och enbart titta på vissa delar exempelvis byggna-

dens placering vilket kan vara intressant redan i projekteringsskedet [20]. 
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4. EMPIRISK UNDERSÖKNING 
 
I det här avsnittet redovisas den modell som tagits fram för att genomföra de beräk-

ningar som krävs för att genomföra klimatdeklarationen. Avsnittet redovisar även de 

mängder material som huset innehåller samt deras klimatpåverkan. I verkliga projekt 

används densiteten för det specifika materialet för att mängda vikten material. Den här 

fiktiva modellen är gjort i ett tidigt stadie och därför kommer val av densitet vara gene-

riska värden, se Tabell 8.  I Figur 4 visas byggnadens utformning med alla ingående de-

lar. Modellen är ett flerbostadshus med 15 lägenheter uppdelat på tre våningar och har 

en BTA på 1209 m². 

 

 

 

Figur 4 - 3D vy på byggnaden 
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4.1 Stommen 

Stommen är uppbyggd av platsgjutna betongstommar som innerväggar. Dessa bärande 

innerväggar är 200 mm tjocka och går upp till våning 2, se Figur 5 för att se hur listorna 

för bärande väggar ser ut i Revit. På våning 3 är de bärande innerväggarna ersatta med 

stålpelare och på dem vilar stålbalkar, se Figur 6. För att se ingående delar av stommen 

se Tabell 1 och Tabell 2. Ytterväggarna på kortsidorna hålls upp av stålpelare som går 

upp till våning 2. Dessa väggar står på en 200 mm tjock platta av betong. Grunden är 

isolerad med 300 mm cellplast och vinden isolerad med 200 mm lösull. På de stålbalkar 

som hålls upp av de bärande stålpelarna ställs takstolar, se Figur 7. Takstolarna är upp-

byggda av limträ samt reglar av furu och har ett cc-avstånd på 1200 mm. Mängden ar-

mering beräknades som schematisk summa från mängden betong med 45 kg armering 

per kubikmeter betong. 

 

 

Figur 5 - Lista från Revit med de bärande innerväggarna 
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Tabell 1 - Bjälklagstyper 

Typ: Tjocklek: 
BLJ01 250 mm 
BLJ02 230 mm 
BLJ03 250 mm 
BLJ04 245 mm 
GP01 150 mm 
GP02 130 mm 
GP03 200 mm 
GP05 170 mm 
GP06 145 mm 
HS01 200 mm 

 

Tabell 2 - Bärande väggar 

Typ: Tjocklek: 
BS01 130 mm 
Genomsläpp 300 mm 
IVB01 200 mm 

 

 

 

Figur 6 - 3D vy på stommen utan takstolar 
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Figur 7 - 3D vy på stomme med takstolar 
 

4.2 Klimatskärm 

Klimatskärm definieras av Energiakademin som de byggelement som håller ute kylan 

och värmen inne i en byggnad vilket inbegriper ytterväggar, källarväggar, tak, golv, 

fönster och ytterdörrar [21].  

 

4.2.1 Yttervägg 

Ytterväggarna är utfackningsväggar med cementfiberskiva som fasadmaterial samt har 

en isolering på 195 mm stenull och en fasadskiva på 50 mm, se Tabell 3. De bärande 

stålpelarna i kanterna ersätter de stålreglar som håller i isoleringen samt håller upp sin 

egentyngd.  



Revit – ett bra hjälpmedel vid klimatdeklaration?  Lucas Lind 
  2019-05-16 

22 
 

Tabell 3 - Uppbyggnad av yttervägg 

Material: Tjocklek:  
Cementfiberskiva 10 mm 
Luftspalt 20 mm 
Fasadskiva 50 mm 
Mineralull med stålreglar 195 mm 
Ångspärr - 
Träreglar 70 mm 
Plywoodskiva 12,5 mm 
Gips 12,5 mm 
Total: 370 mm 

 

4.2.2 Tak 

Taket är ett plåttak med 1 mm tjocklek. Under taket finns råspont samt horisontella 

träreglar som håller ihop taket med takstolarna. För tjocklekar se Tabell 4. 

Tabell 4 - Uppbyggnad tak 

Material: Tjocklek:  
Plåttak 1 mm 
Råspont 22 mm 
Träreglar 70 mm 

 

4.2.3 Isolering 

I Tabell 5 redovisas den isolering som finns i byggnaden. Under betongplattan finns 300 

mm isolering i form av cellplast. Vinden är även isolerad med 200 mm lösull. Utöver 

det finns det 195 mm isolering i fasaden vilket redovisas i Tabell 3. 

Tabell 5 - Isolering i tak och grund 

Material: Tjocklek:  
Cellplast 300 mm 
Lösull  200 mm 

 

4.2.4 Fönster och dörrar 
I Tabell 6 redovisas antalet fönster och dörrar i byggnaden. För att underlätta undersök-

ningen gjordes antagandet att dörrar respektive fönster är av samma typ.  



Revit – ett bra hjälpmedel vid klimatdeklaration?  Lucas Lind 
  2019-05-16 

23 
 

 
 

Tabell 6 - Fönster och dörrar 

Typ Antal Storlek  
Fönster 45 1,4 m2 

Dörrar 27  2 m2 

 

4.3 Icke-bärande innerväggar 

I många projekt används olika typer av innerväggar för att uppfylla de ljud- och brand-

krav som ställs av Boverket, i detta projekt kommer endast två innerväggstyper, se Ta-

bell 7 samt Tabell 8, användas för att minska arbetstiden med att rita dessa väggar.  

Tabell 7 - Uppbyggnad av innerväggstyp IV01 

Material: Tjocklek: 
Gips 12,5 mm 
Plywood 12,5 mm 
Multiregel 70 mm 
Plywood 12,5 mm 
Gips 12,5 mm 
Total: 120 mm 

 

Tabell 8 - Uppbyggnad av innerväggstyp IV02 

Material: Tjocklek: 
Gips 12,5 mm 
Plywood 12,5 mm 
Multiregel 70 mm 
Luftspalt 10 mm 
Multiregel 70 mm 
Plywood 12,5 mm 
Gips 12,5 mm 
Total: 200 mm 

 
 

4.4 Parametrar 

Parametrar är informationsbärare som tillåter användaren att skilja komponenter av 

samma typ. Parametrarna kan skapas men det finns även parametrar som är inbyggda i 

Revit. Dessa parametrar kan användas på olika sätt då parametrarna kategoriseras i form 



Revit – ett bra hjälpmedel vid klimatdeklaration?  Lucas Lind 
  2019-05-16 

24 
 

av olika discipliner samt typ av parametrar. Detta möjliggör sortering i listorna samt un-

derlättar vid filtrering av information. Genom att arbeta systematiskt och under modell-

leringens gång kontinuerligt lägga in olika parametrar, se Figur 8 för exempel, minskar 

risken för att fel i mängdberäkningen [22].  

