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Abstract 

In January 2022, a new requirement will be introduced for declaration of building’s carbon 

footprint, which is a comprehensive requirement compared with previous regulations. This will 

hopefully lead the industry in the direction to achieve a net zero carbon footprint by 2050. This 

study explores the challenges and opportunities of this new requirement to serve as an 

approach to make more environmentally friendly choices. Many companies currently lack 

relevant knowledges to perform and evaluate building’s carbon footprint and thus may find this 

requirement challenging. The purpose of the study is to motivate construction companies and 

explore the benefits of this requirement in reducing CO2 emissions. 

This research work is focused on a building case which was built recently by a small 

construction company. The company runs by some craftsmen and it can therefore be a 

challenging task to understand and fulfil this requirement. In this study, a life cycle analysis is 

performed using the documents and materials obtained from the construction company. The 

declaration requirement concerns mainly the materials used in the building envelope as well as 

interior walls and load-bearing structures. The requirement is set on the CO2 emitted from 

production of building materials and components off-site along with on-site production of 

buildings (i.e. modules A1-A5 in a building's life cycle). 

The same scope is also applied in the study to analyze CO2 emissions. The analysis was 

performed in accordance with the recommendations of the Swedish National Board of Housing, 

Building and Planning, in the OneClickLCA (LCA tool) and by using specific data (ie 

environmental product declarations) and also more generic data that best represented the case. 

The results showed that modules A1-A5 were contributed to approximately 94.8 kgCO2e/m2 

floor area. The materials with order of high to low CO2 emissions were respectively metal, 

insulation, wood and gypsum boards. Replacement of the insulation and gypsum boards to 

more environmentally friendly alternatives provided significant carbon footprint reductions. In 

addition, the CO2 emissions caused by the transport of wood materials could be reduced 

through replacement to more local alternatives. As a result, the new scenario which adopted all 

these alternative solutions could result in approximately 77.68 kgCO2e/m2 floor area which was 

almost 18% lower than the CO2 emitted from as-built design of the building case.   

The conclusion of the study could be summed up that (1) there is an environmental benefit by 

using locally produced materials, (2) significant reductions in carbon footprint could be obtained 

by replacing materials to more environmentally friendly ones, which were also produced locally. 

All these indicated that the requirement on climate declaration can form the basis for making 

more conscious choices and reduce the carbon footprint of buildings from a life cycle 

perspective. 
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SAMMANFATTNING 

I januari 2022 införs lagkrav på upprättande av klimatdeklarationer för 
byggnader, ett nytt omfattande krav jämfört med tidigare miljöreglering 
som förhoppningsvis kommer leda branschen i riktning mot ett netto 
noll klimatavtryck. Denna studie analyserar utmaningar och möjligheter 
med kravet för att tillämpa klimatdeklarationen och använda den som 
ett verktyg för att göra mer miljömedvetna val. Många företag saknar 
idag intern relevant kunskap för att utföra miljöanalyser och finner 
lagkravet problematiskt. Studiens syfte är att motivera arbetet genom att 
presentera nyttan ur ett företagsperspektiv utöver syftet med lagkravet.  
 
Studien baseras på en byggnad uppförd av ett mindre byggföretag där 
kompetensen främst består av ett fåtal hantverkare och det kan därför bli 
en utmaning att anpassa sig till kravet. I studien utförs en livscykelanalys 
med hjälp av dokument och material från projektet med viss 
komplettering. Inledningsvis inkluderar klimatdeklarationskravet 
endast byggnadens klimatskärm, innerväggar och bärande konstruktion 
samt begränsas till påverkan från materialtillverkning till färdig uppförd 
byggnad (dvs.  modulerna A1-A5 i en byggnads livscykel). Samma 
avgränsning tillämpas i studien. Beräkningen utfördes enligt Boverkets 
rekommendationer i programmet OneClickLCA och genom att använda 
specifika data (dvs. miljövarudeklarationer) och mer generiska data som 
bäst representerade fallet. Resultatet påvisade en klimatpåverkan från 
modulerna A1-A5 på ungefär 94,8kgCO2e/m2 BTA. Efter analysen 
uppvisade byggnaden en förbättringspotential och de ingående 
materialen med störst påverkan var metall, isolering, trä och gips. 
Isoleringen och gipsskivorna försågs med miljövänligare alternativ för 
att reducera klimatavtrycket och transporten av trämaterialen minskades 
genom ett utbyte till lokala alternativ. De nya fallen analyserades i 
OneClickLCA och ledde till en total reducering av 18% när det nya 
klimatavtrycket på ungefär 77,68kgCO2e/m2 BTA redovisades. 
 
Slutsatsen av studien kunde summeras till att det finns en miljövinst att 
göra genom att använda lokala materialtillverkare. Vid vidare analys 
visade det sig att största delen av klimatpåverkan kunde reduceras 
genom byte till andra materialtyper, som dessutom fanns lokalt. 
Klimatdeklarationen kan ligga till grund för att göra mer medvetna val 
och minska byggnaders klimatavtryck. 
 
Nyckelord: LCA, klimatdeklaration, materialval, CO2-utsläpp, 
miljöpåverkan, OneClickLCA, byggnadsteknik  
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BEGREPP FÖRKORTNINGAR OCH TERMER 

BBR – Boverkets byggregler. Föreskrifter och allmänna råd för svenska 

byggnader. 

BTA – Bruttoarea, byggnadens totala area där alla våningar inräknas 

och begränsas till utsidan av de omslutande byggnadsdelarna. 

EN 15804 = SS-EN 15804:2012+A1:2013 Hållbarhet hos byggnadsverk 

– Miljödeklarationer – Produktspecifika regler, Europeisk standard för 

miljödeklaration av byggnadsverk. 

EN 15978 = SS-EN 15978:2011 Hållbarhet hos byggnadsverk – 

Värdering av byggnaders miljöprestanda – Beräkningsmetod, 

Europeisk standard för beräkning av byggnaders miljöpåverkan.  

EPD – Environmental Product Declaration, benämns 

miljövarudeklaration på svenska. Redovisning av miljöpåverkan som 

granskats av tredje part. Informationen är tillförlitlig och har hög 

trovärdighet 

Funktionell enhet – En referensenhet till vilken alla flöden relateras. 

Generiska data – används vid LCA och representerar genomsnittsdata 

för byggprodukter. 

GWPGHG - Global Warming Potential - Green House Gas i enheten kg 

koldioxidekvivalenter per m2 BTA. Alla utsläpp som bidrar till 

växthuseffekten sätts i förhållande till påverkan från koldioxid genom 

jämförelse av global uppvärmningspotential. 

Koldioxidekvivalenter – CO2e är ett mått på hur olika utsläpp bidrar 

till växthuseffekten och global uppvärmning i förhållande till koldioxid.  

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

mark vatten och byggande.  

Prospektiv analys – Framåtblickande analys för kommande fall 

Retrospektiv analys – Tillbakablickande analys för tidigare fall 

Värmeledningsförmåga – termisk konduktivitet, materials förmåga att 

leda värme. För isolermaterial är låga värden att föredra, låg 

värmeledningsförmåga = hög isoleringsförmåga.  

Växthusgaser – Gaser som bidrar till växthuseffekten vid utsläpp 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Den 28 april 1999 tog riksdagen ett beslut om upprättande av 15 

nationella miljökvalitetsmål för att vägleda hela samhället mot 

en gemensam målbild som innefattar hållbara 

miljöförhållanden (Naturvårdsverket, 2020). Bakgrunden till 

beslutet var de negativa trender inom hälsa och miljö som 

utvecklades i samhället, vilket vi idag identifierar som typiska 

tecken på en ohållbar utveckling. Ansvaret för de olika 

miljökvalitetsmålen fördelades mellan myndigheter. Boverket 

har särskilt ansvar för målet hållbart byggande, ett 

miljökvalitetsmål som enligt Naturvårdsverket inte uppnår 

tillräckligt goda resultat för att kunna uppnå målet 

(Naturvårdsverket, 2021). Orsaken är bland annat fortsatt 

förtätning och högt tryck på nybyggnationer som byggsektorn 

ansvarar för.  

 

År 2018 redovisade Boverket siffror för olika miljöindikatorer 

där det framgår att växthusgaserna från bygg- och 

fastighetssektorn motsvarar 21% av de totala utsläppen i 

Sverige (Boverket, 2021). Siffrorna exkluderar dock 

importvarors miljöpåverkan utanför Sverige. I jämförelse med 

tidigare års statistik påvisas en negativ utveckling procentuellt, 

vilket beror på att Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 

minskar medan byggsektorn står relativt still. Under 2017 

gjordes ytterligare en satsning utifrån miljökvalitetsmålen för 

att minska klimatavtrycket och för att 2045 inte ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser. Detta resulterade i en ny 

klimatlag (SFS, 2017:720) som trädde i kraft 1 januari 2018 (Prop, 

2016/17:146, s. 7). I samma satsning fick Boverket 2017 ett 

uppdrag av regeringen som gick ut på att ta fram ett förslag för 

att redovisa byggnaders totala klimatpåverkan med hänsyn till 

hela livscykeln (Prop, 2020/21:144, s.29). Året därpå 

presenterade Boverket Rapport 2018:23 med förslag för att 

införa krav på upprättande av klimatdeklaration vid 

nybyggnation. Boverket vill genom förslaget öka 

medvetenheten och kunskapen kring påverkan på klimatet vid 

uppförande av byggnader och därmed minska klimatpåverkan 

(Boverket, 2018, s. 75).  
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1.2 Kravet på klimatdeklaration 

Arbetet med klimatfrågor i byggbranschen har länge varit 

uppmärksammat som av stor betydelse. År 2002 antogs ett 

direktiv av Europaparlamentet angående byggnaders 

energiprestanda med krav på uppförande av energideklaration 

vid nybyggnad. Under 2006 trädde detta i kraft som lagkrav 

(SFS, 2006:985) i Sverige och regleras genom plan och bygglagen 

(PBL) och beskrivs ingående i Boverkets byggregler (BBR). Att 

deklarera en byggnads klimatpåverkan är därför ett bra nästa 

steg i rätt riktning för byggsektorn.  

 

Klimatdeklarationernas innehåll föreslås av Boverket (2017) 

följa den europeiska standarden SS-EN 15978 Hållbarhet hos 

byggnadsverk -Värdering av byggnaders miljöprestanda (SIS, 2011) 

som värderar byggnaders miljöprestanda genom olika skeden i 

livscykeln, tillsammans med standarden SS-EN 15804 Hållbarhet 

hos byggnadsverk - miljödeklarationer (SIS, 2012). Till en början 

kommer kravet begränsas för att kunna införas relativt 

omgående. Detta betyder att kravet vid införande i januari 2022 

endast omfattar redovisning av klimatpåverkan från 

materialtillverkning till färdig uppförd byggnad (dvs. 

modulerna A1-A5 som beskrivs mer detaljerat i 1.3). Dessutom 

begränsas kravet till vissa hustyper och byggnadsdelar. 

Byggnadsdelarna innefattar bärande konstruktionsdelar, 

klimatskärmen och innerväggar. I övrigt kommer byggnader 

som idag inte kräver en energideklaration inte heller kräva en 

klimatdeklaration. Dessa är till exempel fritidshus, 

industrianläggningar och bostäder under 50 kvadratmeter 

bruttoarea. De inledande kraven kommer enligt Boverket 

senare kompletteras och de har presenterat delar av en 

långsiktig plan för att inkludera hela livscykeln och för i stort 

sett alla byggnadsdelar och -typer (Prop, 2020/21:144; Boverket, 

2019). 
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1.3     Livscykelanalyser av byggnader  

Livscykelanalyser (LCA) är en metod för att på ett systematiskt sätt 

utvärdera produkters, processers eller tjänsters totala 

miljöpåverkan under dess livscykel från vagga till grav (craddle to 

grave). Cykeln symboliserar miljöeffekter från utvinning av 

naturresurser för produkten fram till avfallshantering. För en 

livscykelanalys av byggnader innebär detta en analys från 

utvinning av alla ingående material till demolering och hantering 

av avfallet. Beräkningen inkluderar däremellan allt som kan 

kopplas till byggnadens avtryck från material, uppförande, 

förvaltning och rivning/avfallshantering. För att detta ska utföras 

på ett korrekt sätt finns standarden SS-EN 15978:2011 som 

innehåller riktlinjer för hur en LCA utförs på bästa sätt och vad som 

bör inkluderas. De olika faserna i byggprocessen delas i standarden 

in i så kallade moduler från A1 till D, se Figur 1.1 (SIS, 2011).  

I studien inkluderas de moduler som följer kraven för 

klimatdeklarationen och begränsas därför till modulerna A1 till A5. 

För byggnader sammanställas miljöpåverkan till den gemensamma 

funktionella enheten kilogram koldioxidekvivalenter per 

kvadratmeter bruttoarea (kgCO2e/m2 BTA). För andra 

växthusgaser än koldioxid används karaktäriseringsfaktorer för att 

få fram koldioxidekvivalenter (CO2e) baserat på växthusgasers 

uppvärmningspotential (GWPGHG) (SIS, 2011, s. 17–20). 

Karaktäriseringsfaktorer för olika emissioner finns att hämta bland 

annat hos Naturvårdsverket (2021).  

 

Figur 1.1  Modulerna A1 till D med systemgräns efter 

klimatdeklarationskravet, figur adopterad efter standarden 

SS-EN 15987:2011 

 

 

Kap. 1 Inledning 
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Som visas i figur 1.1 inkluderar den första fasen modulerna A1-A3 

vilket omfattar produktstadiet, alltså produktionsfasen och 

hantering av det material som används i byggnaden. Skedet 

beskrivs som vagga till grind (craddle to gate), där grinden syftar 

till fabriksgrinden som är det sista steget i produktionen för 

materialet. De tre modulerna behandlar påverkan från olika steg i 

produktstadiet där A1 innefattar råvaruextraktion, A2 transporter 

av råvarumaterial mellan tillverkare mm, och A3 tillverkning av 

material och byggnadsdelar.  

Modulerna A4 och A5 inkluderar byggskedet och tar vid där 

föregående modul avslutas vid fabriksgrinden. A4 inkluderar 

påverkan från samtliga transporter av till exempel material, 

byggnadsdelar, verktyg, och personal fram till byggarbetsplatsen. 

A5 inkluderar byggnationen och alla installationsprocesser och 

inkluderar därmed även processer så som uppvärmning, kylning 

och vattenanvändning på byggarbetsplatsen samt avfallshantering 

av spill och restmaterial.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

1.4.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att upprätta en klimatdeklaration och 

sedan tillämpa den i en fallstudie för att se om den kan användas 

som ett verktyg för att utvärdera och förbättra byggnaders 

miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Detta för att stärka 

motivet ur ett företagsperspektiv utöver syftet med lagkravet. 

Vidare syftar studien till att ta fram och applicera alternativa 

lösningar utifrån fallstudien. Detta för att redogöra huruvida 

klimatdeklarationen kan påverka miljöprestandan redan under 

projekteringsskedet. 

1.4.2 Frågeställningar 

F1 – Hur kan det nya kravet på klimatdeklarationer förbättra 

byggnaders miljöprestanda? 

F2 - Vilken miljövinst kan lokala material och andra lösningar 

medföra? 