 

 

Figur 8 - Exempel på parametrar i en innervägg 
 

4.5 Sammanställning av material 

Densitet för materialen som används i projektet är tagna från ”Byggkonstruktion enligt 

eurokoderna” av Börje och Carina Rehnström och redovisas i Tabell 9 [23]. I boken 

finns tungheten för materialet som sedan konverteras till densitet genom att dela tung-

heten med tyngdaccelerationen 9,82 för Sverige [24]. Densiteten är avrundat till närmsta 

tiotal.  
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Tabell 9 - Lista över densitet för olika material 

Material: Tunghet: Densitet: Källa: 
Betong 24 kN/m³ 2440 kg/m³ Rehnström 
Stål 78 kN/m³ 7940 kg/m³ Rehnström 
Armering 78kN/m³ 7940 kg/m³ Rehnström 
Plåt 78kN/m³ 7940 kg/m³ Rehnström 
Multireglar 78 kN/m³ 7940 kg/m³ Rehnström 
Trä 5 kN/m³ 510 kg/m³ Rehnström 
Plywood 7 kN/m³ 710 kg/m³ Rehnström 
Limträ -  430 kg/m³ Träguiden [25] 
Råspont 5 kN/m³ 510 kg/m³ Rehnström 
Cellplast -  50 kg/m³ Sundolitt [26] 
Lösull 0,3 kN/m³ 30 kg/m³ Rehnström 
Stenull 0,5 kN/m³ 50 kg/m³ Rehnström 
Fasadskiva 0,5 kN/m³ 50 kg/m³ Rehnström 
Cementfiberskiva -  1150 kg/m³ Cembrit [27] 
Gips 8 kN/m³ 820 kg/m³ Rehnström 
Fönster -  32 kg/m2 RM [28] 
Dörrar -  37 kg/m2 RM [28] 

 

I Tabell 10 redovisas den sammanställda vikten av material som används i projektet, för 

att se materialen redovisas individuellt samt hur vikterna togs fram se bilaga 2 respek-

tive 3.  

Tabell 10- Sammanställning av material 

Material: Vikt: 
Betong 827063 kg 
Stål 10119 kg 
Armering 11221 kg 
Plåt 5503 kg 
Multireglar 6578 kg 
Trä 3458 kg 
Plywood 19050 kg 
Limträ 3257 kg 
Råspont 6397 kg 
Cellplast 5169 kg 
Lösull 2215 kg 
Stenull 5757 kg 
Fasadskiva 1498 kg 
Cementfiberskiva 6920 kg 
Gips 21995 kg 
Fönster 2016 kg 
Dörrar 1890 kg 
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4.6 Klimatdeklaration av byggnad 

För genomförandet av klimatdeklarationen krävs tillgång till en databas med informat-

ion om olika materials klimatpåverkan. I det här projektet användes Byggsektorns Mil-

jöberäkningsverktyg som databas. Projektet använde de EPD:er som fanns inlagda i 

programmet så inga externa EPD:er behövdes läggas in. I programmet finns en omräk-

ningsfaktorn som ändrar en EPD:s enhet. Denna faktor var 1 i det här projektet eftersom 

de EPD:er som finns i MB ej behöver ändra enhet. Det här projektet har inte räknat med 

spill. 

 

4.6.1 Byggsektorns miljöberäkningsverktyg 

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg är ett hjälpmedel som finns tillgängligt för hela 

byggbranschen och skapades för att användas i Miljöbyggnad 3.0 som var det första 

miljöcertifieringssystemet som ställer krav på att klimatberäkning ska genomföras. 

Verktyget är en färdig databas med klimatdata för olika byggresurser som finns på den 

svenska marknaden. I BM skapas projekt som sedan fylls i med material för olika delar 

av byggnaden, se Figur 9. För att kunna nyttja programmet krävs det att en mängdbe-

räkning har genomförts. Den mängddata från ett projekt läggs in som resurser i pro-

grammet där vikten material läggs in som inbyggd mängd. Programmet beräknar kli-

matpåverkan i olika skeden av byggprocessen (A1-A5) och resultatet kan skrivas ut i 

standarden EN 15978 [29]. 

 

 

Figur 9 - Inmatning av material i BM 
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4.6.2 Byggnadens klimatpåverkan 

GWP värdet i Tabell 11 har hämtats från Byggsektorn Miljöberäkningsverktyg egna da-

tabas för material. I Figur 10 redovisas fördelningen av byggnadens klimatpåverkan. 

Tabell 11 - Byggnadens klimatpåverkan 

Material: Vikt: GWP: Källa Klimatpåverkan: 
Betong 827063 kg 0,141   kg Co2e /kg BM 116616 kg Co2e 
Stål 10119 kg 2,427   kg Co2e /kg BM 24559   kg Co2e 
Armering 11221 kg 2,427   kg Co2e /kg BM 10375   kg Co2e 
Plåt 5503 kg 2,345   kg Co2e /kg  BM 12905   kg Co2e 
Multireglar 6578 kg 2,427   kg Co2e /kg BM 15965   kg Co2e 
Trä 3458 kg 0,055   kg Co2e /kg BM 190       kg Co2e 
Plywood 19050 kg 0,2042 kg Co2e /kg BM 3886     kg Co2e 
Limträ 3257 kg 0,0937 kg Co2e /kg BM 305       kg Co2e 
Råspont 6397 kg 0,055   kg Co2e /kg BM 352       kg Co2e 
Cellplast 5169 kg 2,22     kg Co2e /kg BM 11475   kg Co2e 
Lösull 2215 kg 1,19     kg Co2e /kg BM 2636     kg Co2e 
Stenull 5757 kg 1,19     kg Co2e /kg BM 6851     kg Co2e 
Fasadskiva 1498 kg 1,15     kg Co2e /kg BM 1723     kg Co2e 
Cementfiberskiva 6920 kg 0,4132 kg Co2e /kg BM 2859     kg Co2e 
Gips 21995 kg 0,2717 kg Co2e /kg BM 5983     kg Co2e 
Fönster 2016 kg  1,11     kg Co2e /kg BM 2238     kg Co2e 
Dörrar 1890 kg 3,28     kg Co2e /kg BM 6199     kg Co2e 
     
Summa:    225116 kg Co2e  
Klimatpåverkan/m2    186 kg Co2e /m2 

 

 

Figur 10 - Diagram över fördelning av klimatpåverkan av byggnad 
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4.6.3 Om Boverket hade infört krav 

Förslaget om klimatdeklaration innehåller inga krav på prestation gällande koldioxide-

kvivalenter. Om förslaget hade innehållet krav så hade resultatet på klimatdeklarationen 

varit annorlunda. Sveriges delmål är att sänka koldioxidutsläppet med 63% av förbruk-

ningen 1990 och ett rimligt krav av Boverket skulle kunna vara att ha ett krav på 30% 

lägre koldioxidförbrukning. För att projektet ska kunna undersöka vad det skulle inne-

bära att utforma ett förslag med krav så antas att exemplet i Boverkets förslag, se Figur 

11, ha sänkt sin koldioxidförbrukning med 26 procent med utgångsvärde från 1990. För 

att uppnå minskningen med 63 procent behöver den minskas med ytterligare 37%. Att 

ställa detta krav på en första version är inte rimligt då Boverket främst vill skapa med-

vetenhet och lärande och därför väljs ett fiktivt krav på att minska koldioxidutsläppen 

med ytterligare 20%. En 20% minskning i projektet innebär ett tak på 139 kg koldioxi-

dekvivalenter/m2.  

Med det kravet skulle materialet eventuellt behövas bytas ut och i Tabell 11 visas de 

material som har en betydande klimatpåverkan i byggnaden samt deras nya GWP värde. 

I Tabell 12, 13 samt Figur 12 redovisas byggandens nya klimatpåverkan i  

kg Co2e /m2 respektive fördelning i procent.  
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Figur 11 - Exempelhus från Boverkets rapport 
 
 

Tabell 12 - Materialbyte till material med lägre klimatpåverkan 

Material Nuvarande GWP Nya GWP Källa 
Betong 0,107 kg Co2e/kg 0,093 kg Co2e/kg SB [30] 
Gips 0,272 kg Co2e/kg 0,213 kg Co2e/kg Norgips [31] 
Plåt 2,345 kg Co2e/kg 1,133 kg Co2e/kg IFBS [32] 
Armering 0,925 kg Co2e/kg 0,37 kg Co2e/kg Celsa [33] 
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Tabell 13 - Byggnadens klimatpåverkan efter materialbyte 

Material: Vikt: GWP: Klimatpåverkan: 
Betong 827063 kg 0,093 kg CO2e/kg 76917 kg Co2e 
Stål 10119 kg 2,427 kg CO2e/kg 24559 kg Co2e 
Armering 11221 kg 0,37 kg CO2e/kg 190 kg Co2e 
Plåt 5503 kg 1,133 kg CO2e/kg 305 kg Co2e 
Multireglar 6578 kg 2,427 kg CO2e/kg 4685 kg Co2e 
Trä 3458 kg 0,055 kg CO2e/kg 3886 kg Co2e 
Plywood 19050 kg 0,204 kg CO2e/kg 15965 kg Co2e 
Limträ 3257 kg 0,094 kg CO2e/kg 6235 kg Co2e 
Råspont 6397 kg 0,055 kg CO2e/kg 352 kg Co2e 
Cellplast 5169 kg 2,22 kg CO2e/kg 11475 kg Co2e 
Lösull 2215 kg 1,19 kg CO2e/kg 2636 kg Co2e 
Stenull 5757 kg 1,19 kg CO2e/kg 6851 kg Co2e 
Fasadskiva 1498 kg 1,531 kg CO2e/kg 1723 kg Co2e 
Cementfiberskiva 6920 kg 0,4132 kg CO2e/kg 2859 kg Co2e 
Gips 21995 kg 0,213 kg CO2e/kg 4152 kg Co2e 
Fönster 2016 kg 1,1 kg CO2e/kg 2238 kg Co2e 
Dörrar 1890 kg 3,28 kg CO2e/kg 6199 kg Co2e 
    
Summa:   171123 kg CO2e 
Klimatpåverkan/m2   142 kg Co2e /m2 

 

 

 

Figur 12 - Diagram över fördelning av klimatpåverkan av byggnad efter materialbyte 
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5. RESULTAT 

 

I detta kapitel redovisas de resultaten av den teoretiska och den empiriska undersök-

ningen. 

5.1 Fördelar och nackdelar med Boverkets förslag  

I Boverkets förslag om klimatdeklaration framgår det att de största fördelarna med för-

slaget är att det kommer öka medvetenheten och kunskapen om byggnaders påverkan på 

miljön. En fördel, se Tabell 14 för fler, enligt Riksbyggens remiss är att det skapar det 

incitament som krävs för att klimatdeklaration ska genomföras. De tror att detta kom-

mer leda till att kunskapen i branschen ökar.  

I de remisser studien tagit del av framgår saknaden av kravnivåer i förslaget vilket gör 

att Riksbyggen ställer sig tveksamma till om detta förslag kommer innebära att aktörer 

väljer material med lägre klimatpåverkan. De tror att de krävs utveckling av förslaget 

och fler moduler inkluderas för att lagföringen ska leda till förändring. Detta är något 

som förstärks av NCC remiss som anser att införandet av krav är centralt för att göra 

förändringar som gynnar miljön.  

Eftersom byggherrar, enligt Boverkets förslag, ansvarar för framtagning av klimatdekla-

ration bedöms byggherrarnas beteende vara avgörande i arbetet med att sänka byggna-

ders klimatpåverkan. Om lagföringen leder till att byggherrar blir förändrar sina krav på 

material kommer det också leda till att arbetet med sänkningen av utsläppsnivån på kol-

dioxidekvivalenter utvecklas.   

Peabs remiss tar upp att en mer specifik beskrivning om vilka material som ska ingå i 

respektive byggnadsdel behövs för att minska risken för skillnader i beräkningar av kli-

matdeklaration.  
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Tabell 14 - Fördelar och nackdelar med Boverkets förslag 

Fördelar Nackdelar 
Ökar medvetenheten Avsaknad av kravnivåer 
Ökar kunskapen Inkluderar inte hela livscykeln 
Skapar incitament Saknar specifik beskrivning av material 

som ska ingå. 
Driva byggherrar kan öka kraven på 
materialval.  

Byggherrarnas beteende spelar en stor 
roll. 

 
 

5.2 Krav på aktörerna och inverkan på BFS 

Krav 

Enligt Boverkets förslag kommer lagföringen innebära krav, se Tabell 15, på byggher-

rarna i BFS att se till att en klimatdeklaration för nya flerbostadshus och lokaler genom-

förs. I tidigt skede kommer en mängberäkning samt insamling av materialdata behöva 

genomföras. Förlaget innehåller inte några krav på prestation och därför behöver inte 

material bytas ut. I den första versionen på förslaget inkluderas inte krav på prestation 

vilket innebär att aktörer inte kommer behöva genomföra materialbyten. NCC bedömer 

i sin remiss att förslaget kan underlätta införandet av svårare krav. Lagföringen kommer 

enligt Boverket ställa krav på Naturvårdsverket som ska förvalta och uppfylla nationella 

databasen syfte.  

Inverkan 
Förslaget om klimatdeklaration kommer enligt Boverket inte lagföras förens tidigast ja-

nuari 2021. Därför är det svårt att avgöra vilken inverkan lagen kommer ha på bygg- 

och fastighetssektorn. I Riksbyggens remiss presenteras en teori om att de aktörer som 

kommer påverkas mest av denna lag är materialtillverkarna. Detta grundar sig i den 

ökade efterfrågan på EPD:er för material. Remissen poängterar också att detta är nöd-

vändigt för att förslaget ska kunna utvecklas. Riksbyggens teori stärks av granskningen 

på Boverketförslag där konsekvenser för materialtillverkarna förväntas bli ökade kost-

nader. Lagföringen kommer enligt Boverket innebära en ökning av tidsåtgång i projekt 

med ca 180 timmar vilket även innebär en ökad kostnad i projekten. Peab ifrågasätter 

vem i slutändan det är som kommer betala för den extra arbetskostnaden. Lagföringen 
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kan även betyda en ökad arbetsbelastning på Naturvårdsverket då Boverket föreslagit att 

de ska förvalta nationella databasen, denna belastning bedöms dock av Boverket som 

låg. 