 

 

 

Klimatdeklarationer och byggnaders miljöpåverkan 
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1.5 Avgränsningar 

Figur 1.2. visar systemgränsen till livscykelanalysen som utförs i 

denna studie. Systemgränsen i denna studie är i linje med kravet på 

klimatdeklarationer för byggnader och inkluderar produktstadiet 

och byggproduktionsskedet (dvs. modulerna A1 till A5).  I arbetet 

har de mest väsentliga delarna valts ut och följer kravet vid 

uppförande av en klimatdeklaration. Det som inkluderats är 

ingående material i klimatskärm, bärande väggar och innerväggar. 

Vissa undantag har gjorts för material som tillhör byggnadsdelarna 

men har en minimal relativ påverkan och som därför inte anses 

vara relevanta i studien. Detta för att begränsa mängden indata och 

fokusera på det mest väsentliga i processen. För att göra en 

realistisk och tillämpbar studie har de nya och alternativa 

lösningarna för att förbättra byggnadens klimatpåverkan valts ut 

och analyserats utan att förändra konstruktionslösningarna i den 

bärande konstruktionen, innerväggarna eller klimatskärmen. 

 

Figur 1.2  Systemgränser till livscykelanalysen adopterad efter SS-EN 

15987:2011  

Byggnaden som studeras är till stor del byggd av prefabricerade 

moduler som tillverkas i en verkstad och därefter transporteras till 

byggarbetsplatsen. I analysen tas ingen hänsyn till sträckan till eller 

från verkstaden då de antas kunna likställas med om varje material 

hade transporterats direkt till byggarbetsplatsen samt för 

monteringen av respektive moduler. 

 

 

Kap. 1 Inledning 
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2 TIDIGARE STUDIER 

2.1 Studier på alternativa material 

En fallstudie av Petrovic med flera (2019) utförd på svenska småhus 

visar att ett utbyte av isoleringsmaterial så som mineralull till 

cellulosaisolering kan ge stor skillnad i det resulterande 

klimatavtrycket. Användning av cellulosaisolering vid möjlighet 

kan ge mellan 7–10 gånger lägre CO2e påverkan än motsvarande 

material som sten- och glasull.  För huset i studien beräknades 

klimatpåverkan i modulerna A1-A5 för hela byggnaden med alla 

ingående delar till skillnad från klimatdeklarationens krav (se 1.2), 

och resulterade i ett klimatavtryck på 196,3kg CO2e/m2 BTA.  

Spanien har den största produktionen av gips i Europa. I en studie 

av Pedreno-Rojas med flera (2020), identifieras gips som en stor del 

av klimatpåverkan i byggsektorn. För att tackla det, påvisas en 

möjlighet att återanvända materialet från gipsskivor vid 

tillverkning av nya. De rekommenderar att börja utöva detta då de 

anser att det både möter globala uppvärmningskrav och att det är 

ekonomiskt utförbart. Den kemiska kompositionen av gips 

förändras ej och i vissa fall har de återvunna skivorna bättre 

mekaniska egenskaper, flexibilitet och tryckbeständighet än 

originalet. En reduktion på 40–45% av tidigare GWP kunde uppnås 

med återvunnet gips i nya gipsskivor. 

I en studie av Göswein med flera (2021), jämförs olika biologiska 

material som byggnadskomponenter för olika 

miljöeffektiviserande ändamål.  Studien konkluderar att ju mer 

biomassa desto bättre för påverkan på klimatavtrycket. Beroende 

på horisont, för att år 2050 exempelvis, ha maximal reduktion av 

växthusgaser så lämpar sig det bättre med snabbväxande material 

som exempelvis halm för att få ett negativt GWP. Det beror på flera 

variabler så som andelen koldioxid absorberat och påverkan vid 

installation för att få det i bruk. Om tidshorisonten siktas längre 

fram, under en 200 årig horisont, lämpar sig långsamt växande 

biomaterial så som kork lika bra för att uppnå liknande resultat i 

reduktionen av växthusgaser. En slutsats i analysen är att 

snabbväxande material är essentiellt för att de internationella 

miljömålen och att granträ är optimalt för konstruktionsdelar där 

snabbväxande alternativt inte kan adapteras. 
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2.2 LCA arbete 

I en amerikansk studie utförd av Means och Guggemos (2015), 

demonstreras brist på systematisering för integrering av 

livscykelanalyser då det blir en separat arbetssyssla, inte i 

kombination av andra moment. Resultatet var att LCA analyser inte 

kommer integreras förrän de är systematiserade, standardiserade, 

efterfrågade och ekonomiskt utförbara. Dessutom menar dem att 

verktygen måste kunna registerna fler saker än bara material så 

som aktiviteter i produktionen. 

I en studie av H. AzariJafari med flera (2021), jämförs GWP av 

betong i olika fall och belyser problematiken vid medelvärdes 

generalisering, som för generiska data, när det inte finns nog med 

specificitet om syftet för produkten. De menar att EPD:er ibland är 

väldigt inkonsekventa och saknar tydliga definitioner för enheter. 

Slutsatsen är att EPD:ers redovisade klimatpåverkan inte alltid 

stämmer i praktiken utan kan bero på inkonsekvent mätning och 

redovisning. 

I en studie av Fennera med flera (2018), analyseras utsläpp i olika 

faser av byggnader samt olika standarder för att mäta dessa. De 

konkluderar att driften står för över 70% av utsläppen i de flesta 

fallen, men för hus med lägre driftenergi differentierar det. 

Dessutom diskuterats ett stort behov av en internationellt 

gemensam accepterad standard för tydligare transparens då flera 

standarder används och blir därför svårt att applicera relevanta 

analyser då de har ett annat regelverk. 

En annan studie av Shadram och Mukkavaara (2018) visar att en 

betydande del av byggnadens totala energianvändning och 

klimatpåverkan under dess livslängd hör till produktion av 

material, det vill säga i modulerna A1 till A3.  
 

I en latinamerikansk granskning gjord av Zepeda-Gil och Natarajan 

(2020) jämfördes 9 länder som står för 80% av Latinamerikas 

befolkning. De analyserar miljöregelverk som sedan summeras till 

94 olika lagar. Lagarna består mest av olika kompensationer i form 

av skatter men också liknande lagar och standarder som används i 

Europa. Problematiken som visade sig var dock att de inte fullföljs 

i samma utsträckning som i europeiska länder. De fastslog i studien 

att ett tvång på deklarering samt uppföljning är ett måste för att 

lagarna ska följas i praktiken. 
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2.3 Examensarbeten inom området 

Tidigare studier i området indikerar på att klimatdeklarationen 

inledningsvis kommer vara ett verktyg främst för att öka 

kunskapen inom byggbranschen för att kunna göra mer medvetna 

val och ge det en plats i arbetsprocessen. Utmaningarna som 

medförs av klimatdeklarationskravet beror på hur omfattande den 

kommer vara samt hur detaljerat kravet är vid redovisning och hur 

väl det kan implementeras på arbetsplatser (Östberg och 

Torgersson, 2020). 

Liknande examensarbeten har jämfört byggnader med 

betongstomme inom samma begränsning av modulerna (A1 till A5) 

och påvisat ett resultat av 404kg CO2e/m2 BTA (Klinthäll, 2020) 

respektive 176,72kg CO2e/m2 BTA (Haugskott, 2020). De ger också 

en inblick i hur generiska miljödata mot specifika miljödata (EPD) 

kan ge olika resultat och därmed vara missvisande. Framtiden 

väntas därav ställa allt större krav på tillgängliga EPD:er. Större 

företag som producerar material, produkter eller erbjuder tjänster 

och idag saknar miljövarudeklarationer för dessa förefaller att vara 

på god väg att ta fram dem inför att klimatdeklarationen ska 

lagföras i januari 2022 (Klinthäll 2020; Haugskott 2020). 