Lagföringens effekt på byggherrarna kan enligt Boverket leda till att en begränsning av 

klimatpåverkan kan uppstå utan krav. Byggherrarnas inverkan på utvecklingen av arbe-

tet för sänkning av byggnaders klimatpåverkan anses kunna spela stor roll för lagföring-

ens effekt. Enligt Boverket kan byggherranas val av material påverka materialtillverkar-

nas produktion på grund av den ökade efterfrågan på material med låg klimatpåverkan.  

Tabell 15 - Krav och inverkan i BFS 

Krav Inverkan 
Byggherrar ansvarar för klimatdeklarat-
ionens genomförande. 

Ökad kostnad för materialtillverkare 

Krav på mängberäkningar. Ökad tidsåtgång på projekt 
Samla in materialdata. Ökad kostnad på projekt 
Naturvårdsverket – förvaltning av data-
bas. 

Ökad arbetsbelastning för Naturvårdsver-
ket. 

 Begränsning av klimatpåverkan  
 Byggherrarnas inverkan – påverkar lagfö-

ringen effekt. 

 
5.3 Revit som hjälpmedel 
Resultatet från den empiriska undersökningen visade att Revit är ett effektivt verktyg 

vid mängdberäkning. Revit uppfyllde undersökningens syfte och resultatet blev en lista 

med vikten för alla material i byggnaden. Programmet utvärderades efter lätthanterlig-

het, tidsåtgång samt presentationsmöjligheter. 

 

5.3.1 Lätthanterlighet 

Utvärderingen av Revits hanterlighet visar på att den är lätthanterlig för folk med viss 

vana av programmet. Studien visar att processen inte är avancerad men det krävs att en 

viss erfarenhet för att kunna lokalisera i programmet. Genom att programmet har förin-

ställda parametrar som kan nyttjas för att beräkna exempelvis ett materials volym vilket 

underlättar för användaren. Programmets design bidrar till att programmet blir lätthan-

terligt. Programmets design har en uppbyggnad som gör det enkelt att sortera, filtrera, 
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identifiera material. För att kunna nyttja Revits sorterings och filtreringsfunktioner kräv-

des det att byggnadsdelarna var littererade. 

 

5.3.2 Tidsåtgång 

Tidsåtgången för att genomföra mängberäkningen var liten. Det moment som tog längst 

tid var modelleringen av byggnaden medan skapandet av parametrar utgjorde en mindre 

del av den totala projekteringstiden. Resultatet av denna studie gav indikationen på att 

en mallfil med förinställda parametrar skulle betyda att den totala tiden för mängberäk-

ningen skulle minska. 

 

5.3.3 Presentationsmöjligheter 

Alternativen för att presentera mängdberäkning i Revit är begränsad. För att presentera 

mängdberäkningarna behöver listorna manuellt läggas in på sheets för att kunna skriva 

ut dem. Revits funktion att kunna filtrera och sortera möjliggjorde en snabb och enkel 

implementation av material och materielmängder i BM. 

 

5.4 Möjlighet till kravställning 

Undersökningen av om det är genomförbart att ställa krav på prestation gällande utsläpp 

av koldioxidekvivalenter, i en första version tyder på att det skulle vara genomförbart. 

Studien visade att det går att sänka en byggnad klimatpåverkan genom att byta material 

till ett med lägre påverkan på klimatet. Resultatet av undersökningen att sänka en bygg-

nads klimatpåverkan genom att sätta ett för strängt krav visade sig vara svårt att upp-

fylla.    
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6. ANALYS 
 
I detta avsnitt görs en analys av den teoretiska och empiriska undersökningen. 
 

6.1 Analys av den teoretiska studien 

Tidigt i undersökningen om klimatdeklarationen samt vid undersökningen av de remis-

ser som olika aktörer har givit ut så uppstår frågan om varför inte några krav på minsk-

ning av koldioxidekvivalenter ställs på klimatdeklarationen. I förslaget ska enbart miljö-

påverkan redovisas men att genomföra materialbyten för att minska klimatpåverkan är 

inte ett krav. I Boverkets förslag så framgår det att de har som mål att i framtiden lägga 

in krav men i och med de risker Boverket ser med att införa en lag som innebär en stor 

förändring väljer de att minimera kraven. Men om syftet med förslaget är att aktörer i 

bygg- och fastighetssektorn ska öka sin medvetenhet och öka sin kunskap inom detta 

område så gav studien en indikation av att det är essentiellt att ha med krav. Frågan var-

för inte krav har inkluderats blir mer befogad med kunskapen om Sveriges mål med att 

sänka utsläppen med 63% från 1990 då den i dagsläget enbart sänkts med 26%. Under 

studiens gång har förståelsen för Boverkets begränsning av krav ökat då utbudet av 

EPD:er i Sverige är begränsat. Om denna lagföring leder till att byggherrarnas initiativ 

och kunskap ökar så är en tanke att de aktörer som är pådrivare av användning av 

livscykeltänkande ska vara pådrivare till införandet av krav istället för att vänta på att 

det införs. Denna tanke grundar sig i de tankesätt Nederländerna har om att alla har ett 

ansvar inom byggsektorn. Detta är ett tankesätt Sverige borde ta efter då alla kollektivt 

kommer jobba mot Sveriges mål år 2045. I studien framkom det att Standard Norge 

hade en intressant aspekt på sitt verktyg där de kan gå ner på detaljnivå för att exempel-

vis se hur byggnadens placering påverkar klimatet. Detta är något som studien saknade 

vid granskningen av Boverkets förslag. Detta skulle kunna innebära att vissa platser 

undviks att byggas på då de skulle innebära en påfrestning av klimatet. Denna detaljnivå 

är något som Boverket borde sikta på och ha som mål i senare versioner av klimatdekla-

ration av byggnader.  

Om fler moduler inkluderas är det en intressant aspekt om byggnadens livstid kommer 

beräknas in. I rapporten framgår det att i modul B2, underhåll och B4, utbyte kan med 
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fördel beräknas med data från rapporten Livslängdsdata samt återvinningsscenarion. 

Det som inte framgår i rapporten är dock hur resultatet ska presenteras. Enligt Svensk 

betong skulle värden för livscykelanalyser bli mer realistiska om livslängden inte beräk-

nades med den ekonomiska livslängden. Flera aktörer på marknaden verkar vara över-

ens om att inkludera den tänka livslängden i klimatdeklarationen men i det förslag som 

finns idag känns det inte rimligt att det kommer i nästa version. Detta gör det ännu mer 

intressant om krav på prestation kommer införas huruvida det taket är kopplat till livs-

längden, det vill säga kommer enheten ändras till kg Co2-e /kg/år?  

En tanke som framkom under projektets gång var risken att enbart fokusera på att 

minska klimatpåverkan i form av materialval. En risk med att enbart fokusera på klimat-

påverkan enligt Boverkets förslag är att man väljer bort material som har bättre U-värde 

till ett material med lägre på grund av dess GWP värde. Detta skulle innebära att klimat-

påverkan skulle minska men energianvändningen öka. Detta påvisar den problematik 

som finns med att de två olika deklarationerna inte alltid är kompatibla med varandra 

vilket innebär att aktör måste göra en avvägning om vad som blir mest optimalt.  

 

6.2 Analys av den empiriska studien 

Att genomföra en klimatdeklaration enligt Boverkets anvisningar i Revit är inte genom-

förbart om inte plugins kopplas till programmet då EN 15978 saknas i Revit. Det går 

dock att lägga in GWP värdet i Revit och genomföra beräkningen om klimatpåverkan 

direkt i modellen, dock presenteras inte resultatet i rätt standard. Detta kan dock vara ett 

bra verktyg vid jämförelse av olika materials klimatpåverkan sett på den totala byggna-

den. Exempelvis skulle två olika betongprodukters klimatpåverkan kunna jämföras med 

varandra och sedan jämföra det med priset för de olika materialen. På så vis kan materi-

alvalet baseras på klimatpåverkan genom priset för att se om investeringen är lönsam 

för miljön. 

I undersökningens tidiga skede insågs komplexiteten i frågan om vad som anses som ett 

bra verktyg. Olika aktörer använder program på olika sätt vilket gör att det inte finns en 

metod som är lämplig för alla. I denna studie gjordes ingen enkätundersökning på vad 

som anses som ett bra verktyg då olika aktörers svar skulle skilja sig från varandra. För 
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att därför kunna undersöka om Revit är ett bra verktyg utvärderades hur lätthanterlig 

programmet är, tidsåtgången för att genomföra beräkningen samt hur resultatet kunde 

presenteras. Detta sammanställdes sedan i en SWOT-analys, se Figur 13. . 

 

Figur 13 - SWOT analys av Revit vid mängdberäkning 
 

 

Hade förslaget varit utformat på ett annorlunda sätt och inte haft kravet att resultatet 

skulle redovisas i EN 15978 standard, hade resultatet av undersökningen sett an-

norlunda ut. Då hade resultatet blivit att Revit var helt överlägset verktyg vid klimatde-

klaration då allt skulle göras direkt i modellen. 

 

6.3 Analys av klimatdeklarationen 

Den uppfattning som fåtts av att genomföra en klimatdeklaration är att det inte är en 

komplicerad och tidskrävande process som framgått i Boverkets förslag. Eftersom detta 

projekt använde en färdigdatabas som hade färdiga EPD:er så behövde inte några 

EPD:er importeras manuellt vilket sparade tid. Ska klimatdeklarationen få ett mer 
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precist resultat så skulle dock EPD:er från de specifika materialen behöva importeras in 

i MB. Detta kräver då att man letar upp EPD:er från olika databaser vilket kan vara 

svårt att hitta för specifika material. Denna process kan dock bli lättare i framtiden då en 

nationelldatabas skapas som leder till att aktörerna på marknaden sparar tid. 

I projektet undersöktes även hur införande av krav skulle förändra arbetet med klimat-

deklarationen. Det fiktiva tak på klimatpåverkan var ett sätt att se hur stora förändringar 

det krävs för att sänka byggnadens klimatpåverkan. Sänkningen gjordes genom att byta 

material till material med en lägre klimatpåverkan. Bytet av material gjordes på betong, 

gips, plåt och armering då sökandet efter nya EPD:er resulterade i att dessa skulle inne-

bära störst klimatförbättring. Vid sökandet av material med lägre klimatpåverkan hitta-

des ett värde på armering som hade 60% lägre klimatpåverkan än det ursprungliga. 

Detta är en stor sänkning och det vore intressant att veta hur ett generiskt värde på ar-

mering kan vara så mycket högre än produktspecifika materialet. 
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7. SLUTSATSER 
 
I detta avsnitt redovisas de slutsatserna som studien har visat.  
 

7.1 Slutsatser av teoretiska studien 

För att Sverige ska nå sina mål år 2045 så krävs det att förändringar sker. Av de remis-

ser studien tagit del av framgår den positiva inställningen till förslaget och att den kan 

öka branschens kunskap. Att Boverkets förslag på klimatdeklaration ska bidra till Sveri-

ges mål är inte troligt med dagens utformning på förslaget.  

 

Studien visade att följande krav kommer ställas: 

-  Byggherrar ska ansvara för klimatdeklarationens genomförande. 

-  Krav på mängberäkningar. 

-  Krav på insamling av materialdata. 

-  Krav på Naturvårdsverket – förvaltning av databas. 

Studien visade att det är svårt att avgöra vilken inverkan Boverkets förslag kommer ha 

på BFS men gav indikationer på nedanstående: 

-  Ökad kostnad för materialtillverkare 

-   Ökad tidsåtgång på projekt 

-  Ökad kostnad på projekt 

-  Ökad arbetsbelastning för Naturvårdsverket. 

-  Begränsning av klimatpåverkan 

-  Byggherrarnas inverkan kommer ha stor betydelse för lagföringens effekt. 
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7.2 Slutsatser av empiriska studien 

Den empiriska studien visade att Revit är ett bra verktyg för klimatdeklaration. Detta 

grundas på den SWOT analys som togs fram i studien med främsta styrkorna att pro-

grammet är lätthanterligt och har liten tidsåtgång.  

Av den empiriska undersökningen kan slutsatsen även dras att krav på minskning av 

koldioxidekvivalenter hade varit möjligt att ställa i en första version. Kravet hade inte 

kunnat vara ett strängt krav då det skulle kunna leda till svårigheter med att få uppföra 

sin byggnad på grund av begränsat utbud av EPD:er. 

 

 

7.3 Förslag på vidare studier 
 

• Undersökning om olika typer av livslängder och hur de påverkar en byggnads 

livslängd. 

• Undersökning av olika databasprogram, hur står sig byggsektorns miljöberäk-

ningsverktyg mot liknande programvaror? 

• Undersökning om hur klimatdeklarationen genomförs av olika företag, skiljer 

sig resultatet? 