I ett examensarbete från Lund diskuteras potentialen av 

återanvändning av gips för olika ändamål och att det är väldigt liten 

del av byggsektorn i Sverige som gör det just nu då de ofta skadas 

under demontering och kräver därför bearbetning för att kunna 

återanvändas (Forsberg och Simatova, 2017).  
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3 METOD  

Metoden för arbetet är en analys som stegvis går igenom de ämnen 

som berör klimatdeklarationskravet och ger en inblick i hur kravet 

kommer fungera i praktiken. Arbetet inleddes med en 

litteraturstudie där tidigare studier sammanställts för att ge en bild 

av arbetet med livscykelanalyser inom byggbranschen. Resultatet 

från litteraturstudien utgör grunden för utförandet av fallstudien 

och livscykelanalysen samt ger belägg åt frågeställningarna. När 

ramarna för arbetet är bestämda inleds en livscykelanalys av en 

färdig uppförd byggnad. För detta syfte implementeras 

inledningsvis en inventering där all data som krävs för att utföra en 

livscykelanalys från modul A1 fram till A5 insamlas. Av projektets 

byggkalkyl framgår majoriteten av de ingånde materialen som 

sedan kompletteras med väsentlig information om 

byggarbetsplatsen. När all data är inhämtad utförs 

livscykelanalysen digitalt i OneClickLCA, ett program som erhåller 

data om olika material för att kunna utföra en livscykelanalys på till 

exempel byggnader eller byggnadsdelar. 

Resultatet analyseras för att ta fram brister eller 

förbättringsmöjligheter som sedan kan ersättas med motiverade 

alternativ från nya livcykelanalyser. Resultatet ger en bild av 

byggnadens faktiska påverkan och kan erbjuda förslag för 

förbättringar som kan beaktas vid framtida byggnationer. Samtliga 

steg i processen redovisas i Figur 3.1.  

  

 Figur 3.1  Studiens metod och delsteg 
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3.1 Litteraturstudie 

Arbetet inleddes med en insamling av data genom en 

litteraturstudie. Det gjordes för att ta fram en bakgrund och ett 

teoretiskt ramverk för studien samt för att identifiera, analysera och 

sammanställa litteratur som kan kopplas till frågeställningarna. 

Resultatet av litteraturstudien ska ge motiv till den aktuella 

studien, stärka dess aktualitet och ge stöd under arbetets gång.  

Metoden innefattar en lättare litteraturgenomgång som innan 

utförande kräver förberedelser i form av definiering av 

ämnesområde, sökord, avgränsningar och undersökning av 

eventuella sökverktyg. I studien användes databasen Scopus och 

universitetets söktjänst för insamling av litteratur, tillsammans med 

webbsidor och bolagsrapporter samt standarder som publicerats av 

Swedish Institute of Standard (SIS). Det insamlade materialet 

undersöktes och den mest relevanta litteraturen valdes ut som 

underlag för arbetet. Genom vidare analys och bearbetning är det 

framför allt dokument kopplade till regeringens proposition 

tillsammans med material och rapporter från Boverket och 

Naturvårdsverket som lägger grund för arbetet. EU standarderna 

EN 15978 och EN 15804 avgör metoden för genomförandet av 

livscykelanalysen i fallstudien.  

3.2 Fallstudie och livscykelanalys 

En fallstudie studerar resultat, händelser och parametrar av ett 

specifikt fall. Metoden används ofta för att få en djupare förståelse 

för utfallet men även för att se över specifika aspekter (Gustafsson 

och Säfsten, 2019, s. 105). I den här studien undersöks ett redan 

avslutat projekt och fallstudien benämns därför som retrospektiv. 

Insamlingen av data sker då lämpligast genom en sammanställning 

av dokumentationer och data framtagen under projektets gång 

samt efter avslut.  

Livscykelanalysen i studien genomförs i programmet 

OneClickLCA med den data som samlats in från företaget. Fördelen 

med att utföra studien retrospektivt är att all data från projektet 

finns i byggkalkyler eller likande som exempelvis notering av 

kostnader för material, utrustning och transporter. Det är därmed 

betydligt enklare att göra en utvärdering av de olika modulerna och 

beräkna byggnadens totala klimatpåverkan. 
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Processen innefattar modulerna A1-A5 (Se Figur 1.1) för att 

klimatdeklarationen inledningsvis endast innefattar dem. Det 

innebär att utbyten, drift, underhåll och demolering/ 

avfallshantering hamnar utanför studien. Det är därför viktigt att 

jämförelsen av alternativa material inte får skilja sig för mycket 

byggtekniskt eller funktionsmässigt, så som exempelvis 

materialens livslängd, i denna analys. 

3.2.1 Miljövarudeklaration  

Miljövarudeklarationer, internationellt kallat Environmental 

Product Declaration (EPD), redovisar miljöpåverkan (dvs. 

klimatavtrycket, inbyggd energi, osv) för produkter. Dessa uppförs 

av producenter och ska, för att godkännas, granskas och verifieras 

av en oberoende tredje part samt följa särskilda standarder för att 

säkerställa kvalité och tillförlitlighet. Miljövarudeklarationerna ska 

vara ett sätt för leverantörer att presentera en saklig och ärlig bild 

av hur stor miljöpåverkan en specifik produkt eller tjänst har. Det 

ger även kunder en möjlighet att jämföra liknande alternativs 

miljöpåverkan vid upphandling och inköp. 

I dagsläget pågår ett arbete med att samla EPD:er med hög kvalité 

i en databas som benämns Byggsektorns Miljöhubb (IVL, 2020). Det 

är viktigt att i framtiden när strikta krav införs kunna säkerställa att 

kvalitén på angivna data är hög och trovärdig samt att eventuella 

brister i framtagningen av EPD:en redovisas. I dagsläget krävs hög 

LCA -kompetens hos granskare som ska hantera och tolka 

information från EPD:er samt för att avgöra om de uppfyller kraven 

från anvisningarna. 

3.2.2 OneClickLCA  

OneClickLCA är en programvara som används för att utföra 

livscykelanalyser av till exempel byggnader eller byggnadsdelar. 

Programmet finns som webbversion för manuell inmatning av data 

med funktioner som avläsning av data från Excell-filer som följer 

en viss mall eller som plug-in program till programvaror så som 

Autodesk Revit. OneClickLCA matchar det inmatade registret från 

Excell med sin databas, vilket gör processen betydligt enklare vid 

korrekt inmatning, men kan bli alltmer tidskrävande beroende på 

hur detaljrika tillgängliga data är eller hur väl den överensstämmer. 
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Vid inmatning av materialdata finns olika kategorier att välja 

mellan beroende på vilken information som finns tillgänglig om 

materialen. När fullständig information saknades, det vill säga en 

tillgänglig EPD, fanns alternativet att välja programmets generiska 

data. Generiska data är en genomsnittsdata som ska kunna 

representera material baserat på likande fall. Ett annat alternativ är 

att ersätta den produkt som används med en tillgänglig EPD från 

en likande produkt som bäst kan representera fallet. Om detta fanns 

under studiens utförande valdes dessa över generiska data. Mest 

precisa resultat ger specifika data, vilket är information från de 

material som har en tillhörande EPD i programmet. Inmatningen 

och sorteringen gjordes i enlighet med OneClickLCA’s manual och 

efter Boverkets rekommendation (OneClickLCA, 2021; Boverket, 

2021) 

I programmet finns verktyg för att beräkna miljöpåverkan från 

olika komponenter som genereras av dess material, 

transportsträcka och tillverkning. Det ger en möjlighet att väga 

olika alternativ mot varandra och sätta projektet i förhållande till 

olika certifieringar och krav. Beräkningsmetoden och upplägget i 

programmet följer standarden SS-EN 15978:2011 och resultatet 

delas in enligt de olika modulerna. Den data som programmet 

efterfrågar ska vara tillräcklig för att täcka 

klimatdeklarationskravet.  