• Fördjupande studie kring klimatdeklarationen när den lagförts. 
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9. BILAGOR 
 



MATERIALFÖRTECKNING

ARBETSNUMMER
SKAPAD/
REVIDERAD AV

SKAPAD DATUM
SENAST REVIDERAD  
DATUM

TYP VOLYM DENSITET ANTAL VIKTMATERIAL

PROJEKT

BESTÄLLARE

SIDA:

xxxxx L.L

04/17/19K KUND

EXAMENSARBETE

1 (3)

BJÄLKLAGSFÖRTECKNING

TYP MATERIAL VOLYM DENSITET ARMERING VIKT
BJL01 250 mm Betong - Platsgjuten 86.26 m³ 2440 kg/m³ 3882 kg 210482 kg
BJL01 250 mm Betong - Platsgjuten 88.90 m³ 2440 kg/m³ 4001 kg 216924 kg
BJL02 230 mm Betong - Platsgjuten 7.08 m³ 2440 kg/m³ 318 kg 17265 kg
BJL02 230 mm Betong - Platsgjuten 5.46 m³ 2440 kg/m³ 246 kg 13330 kg
BJL03 250 mm Betong - Platsgjuten 0.31 m³ 2440 kg/m³ 14 kg 749 kg
BJL04 245 mm Betong - Platsgjuten 0.39 m³ 2440 kg/m³ 18 kg 956 kg
GP01 150 mm Betong - Platsgjuten 49.94 m³ 2440 kg/m³ 2249 kg 121925 kg
GP02 130 mm Betong - Platsgjuten 3.18 m³ 2440 kg/m³ 143 kg 7756 kg
GP03 200 mm Betong - Platsgjuten 1.82 m³ 2440 kg/m³ 82 kg 4441 kg
GP05 170 mm Betong - Platsgjuten 4.33 m³ 2440 kg/m³ 195 kg 10564 kg
GP06 145 mm Betong - Platsgjuten 0.46 m³ 2440 kg/m³ 21 kg 1132 kg
HS01 200 mm Betong - Platsgjuten 1.19 m³ 2440 kg/m³ 53 kg 2899 kg

VÄGGFÖRTECKNING - BÄRANDE

TYP MATERIAL VOLYM DENSITET ANTAL Vikt
BS01 Betong - Platsgjuten 2.46 m³ 2440 kg/m³ 7 6013 kg
GS01 Betong - Platsgjuten 0.38 m³ 2440 kg/m³ 2 937 kg
IVB01 Betong - Platsgjuten 86.76 m³ 2440 kg/m³ 26 211690 kg

HDF- OCH BALKFÖRTECKNING DEL 1

TYP MATERIAL VOLYM DENSITET ANTAL VIKT
RB01 45x90 Wood - Dimensional

Lumber
0.30 m³ 510 kg/m³ 51 152 kg

RB01 45x90 Wood - Dimensional
Lumber

0.52 m³ 510 kg/m³ 51 265 kg

RB02 56x180 Wood - Dimensional
Lumber

0.01 m³ 510 kg/m³ 2 7 kg



SIDA:2 (3)

HDF- OCH BALKFÖRTECKNING DEL 2

TYP MATERIAL LÄNGD
MASSA PER

METER ANTAL VIKT
HEA 180 Metal - Steel 1.7483 35.50 kg/m 1 62 kg
HEA 180 Metal - Steel 4.4200 35.50 kg/m 1 157 kg
HEA 180 Metal - Steel 5.6560 35.50 kg/m 1 201 kg
HEA 180 Metal - Steel 5.8400 35.50 kg/m 1 207 kg
HEA 180 Metal - Steel 7.8600 35.50 kg/m 1 279 kg
HEA 180 Metal - Steel 9.7550 35.50 kg/m 1 346 kg
HEA 180 Metal - Steel 10.0300 35.50 kg/m 1 356 kg
HEA 180 Metal - Steel 10.6998 35.50 kg/m 1 380 kg
HEA 180 Metal - Steel 10.7000 35.50 kg/m 1 380 kg
HEA 180 Metal - Steel 11.0400 35.50 kg/m 1 392 kg
HEA 180 Metal - Steel 11.3600 35.50 kg/m 1 403 kg
HEA 180 Metal - Steel 11.4798 35.50 kg/m 1 408 kg
SB-01V Metal - Steel 1.0050 5.23 kg/m 1 5 kg
SB-01V Metal - Steel 10.1000 5.23 kg/m 10 53 kg
UPE 270 Metal - Steel 47.0400 35.20 kg/m 4 1656 kg

TYP MATERIAL VOLYM DENSITET ANTAL VIKT
LTB01 56x145 Wood - Limträ 0.01 m³ 430 kg/m³ 1 4 kg
LTB01 56x145 Wood - Limträ 0.21 m³ 430 kg/m³ 26 91 kg
LTB01 56x145 Wood - Limträ 0.20 m³ 430 kg/m³ 25 88 kg
LTB01 56x145 Wood - Limträ 0.04 m³ 430 kg/m³ 2 19 kg
LTB01 56x145 Wood - Limträ 0.02 m³ 430 kg/m³ 1 10 kg
LTB01 56x145 Wood - Limträ 0.59 m³ 430 kg/m³ 26 255 kg
LTB01 56x145 Wood - Limträ 1.29 m³ 430 kg/m³ 54 554 kg
LTB01 56x145 Wood - Limträ 0.05 m³ 430 kg/m³ 2 21 kg
LTB01 56x145 Wood - Limträ 0.89 m³ 430 kg/m³ 25 384 kg
LTB01 56x145 Wood - Limträ 1.93 m³ 430 kg/m³ 52 829 kg
LTB01 56x145 Wood - Limträ 0.08 m³ 430 kg/m³ 2 33 kg
LTB01 56x145 Wood - Limträ 0.96 m³ 430 kg/m³ 25 413 kg
LTB01 56x145 Wood - Limträ 1.20 m³ 430 kg/m³ 25 514 kg
LTB01 56x145 Wood - Limträ 0.10 m³ 430 kg/m³ 2 42 kg

PELARFÖRTECKNING

TYP MATERIAL LÄNGD
MASSA PER

METER ANTAL VIKT
VKRK01 Metal - Steel 2.7410 27.40 kg/m 10 751 kg
VKRK01 Metal - Steel 3.1700 27.40 kg/m 35 3040 kg
VKRK02 Metal - Steel 2.5300 15.90 kg/m 20 805 kg
VKRK02 Metal - Steel 2.7360 15.90 kg/m 2 87 kg
VKRK02 Metal - Steel 3.0060 15.90 kg/m 1 48 kg
VKRK02 Metal - Steel 3.2350 15.90 kg/m 2 103 kg

TYP MATERIAL VOLYM DENSITET ANTAL VIKT
TB01 Trä - Generell 0.02 m³ 510 kg/m³ 2 8 kg
TB01 Trä - Generell 0.51 m³ 510 kg/m³ 52 260 kg
TB01 Trä - Generell 0.03 m³ 510 kg/m³ 2 15 kg



SIDA:3 (3)

VÄGGFÖRTECKNING - ICKE-BÄRANDE

TYP MATERIAL VOLYM TUNGHET ANTAL Vikt
IV01 120 mm Gipsskiva 6.24832 m³ 8.0 kN/m³ 30 5117 kg
IV01 120 mm Gipsskiva 5.26696 m³ 8.0 kN/m³ 29 4313 kg
IV01 120 mm Gipsskiva 4.83565 m³ 8.0 kN/m³ 32 3960 kg
IV02 200 mm Gipsskiva 3.19817 m³ 8.0 kN/m³ 11 2619 kg
IV01 120 mm Plywood, furu 6.24832 m³ 7.0 kN/m³ 30 4430 kg
IV01 120 mm Plywood, furu 5.26696 m³ 7.0 kN/m³ 29 3734 kg
IV01 120 mm Plywood, furu 4.83565 m³ 7.0 kN/m³ 32 3429 kg
IV02 200 mm Plywood, furu 3.19817 m³ 7.0 kN/m³ 11 2268 kg
IV01 120 mm Multiregel 0.03 m³ 76.5 kN/m³ 150 260 kg
IV01 120 mm Multiregel 0.03 m³ 76.5 kN/m³ 157 231 kg
IV01 120 mm Multiregel 0.04 m³ 76.5 kN/m³ 156 333 kg
IV02 200 mm Multiregel 0.04 m³ 76.5 kN/m³ 185 279 kg

KLIMATSKÄRM - ISOLERINGSFÖRTECKNING

TYP MATERIAL VOLYM TUNGHET ANTAL VIKT
ICP01 Cellplast 103.52 m³ 0.5 kN/m³ 1 5169 kg
ML01 Insulation - Mineral

wool
73.94 m³ 0.3 kN/m³ 1 2215 kg

KLIMATSKÄRM - TAKFÖRTECKNING

TYP MATERIAL VOLYM TUNGHET Antal Reglar VIKT
YT01 Träreglar 0.22 m³ 5.0 kN/m³ 23 113 kg
YT01 Träreglar 0.32 m³ 5.0 kN/m³ 32 162 kg
YT02 Träreglar 0.04 m³ 5.0 kN/m³ 4 18 kg
YT02 Träreglar 0.05 m³ 5.0 kN/m³ 5 24 kg
YT01 Plåttak , grå 0.00 m³ 77.9 kN/m³ 7 168 kg
YT01 Plåttak , grå 0.54 m³ 77.9 kN/m³ 1 4251 kg
YT02 Plåttak , grå 0.04 m³ 77.9 kN/m³ 1 343 kg
YT02 Plåttak , grå 0.09 m³ 77.9 kN/m³ 1 741 kg
YT01 Råspont 0.07 m³ 5.0 kN/m³ 7 237 kg
YT01 Råspont 11.79 m³ 5.0 kN/m³ 1 6007 kg
YT02 Råspont 0.10 m³ 5.0 kN/m³ 1 48 kg
YT02 Råspont 0.21 m³ 5.0 kN/m³ 1 105 kg

KLIMATSKÄRM - VÄGGFÖRTECKNING

TYP MATERIAL VOLYM TUNGHET ANTAL VIKT
YV01 Cementfiberskiva 6.03 m³ 11.3 kN/m³ 15 6920 kg
YV01 Fasadskiva 30.01 m³ 0.5 kN/m³ 15 1498 kg
YV01 Gipsskiva 7.31 m³ 8.0 kN/m³ 15 5986 kg
YV01 Plywood, furu 7.32 m³ 7.0 kN/m³ 15 5189 kg

YV01 Stålreglar + isolering 115.1472 m³ 50.00 kg/m³ 5757 kg
YV01 Stålreglar + isolering 0.69135 m³ 7920.00 kg/m³ 390 5475 kg

YV01 Träreglar 4.77 m³ 510.00 kg/m³ 390 2434 kg
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Projekbeskrivning
Projektnamn Examensarbete 2019 Fastighetsbeteckning -

Adress - Postnummer - Ort -

Typ av byggnadsverk

Huvudsaklig hustyp Bostadsbyggnad

Typ av byggprojekt Ursprungligt byggnadsår 

Projektbeskrivning

Metodval
Jämförbarhet mellan olika byggnadsvek kräver samma omfattningen, hög datatäckning och att miljöpåverkan från användnings- och slutskedet är likvärdiga.

Systemgränser

 Teckenförklaring:  X = modulen ingår, MND = modulen ingår inte

Följande delar ingår i A5:

 A5.1 Spill, emballage och avfallshantering

 A5.2 Byggarbetsplatsens fordon, maskiner och apparater

 A5.3 Tillfälliga bodar, kontor, förråd och andra byggnader

 A5.4 Byggprocessens övriga energivaror (som gasol och diesel för värmare och dylikt, köpt el, fjärrvärme o.s.v.)

 A5.5 Övrigt miljöpåverkan från byggprocessen, inkluderar övergödning vid sprängning, markexploatering, kemikalieanvändning o.s.v.

Resurssammaställningens omfattning av byggdelar A1-5
 Indikatornerna omfattar byggprojektdelar enligt nedan:

 0 Sammansatta byggdelar  1 Mark  2 Husunderbyggnad  3 Stomme

 4 Yttertak  5 Fasader  6 Stomkomplettering/rumsbildning  7 Invändiga ytskikt/rumskomplettering

 8 Installationer  9 Gemensamma arbeten/tillfälliga fabriken

Datatäckning A1-A3 inklusive spill(cut off)
Andel av byggresurssammaställningens resurser som ingår i miljöberäkningen, kr/kr totalt, givet som kostnads-%. 1

Andel av byggresurssammaställningens resurser som ingår i miljöberäkningen, kg/kg totalt, givet som vikt-%
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Klimatredovisning: Examensarbete 2019
Baserat på metodik enligt EN 15804 och EN 15978
Klimatpåverkan för A1-5 Byggskedet, kg CO2e per m2

Scenarion

Nyckeltal

Andel EPDer i förhållande till generiska

resurser i scenariot "Egna val"

Klimatreduktion "Branscsc." i förhållande 

till "Egna val"

Klimatreduktion "Referensc." i förhållande 

till "Egna val"

Beskrivning av referensscenariot

Klimatpåverkan för alla byggresurser (inklusive spill), A1-5 Bygskedet, kg CO2e per m2

Klimatpåverkan (GWPGHG), kg CO2e per m2 Atemp

186,2

6,43

0

A5.1 Spill, emballage och avfallshantering

A5.2 Byggarbetsplatsens fordon, maskiner och apparater

A5.3 Energi till tillfälliga bodar, kontor, förråd och andra byggnader

A5.4 Byggprocessens övriga energivaror

A5.5 Övrig miljöpåverkan från byggprocessen 

A1-3 Produktskedet
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A5 Bygg- och installationsprocessen
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Bilaga 3 -  Mall för mängdberäkning 
 

 
En mängdberäkning i Revit sker oftast på samma sätt. Metoden för att beräkna kan dock skilja sig 
ifrån varandra då det finns lite olika parametrar man använder i olika syften. Nedan följer en mall för 
hur man skapar denna mängddata för olika komponenter. I den första delen tas exempel med 
bjälklagsförteckning upp men kan appliceras på bärande innerväggar med mera.  
 

1. Modellera byggnad och vid skapande av varje nytt element litterera dem med minst ”Type 

Mark”, se figur 1. Detta görs för att lättare kunna filtrera i Schedules. För förenkla sorteringen 
ytterligare så döps varje element systematiskt, ex IV01, IV02, osv. 
 