Avståndet för transporter räknas ut manuellt då programmet 

varken har en funktion för geografisk position på 

byggarbetsplatsen eller innehåller information om hur materialen 

har färdats från materialproducent eller leverantör 

(byggvaruhandel) till byggarbetsplatsen. Avstånden räknades 

därför ut i två steg, avståndet från materialproducent till leverantör 

sedan från leverantör till byggarbetsplatsen, alternativt direkt från 

materialproducenten till byggarbetsplatsen om det var fallet. 
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4 FALLSTUDIE 

4.1 Beskrivning av referensobjektet och ingående 

material 

Studien utförs tillsammans med Norrdala Bygg, ett mindre 

byggföretag beläget i Älvdalen. Kompetensen på företaget består 

av 15 erfarna hantverkare som utför alla typer av byggprojekt i 

norra Dalarna och Härjedalen. Företaget är intressant för studien 

då majoriteten av de anställda arbetar i produktion. Det nya kravet 

kan därför väntas medföra viss problematik då ingen med 

kompetens inom området finns internt. Av studien vill vi genom att 

upprätta en klimatdeklaration för en tidigare uppförd byggnad se 

om det finns potential för en förbättring av miljöprestandan genom 

andra materialval eller lösningar samt ge ett förslag för hur 

klimatdeklarationer kan utföras. 

Byggnaden som undersöks i fallstudien illustreras i Figur 4.1 och 

4.2, och är ett flerbostadshus på tre våningar med en bruttoarea på 

1046m2. Byggnaden är belägen i norra Dalarna där uppförandet 

pågick under 6 månader med 10 hantverkare som dagligen befann 

sig på byggarbetsplatsen. Materialet som inhämtats till studien 

kommer i första hand från projektets byggkostnadskalkyl.  

 

Figur 4.1  Illustration av färdig uppförd byggnad 
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Figur 4.2  Planritning av referensobjektet. Plan 1, gatuplan 

Materialen som ansågs relevanta för studien är de som Boverket 

ställer krav på vid uppförande av klimatdeklarationer. Materialen 

som ingår i kravet är ingående i klimatskärmen, bärande 

konstruktionsdelar (stomme) och innerväggar. De material som 

valdes ut till de olika byggnadsdelarna redovisas i Tabell 4.1 och 

ordnas efter vilken byggnadsdel de tillhör.  

Tabell 4.1  Indelning av ingående material 

Byggnadsdel Material Mängd Enhet 

Klimatskärm Prefab betongplint  1020 kg 
 Platonmatta  115 m2 
 Isodränplatta  115 m2 
 Tätskikt vid sula 28,75 m2 
 Mineralull 345,79 m3 
 OSB-spånskiva 1910 m2 
 Dörrar 15 st. 
 Drevning med drevband, 

expanderade 
150 m 

 Invändig smyg av MDF  3,11 m3 
 Utvändigt trämaterial  106,5 m3 
 Gipsskiva vindskydd 531 m2 
 Plastfolie  1120,5 m2 
 Reglar, läkt och glespanel 26,24 m3 
 Underlagspapp  495 m2 
 Luftningsskiva 445,5 m2 
 Spånskiva 144 m2 
 Profilspontad granpanel 144 m2 
 Fönster  56 st. 
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 Cellplast 94 m3 

 Plywood  112 m2 

 Takplåt 5480 kg 
Stomme Betongplattan  31,37 m3 

 Armering 2164 kg 

 Metalltrappa 3180 kg 
 Bjälkar  24,64 m3 

 Limträbalk  31,36 m3 
 Pelare 1,92 m3 

Innerväggar  Reglar  6,93 m3 
 Plywood  240 m2 

 Mineralull 89,8 m3 
 Gipsskiva brandskydd 540 m2 

 Akustikprofil 1650 m 
 Spånskiva 470 m2 

 

4.2 Implementering av fallstudien 

Samtliga klimatberäkningar genomförs i programmet 

OneClickLCA och baseras på den data som inhämtats från 

byggkostnadskalkylen med viss komplettering. I programmet finns 

kategorier för inmatning av data, se Tabell 4.2, där de som innehöll 

data betydande för modul A1-A5 valdes ut. De kategorier som 

exkluderades var årlig energiförbrukning, beräkningsperiod och 

årlig vattenkonsumtion då de berör modulerna för förvaltning och 

underhåll (B1-D).  

Tabell 4.2  Kategorier enligt OneClickLCA 

Inkluderad A1-A5 Exkluderad B1-D 

Byggnadsmaterial  Energiförbrukning, årlig  

Byggarbetsplatsen  Beräkningsperiod  

Byggnadsyta  Vattenkonsumtion, årlig  
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4.2.1 Byggnadsmaterial  

För att beräkna klimatpåverkan från modul A1-A4 sammanställs 

ingående material med tillhörande EPD eller annan produktdata i 

OneClickLCA. Majoriteten av de använda materialen från projektet 

kunde enkelt hittas genom en sökning på materialtyp, tekniska 

egenskaper, tillverkare eller produkttyp. För att få värden som bäst 

representerar fallet i studien fick vissa antaganden göras för de 

material som inte kunde kopplas till motsvarande EPD. Det var 

bland annat på grund av okänd tillverkare, ospecificerat material 

eller på grund av att motsvarighet för närvarande saknas i 

databasen. I dessa fall gjordes antaganden utifrån den angivna 

information som fanns tillgänglig med en rimlighetsbedömning 

utifrån normalfall för liknande projekt. För de material som kunde 

kopplas till tillhörande EPD inhämtades produktspecifika data och 

en transport från tillverkningsgrind till byggarbetsplatsen lades till.  

Efter urvalet av material enligt Boverkets krav samlades resterande 

material i ett Excel-ark för att anpassa mängder och information till 

det format som krävdes för att möjliggöra importering till 

OneClickLCA. I programmet matchades sedan respektive material 

med bästa motsvarighet från programmets databas. De material 

företaget specificerade tillräckligt för att kopplas till tillhörande 

EPD var mineralull, gipsskivor, fönster, akustikprofil och 

spånskivor. Dessa hamnar därför under kategorin specifika data 

och den beräknade påverkan har en högre sannolikhet att 

representera utfallet. Material som inte kunde specificeras fick 

generiska värden från programmet och ska vara representativa för 

materialen som använts. Sista kategorin är material som har 

angivits efter liknande produkter eller material. Metoden användes 

för att de generiska data som erbjöds genom programmet inte 

representerade fallet lika bra, antingen på grund av att de inte 

erbjöds som svenska generiska data eller för att det saknades 

likvärdiga generiska produkter. De tre kategorierna presenteras i 

Figur 4.3 efter tillförlitlighet av resultatvärden. Samtliga material 

med information om EPD eller data finnes i Bilaga B1. 
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Figur 4.3  Kategorier för indata i OneClickLCA ordnade efter 

tillförlitlighet 

För att beräkna påverkan från modul A4 krävs specificering av 

transporter. Materialet transporterades från de olika producenterna 

till byggarbetsplatsen, eller genom en leverantör för att sedan 

komma fram till byggarbetsplatsen. Dessa sträckor kompletterades 

noga då det automatiskt genererade avståndet endast var ett 

medelvärde för att programmet saknade geografiska 

referenspunkter. De flesta material kunde spåras till producenter 

och det var därför möjligt att komplettera avstånden oavsett om 

EPD:er fanns tillgängliga. 

 

4.2.2 Byggarbetsplatsen  

Påverkan som genereras av arbetet på arbetsplatsen inkluderas 

genom modul A5 enligt standarden. I beräkningsverktyget kan 

scenarier väljas då specifik information om resursanvändning på 

arbetsplatsen saknas och används främst vid tidiga stadier i 

planeringen för prospektiva livscykelanalyser. I detta fall är 

byggnaden redan uppförd och det är därför möjligt att bygga upp 

ett mer verklighetstroget fall. Programmet efterfrågar i kategorin 

information om resursanvändning kopplat till byggnadsskedet. 