 
Figur 1 – litterera element. 

 

2. Vid färdig modellering, gå in på fliken ”Bjälklagsförteckning” under Schedules. 
Under ”Fields” ha minst följande parametrar: ”Type”/”Type mark”, ”Structural material”, 
”Volume”, ”Count” samt ”Structural density” som nås genom att byta ”Floors” till ”Structural 
material”, se figur 2. 
För att ange densiteten för materialet gå in på materials under fliken manage, sök efter 
materialet, gå in under Physical och ändra densiteten. Kontrollera att densiteten stämmer i 
Schedules. 

 

 
Figur 2 

 
 



3. För att få fram vikten för materialet behöver en ny parameter skapas (om den inte redan finns 

inlagd). Denna parameter skapas genom att gå in på fields, tryck på fx i mitten, se figur 3. 
Namnge parametern ”Vikt”, ändra disciplinen till ”Structural” och Type till ”Mass”. I formula, 

tryck på ”…” och välj volymen, skriv sedan ”*” och ”…” Density  - ”Ok” 
 

 

 
Figur 3 

 
4. Finns flera typer av bjälklag kan det vara fördel att använda ”Sorting” funktionen. Gå in på 

”Sorting/Grouping”, sortera på ”Type/Type mark”, Sen genom volymen och klicka ur 

”Itemize every instance”. Om denna är ur kryssad summerar Revit allt som innehåller samma 
parametrar. I figur 4 visas de hur Revit ska sortera de olika elementen samt vart man kryssar 
ur ”Itemize every instance”. För att få Revit att räkna ihop allt följ steg 4 under kapitel Pelare. 

 

 
Figur 4 

5. På samma sätt som ovan görs även bärande innerväggar. Detta görs dock under fliken 
”Väggförteckning” i Scheduels. 
 



 
Pelare 
 
1 Pelare har ofta en vikt per meter. För att lägga in detta värde skapas en parameter som 

genom att trycka på pappersarket i mitten av fliken ”Fields”. Skapa en parameter med 

disciplin ”Structural” och typ av parameter ”Mass per Unit Length” – tryck på ”ok”. Skriv 

sedan in värdet för pelaren (vikten i kg/m). 
 

2 Tryck sedan på Fields igen och ha med följande: ”Type/ Type mark”, Length, Count, 
Structural material. Skapa sedan ytterligare en parameter ”Vikt” (om detta inte gjordes 

som en shared parameter som lagts till under ”Columns, se steg ”Shared Paramters” på 

nästa sida ). På samma sätt som innan döps den till ”Vikt” och vikten per meter 

multipliceras med längden.  
 

3 HDF och balkförteckning sker på samma sätt pelare, se figur 5. 
 

 

Figur 5 
 

4 Träpelare anges ofta inte i kg/m utan där får man beräknade arean för regeln. 
Detta görs genom att skapa 2 parametrar, bredd och höjd. Under ”Fields” tryck på 
pappersarket i mitten och skapa 2 längdparametrar (bredd och höjd). Lägg till minst ”Type 

Mark, Längd, Material och densitet.  Skapa sedan en funktion (fx) och döp den till ”Vikt”. 

Multiplicera ”Längd”, ”Bredd” och ”Höjd” och ”Densitet” med varandra.  
OBS! Viktigt att fylla i under fliken ”Formatting” att fylla i ”Calculate totals” för ”Vikt”. 

Se figur 6. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 6 
 



Beräkna reglar 
Vid modellering av reglar så görs det ofta som ett solidmaterial. Detta blir problematiskt när man ska 
mänga eftersom den räknar hela solida materialet som en regel.  
 

1. Skapa en ”Material takeoff” under fliken ”View” – pilen under ”Schduels”, Se figur x.  
Välj exempelvis ”Walls” (Om reglar i väggar är av intresse) och tryck på ”OK" 

 

 
Figur 7 

 
2. Välj minst ”Type Mark”, ”Material Name”, ”Material: Unit weight”, “Material: Volume” och 

skapa en funkton (fx) och namnge den ”Vikt”. Multiplicera ”Material: Unit Weight” med 

”Material Volume” och dela med 9,82.  
Det är till fördel om filtrerar bort reglarna i detta steg. Detta görs under ”Filter”-->  
”Material: Name” --> ”does not equal” --> ”Träreglar” (Exempel). 
 

3. För att göra samma sak med reglar så dubliceras den “Material takeoff” som skapats 

och filtrera på samma sätt som ovan, dock istället för ”does not equal” fylls ”equal” i 

istället.  
4. Välj minst ”Type Mark”, ”Length”, ”Material: Name”, “Material: Unit weight”, 

“Unconnected Height”, “Material Volume” 
5. Skapa 2 längdparamterar och döp dem “Bredd” och ”Höjd” och fyll i reglarnas 

dimension. 
 

6. Skapa en funktion (fx) under fliken ”Fields” och döp den till ”Antal Reglar”. 
I funktionen så delas ”Length” med S-avståndet (Ex. 600 mm) sen adderas det med 1 
regel. (Length/600)+1. +1 krävs för att man inte ska beräkna en regel för lite.  
 

7. Skapa sedan en till funktion med namnet ”Vikt” som ska beräkna ”Mass”.  
I den funktionen skrivs: ((Bredd*Höjd*Unconnected height)*Antal Reglar*Unit 
Weigth)/9,82. 
OBS! Materialets densitet måste ändras under ”Manage” --> ”Materials”. 
 

8. Är det isolering i väggen mellan reglarna skapas en densitetparameter. Denna 
parameter skrivs densiteten för isolering in. (Ex 50 kg/m3) 
Sedan skapas en funktion ”Vikt isolering”: (Material: Volume – 
((Bredd*Höjd*Unconnected height)*Antal reglar))*Densitet isolering. 
 
 

 

 

 



Shared Parameters 
Med denna funktion så elimineras stegen där man ska skapa parametrar. 

 

1. Gå till fliken ”Manage” och tryck på ”Shared Parameters”.  
 

 

 
Figur 8 

 
2. Under ”Groups” tryck på ”New” och namnge Parameter gruppen. 

 
3. Tryck sedan på ”New” under ”Parameters” och namnge parametern samt välj disciplin samt 

typ av parameter, se figur 9 för exempel. 
 

 

 

Figur 9 

4. Tryck ”Ok” 2 gånger och gå in under ”Projekt Parameters” och tryck på ”Add”. 
 

5. Klicka i ”Shared Parameters” och Tryck på  ”Select” och välj parametern av intresse. Är fler 

parameter grupper skapade måste man välja rätt grupp i rullgardinen. Tryck på ”OK” 
 

6. På höger sida under ”Categories” kryssas de kategorier parametern ska ingå i. Ex. ”Columns, 

Floors” och så vidare. 
 

7. Nu kommer parametern finnas i de kategorier som är ikryssat. Nu behöver de inte skapas i 
”Schedules” utan finns att välja från listan. 

 