Det som efterfrågades var bränsleförbrukning, platselförbrukning, 

vattenanvändning, avfall som genererats samt övriga transporter 

till och från arbetsplatsen.  

Specifika data • Fönster, gips, värmeisolering, 
spånskivor, akustikprofil

Generiska 
data • Av OneClickLCA

Bästa 
representant • Balkar, reglar, 

ångspärr
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I datainsamlingen till fallstudien uppges byggarbetsplatsens 

energianvändning till 30 000 kWh/månad, vilket över 6 månader 

genererar totalt 180 000kWh. Vattenanvändningen uppskattas till 1 

m3 då det endast användes för personlig hygien samt dricksvatten. 

Bränsleförbrukning uppgavs till att vara noll och information om 

avfallshantering saknades.  

4.2.3 Byggnadsyta och funktionell enhet 

För beräkningen krävs områdesdefinitioner gällande 

byggarbetsplatsen och byggnadens yta. Information om området 

under byggprocessen används främst i prospektiva analyser och 

utesluts i studien. Genom att ange byggnadens bruttoarea kan 

programmet jämföra resultaten med andra byggprojekt för att få 

fram ett referensvärde, så kallad benchmarking. Detta möjliggörs 

då resultatet redovisar klimatpåverkan i en enhet fördelad per 

kvadratmeter till exempel bruttoarea (BTA) eller inre golvyta 

(Gross internal floor area). Den studerade byggnaden uppges ha en 

inre golvyta på 914m2 och BTA på 1046m2. 

4.3 Resultat av fallstudien 

Det totala utsläppet beräknades genom programmet till 99,2ton 

CO2e för (A1-A5) varv materialtillverkningen stod för 85,5ton CO2e 

(A1-A3). Samtliga ingående material redovisas med genererade 

utsläpp i Figur 4.4. Majoriteten av materialen kopplades till andra 

materials EPD:er som bäst representerade produkten i fallstudien, 

då specifika data saknades i de flesta fallen (se bilaga 1). Resultaten 

kan därför avvika något från verkligheten men ska vara inom 

ramarna för vad som godkänns inför det framtida 

klimatdeklarationskravet. 
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Figur 4.4  Resultat i kg koldioxidekvivalenter för ingående material, 

resultat från OneClickLCA 

Det framgick av fallstudien att metallen stod för den största delen 

av byggnadens genererade utsläpp av koldioxidekvivalenter, i 

ordning följt av isolering, trä och gips. Där metallen bidrar till ett 

utsläpp på 24,61ton CO2e. Dess klimatpåverkan genereras främst 

av den tegelprofilerade takplåten och trapporna men kompletteras 

även med påverkan från armeringsjärn och akustikprofiler. De 

ingående isoleringsmaterialen genererar 22,7ton CO2e där 17,1ton 

genereras av stenullsisoleringen och 5,6ton av EPS isolering så som 

cellplast. Trämaterialen uppnår ett utsläpp på totalt 16,9ton CO2e. 

Den fjärde största påverkanskategorin är gipsmaterialen som 

genererar 13,1ton CO2e. Övriga material så som plast, betong, 

energi och vatten från byggarbetsplatsen beräknas tillsammans 

generera ett avtryck på ungefär 14ton CO2e.   

Resultatet av studien påvisade ett utsläpp av totalt 99,2 ton 

koldioxidekvivalenter. För att detta ska överensstämma med 

metoden för att utföra en livscykelanalys och de beräkningar som 

görs för klimatdeklarationer bör resultatet sammanställas för de 

olika modulerna. Enheten ton CO2e bör således även omvandlas till 

den funktionella enheten kg CO2e/m2 BTA och görs enklast genom 

att fördela utsläppet över byggnadens bruttoarea på 1046m2. I 

Tabell 4.3 redovisas modulernas påverkan från A1-A5 enligt 

standarden som presenterats i avsnitt 1.3.  
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Tabell 4.3  Klimatpåverkan från modul A1-A5 med funktionell enhet 

Modul Område 
ton 

CO2e 

Funktionell 

enhet  

(kg CO2e/m2 

BTA) 

Bidrag 
% 

A1-A3 

Råvaruextraktion 

Transporter 

Tillverkning 

85,5 81,7 86,2 

A4 -A5 

Transport till 

byggarbetsplats 

Bygg- och 

installationsprocesser 

13,69 13,1 13,8 

  99,19 94,8 100 

Resultatet av livscykelanalysen har således konstaterat byggnadens 

klimatpåverkan till 94,8kg CO2e/m2 BTA. Av de 99,19 ton CO2e 

som släpptes ut var bidraget från modulerna A1 till A3 85,5ton och 

motsvarar 86,2%. Jämfört med modulerna A4-A5 som står för 13,8% 

påvisas ett klart större bidrag från skedet med råvaruextraktion och 

materialtillverkning än det med transporterna och byggprocessen.  
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5 ALTERNATIV FÖR FÖRBÄTTRAD 

MILJÖPRESTANDA 

5.1 Isolering 

Isoleringsmaterialen som användes i byggnaden påvisades ha en 

relativ hög påverkan i det totala klimatavtrycket (se Figur 4.4). I 

referensbyggnaden användes stenull som värmeisolering i 

ytterväggar, innerväggar och bjälklag. Alternativ för 

isoleringsmaterial kan som nämnt under avsnitt 2 medföra 7–10 

gånger lägre påverkan. Detta genom att ersätta sten- och 

glasullsisolering med till exempel ett organiskt alternativ så som 

cellulosaisolering. Stenullsisoleringen undersöktes separat i 

OneClickLCA utifrån fallstudiens indata. Transportsträckan för 

materialet var på 406km. Resultatet påvisade en klimatpåverkan på 

17,1ton CO2e. 

Alternativet som togs fram till stenullsisoleringen är skivor och 

lösull av cellulosaisolering tillverkade lokalt i Älvdalen (iCell, 

2019). Fördelen med cellulosaisolering är att materialet tillverkas av 

returtidningar och kan även återvinnas ett flertal gånger. En 

transportsträcka på 85km läggs till som representerar sträckan från 

Älvdalen där det produceras till Byggarbetsplatsen. Cellulosans 

densitet är ungefär två gånger större än stenullen och därför blev 

transporten, trots minskande avstånd, irrelevant då den väger 

dubbelt så mycket.  

För det aktuella alternativet, cellulosaisoleringen från Älvdalen, 

finns ingen produktspecifik EPD tillgänglig. Därmed användes 

svensk generiska data för lösullsisolering av cellulosa framtagen av 

OneClickLCA. Egenskaperna som presenteras i programmet 

påvisar en värmeledningsförmåga på 0.039W/mK, vilket är något 

lägre än den på 0,037W/mK från stenullen. I studien utförs inga 

konstruktionsberäkningar och volymen för det alternativa 

materialet anses i fallet utgöra likvärdig värmeeffektivitet för att 

enbart undersöka potentiell miljövinst från cellulosaisoleringen 

relativt stenullsisoleringen. Analysen i programmet resulterade i en 

total påverkan på 3,64ton CO2e från cellulosaisoleringen. En 

reducering på totalt 13,5ton CO2e vilket motsvarar 6,33% av den 

totala utsläppen som orsakas av materialtillverkningen (dvs. A1-

A3).  
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5.2 Gips 

Från analysen konstaterades en betydande påverkan från det gips 

som användes. Ett alternativ för att reducera byggnadens 

klimatavtryck kan därför vara att hitta andra material med en lägre 

påverkan. Det gips som användes i projektet tillverkas av ett 

företag beläget i Drammen i Norge. Standardgipsskivan i Tabell 5.1 

har en tjocklek på 12,5mm och väger 12kg/m2. Vindskivan har en 

tjocklek på 9,5mm och väger 7,6kg/m2 och brandskivan på 15mm 

väger 12,5kg/m2. Transporten enligt modul A4 från fabriksgrind 

till byggarbetsplatsen blir 284km och totalt fraktas ungefär 50,5 ton 

gips från Drammen.  

Alternativen som togs fram till fallstudien var en annan typ av 

gipsskiva som tillverkas av ett annat företag i Bålsta. Alternativen 

valdes utifrån en lättviktsserie där skivorna framför allt är tunnare 

och lättare med ett lägre CO2-avtryck än traditionella gipsskivor 

(Saint-Gobain, 2021). Detta på grund av att skivan ger upphov till 

en mindre påverkan vid tillverkning och transport. Alternativ till 

gipstyperna och dess olika egenskaper som användes redovisas i 

Tabell 5.1.   

 

Tabell 5.1  Alternativ till fallstudiens gipsmaterial 

Standardgipsskiva 

12,5mm 

12kg/m2 
 

Standardgipsskiva lättvikt 
12,5mm 

6,7kg/m2 

Vindskiva 
9,5mm 

7,6kg/m2 
 

Vindskiva lättvikt 
9,5mm 
6,7kg/m2 

Brandskiva 
15mm 

12,5kg/m2 
 

Brandskiva lättvikt 
15mm 
12,7kg/m2 

 

Standardgipsskivan samt vindskivan från den alternativa 

leverantören väger båda 6,7 kg/m2, vilket är 5,3 kg respektive 0,9kg 

mindre per kvadratmeter jämfört med materialet som används för 

referensobjektet i fallstudien. Brandskivan är däremot något tyngre 

på 12,7kg/m2 i jämförelse med den aktuella skivan som användes i 

byggnaden (12,5kg/m2). Figur 5.1 redovisar den jämförelse av 

materialen som utfördes separat från projektet i OneClickLCA där 

materialen med en transportsträcka på 284km är tagna från 

referensobjektet och de på 385km är de alternativa materialen.  
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Figur 5.1  Jämförelse av gipsmaterial i OneClickLCA 

 

Av jämförelsen i programmet påvisades en högre total påverkan på 

13,1ton CO2e från produkterna som användes i byggnaden i 

förhållande till påverkan från serien med de lättare materialen på 

10,9ton CO2e. Alternativen besparar projektet 3ton CO2e och är en 

procentuell förbättring för gipsmaterialen på 16,7%.  

5.3 Transport av trämaterial 

Transporter stod för 4% av projektets totala (A1-A5) miljöpåverkan. 

Av den procentsatsen stod träet för 1,66% och därmed ungefär 42% 

totalt sett för all transport. Alternativ för att minimera 

transportsträckor av trämaterialen är av betydelse då det är den 

dominerande andelen av transporterna samt att det finns ett flertal 

lokala alternativ att välja mellan. Majoriteten av det virke som 

använts i byggnaden kommer från ett byggvaruhus i Älvdalen som 

är en del av en större byggvaruhandelskedja. Träproducenten 

uppges vara en skogsägarförening som är beläget i Växjö. 

Sågverket som använts just i detta fall är svår att lokalisera då de 

äger ett flertal, därmed beräknas sträckan från sågverket i Växjö då 

det anses representera ett bra mellanvärde för alternativen. 

Transportsträckan från Växjö till byggarbetsplatsen via 

byggvaruhuset ligger på ungefär 661km och i fallet transporterades 

totalt ungefär 168m3 virke. Träskivor så som OSB-skivor från 

byggnaden producerades av ett annat företag som hade en mindre 

transportstäcka på 162km (Moelven, 2021) till byggarbetsplatsen. 

Virket som används kommer alltså redan från Svenska skogar och 

alternativ för bättre miljöprestanda är därför svårt att hitta utan att 

göra en större teknisk analys. Av den anledningen blir alternativ för 

att minimera transporten det mest relevanta för studien. 
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Efter inmatning av materialdatan till programmet beräknades den 

totala påverkan från trämaterialen till 16,87ton CO2e varav 1,65ton 

genererats av virkets transporter. Inmatningsdata för vardera 

trämaterial återfinns i Bilaga 2. 

Baserat på materialet som krävdes i projektet valdes två företag ut 

för att minimera transportsträckorna för trämaterialen. Det ena 

hade ett utbud av konstruktionsvirke och limträbalkar och det 

andra användes för resterade trämaterial som reglar, paneler och 

lister. Avstånden från företagen till arbetsplatsen var 291 respektive 

144km vilket jämförelsevis är en reducerad sträcka på 370 

respektive 517km. Tillverkaren av reglar, panel och list med mera 

är ett lokalt och småskaligt företag som kan ersätta en stor del av 

virket som användes i projektet. Företaget som tillverkar 

konstruktionsvirket och limträbalkarna låg längre ifrån 

byggarbetsplatsen än det småskaliga alternativet, men närmare än 

företaget som användes i referensobjektet. Det används i studien 

för att komplettera inköpen från det småskaliga företaget med 

kraftigare konstruktionsdelar. 

I programmet användes den EPD som bäst representerade fallet för 

majoriteten av trämaterialen både i grundfallet och för alternativen 

som saknade specifik EPD, med undantag för företaget som 

producerade skrivmaterialen vilket hade tillgängliga specifika 

EPD:er. Av den anledningen var det inte nödvändigt att specificera 

de nya materialen ytterligare utan jämförelsen utgår från lika 

materialdata. Transportsträckorna fick då vara den förbättrande 

faktorn. Bytet av materialtransporter för respektive delar 

resulterade i en total påverkan från trämaterialen på 16,11ton CO2e 

vilket enbart var ett resultat från att transportandelen sänktes från 

9,8% till 4,5% av de totala utsläppen av trämaterial. Totalt blev 

alternativets genererade utsläpp från transporten 0,76ton CO2e. 

Alternativen resulterar således i en reducering på 0,89 ton CO2e, (se 

figur 5.2 och 5.3).  
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Figur 5.2  Procentuell minskning av koldioxidekvivalenter 

 

 

5.4 Resultat för alternativa material 

Vid jämförelse av de alternativa materialen med de som använts i 

referensobjektet kunde förbättringsmöjligheter påvisas för framför 

allt gips, isolering och trä. Den totala förbättringsmöjligheten för 

samtliga material redovisas i Figur 5.3. Metallen lämnades utanför 

jämförelsen av alternativa material. De främsta anledningarna var 

att det saknades tillräcklig information om vilka material och 

producenter som använts för att göra en analys, samt att det 

innefattade allt för byggtekniska moment som är utanför studiens 

omfång.  

Isoleringsmaterialen av stenull kunde som nämnt i avsnitt 2.1 med 

fördel bytas ut mot ett organiskt alternativ av cellulosaisolering. För 

att förenkla jämförelsen och fokusera på potentiell miljövinst 

antogs cellulosaisoleringen uppnå likvärdig värmeeffektivitet vid 

samma volym som förekommer i referensobjektet. Analysen av 

alternativet påvisade en potentiell besparing av utsläpp på 13,5ton 

koldioxidekvivalenter när stenullens klimatpåverkan på 17,14ton 

sänktes till 3,64ton. 
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Gips är som beskrivet i avsnitt 2.1 en vanlig orsak till högre 

klimatpåverkan. Alternativet för att minska avtrycket utan att 

förändra konstruktionslösningen var att välja lättare skivor som 

också medför mindre belastning i transporterna. Analysen 

konstaterade en viss miljövinst vid användning av alternativet som 

i slutändan sparar projektet utsläpp motsvarande 3 ton 

koldioxidekvivalenter.  

Trämaterialen har bidragit med ett utsläpp av 16,87ton CO2e varav 

1,65ton genererats av virkets transporter. Siffran påvisade en 

möjlighet till förbättring genom möjlighet till kortare 

transportsträckor och genom att köpa in virke från lokala 

producenter kunde utsläppen reduceras till 16,11ton CO2e varav 

0,76ton CO2e från transporter. 

 

Figur 5.3  Potentiell miljövinst av presenterade alternativa lösningar 

för gips, transporter av trämaterial och isolering 
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5.5 Fallstudien och alternativa lösningar 

Fallstudien resulterade i ett konstaterat genererat utsläpp på 

99,2ton CO2e där metall, isolering, trä och gips stod för de största 

delarna. De delar som fick en alternativ lösning som reducerade 

klimatpåverkan var isolering, gips och trä.  Samtliga material med 

potentiell reducering redovisas i Figur 5.4. 

 

Figur 5.4  Potentiell miljövinst av presenterade alternativa lösningar  

Alternativet till stenullsisoleringen som studerades tillverkas i 

Älvdalen av återvunna returtidningar med grön el av vind och 

vatten. Av fallstudien framgick att isoleringsmaterial stod för den 

tredje största påverkan och uppgick till totalt 22,7ton CO2e. Av 

dessa genererades 17,14ton av stenullsisoleringen och resterande 

5,53ton av EPS-isolering så som cellplast. Alternativ till EPS-

isoleringen undersöktes inte då den ansågs vid utbyte innebära ett 

behov av nya byggtekniska lösningar. Resultatet påvisade en 

potentiell minskning av klimatavtrycket med 13,5ton CO2e vilket 

resulterade i en totalpåverkan av isoleringen (Inklusive EPS-

Isoleringen) till 9,2ton CO2e. Det konstaterades som den största 

reduceringen i studien.  

Det gips som användes i byggnaden resulterade i den fjärde största 

påverkan.  För att minimera påverkan valdes produkter av 

lättviktsserien som är betydligt lättare och genererar mindre 

utsläpp. Studien visade att utbyte av standardskivan medförde den 
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största miljövinsten för gipset, följt av vindskyddsskivan. Den 

alternativa brandskyddsgipsskivan hade en något högre påverkan 

än den som användes och analyserades i fallstudien. I studien 

användes likväl brandskivan från samma alternativa företag 

eftersom den totala påverkan var lägre och det finns motiv för att 

hålla sig till en leverantör för alla gipsskivor, både av ekonomiska-

, transport- och logistiska skäl. Det tidigare utsläppet på 13,1ton 

CO2e kunde då genom de alternativa gipsskivorna från 

lättviktsserien reduceras till ett totalt utsläpp på 10,9ton CO2e, en 

reduktion på totalt 3ton CO2e motsvarande 16,7%. 

Trämaterialets alternativ för att minska påverkan var i första hand 

att genom att minska transportsträckan. Detta på grund av att de 

ingående trämaterialen var svensktillverkade och de ansågs därför 

redan vara det bästa alternativet för byggnaden. Därav var det i 

stället av intresse att se över påverkan från transporterna, på grund 

av den stora volym som transporteras till arbetsplatsen och därav 

generar utsläpp som kan undvikas med alternativ så som lokala 

materialval. De lokala producenterna som valdes ut medförde en 

betydligt kortare transportsträcka och de 16,87ton CO2e som enligt 

fallstudien genererats hade potentiellt kunna sänkas till 16,11on 

CO2e. 

Metallen som använts till takplåt och akustikprofiler lämnades 

utanför studien och inga alternativ presenterades. Valet grundades 

i att konstruktionen är av trä och det finns därav ett motiv till att 

inte använda tyngre takbeklädnadsmaterial. Vid tyngre alternativ 

hade den bärande konstruktionen påverkats och att förändra 

konstruktionslösningar låg utanför studien. 

Vid tillämpning av samtliga alternativ i referensobjektet finns en 

potentiell besparing på ca 18ton CO2e. Jämfört med det totala 

resultatet av fallstudien är det en klimatbesparing på ungefär 18%, 

se Figur 5.5. Byggnadens totala utsläpp resulterar 81,2ton CO2e 

vilket i den funktionella enheten blir 77,6kg CO2e/m2 BTA.  
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Figur 5.5 Resultatet av fallstudien jämfört med resultatet där de 

alternativa lösningarna applicerats 
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6 DISKUSSION   

6.1 Studiens genomomförande  

6.1.1 Materialen  

Resultatet gav en reduktion på 18ton CO2e totalt. Av det stod bytet 

av isoleringsmaterialet för största delen, 13,5ton CO2e. För träet 

byttes inte själva materialet i sig ut mot ett annat alternativ, i stället 

användes en lokal producent som minskade transportsträckorna. 

För fallet med gipsskivorna användes samma typ av material fast 

en mer porös variant som reducerade mängden gips markant vilket 

resulterade i ett lägre klimatavtryck.  

Byggnader med trästommar visar sig vara miljöeffektiva. Redan 

innan alternativa material tillämpats låg originalfallets 

utsläppsnivåer på 94,8kg CO2e/m2 BTA, vilket kan jämföras med 

betongbyggnader som kan ha 2 till 4 gånger större utsläpp (se 2.3). 

Efter tillämpning av miljöeffektiviserande åtgärder sänktes detta 

till 77,6kg CO2e/m2 BTA vilket resulterade i en reducering på 18%. 

Utbytet av den totala volymen av ungefär 436m3 stenullsisolering 

till enbart cellulosaisolering medförde en markant sänkning av 

klimatpåverkan både på grund av att materialet tillverkas lokalt 

med 100% grön el samt att materialet i sig består av returtidningar. 

Dessutom kan spillmaterialet från cellulosaisoleringen som uppstår 

på arbetsplatsen återanvändas för tillverkning av nya 

isoleringsskivor eller lösull samt att pappersmassan i hög grad går 

att återanvända efter demolering av byggnaden. Hela materialets 

livscykel är därav ett optimalt alternativ i ur en miljösynpunkt. 

Resultatet stämmer väl överens med studien av Göswein med flera 

(2021) (se 2.1) som ju påvisade att ju mer organiska material desto 

bättre för att nå lägre klimatpåverkan och möjlighet att minska 

klimatpåverkan av isoleringen med 7–10 gånger genom utbyte av 

stenullsisolering till cellulosaisolering. I studien undersöktes 

däremot inte hur konstruktionen skulle påverkas av utbytet med 

stenullsisolering till cellulosaisolering. Materialens egenskaper 

jämfördes i värmeledningsförmåga och densitet men då tillgänglig 

EPD saknades användes generiska data för redovisning i 

programmet. Det var därför svårt att göra en exakt analys på hur 

dess tekniska egenskaper förhåller sig till varandra och det 

generiska värdet. Värmeledningsförmågan för det generiska 

materialet mot stenullen skiljde med +0,002W/m2K, vilket ansågs 
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vara godtagbart för utbytet. Därmed konstaterades alternativet ha 

likvärdiga egenskaper och studien fokuserade därefter enbart på 

konsekvenserna i utsläpp av koldioxidekvivalenter.  

Gips är ett material som återkommande uppvisar betydande 

påverkan i byggnader och att finna alternativ för att förbättra 

miljöprestandan var därför av intresse tidigt i studien. Det gips som 

användes i byggnaden byttes däremot inte ut mot någon alternativ 

materialtyp när alternativen övervägdes, utan i stället valdes en 

mer porös variant. Gipsskivor används i hög grad inom 

byggsektorn och har en rad av olika funktioner i en byggnad. Det 

kräver därför en djupare analys av alternativa material för att se om 

det kan täcka samma funktioner. Det var utanför denna studies 

avgränsning och ett miljöeffektivare alternativ av gips användes i 

stället. Något som kan tas i beaktning är att enligt Pedreno-Rojas 

med flera (2020) finns det belägg för att det är mycket möjligt att 

återvinna gipsskivor och använda materialet igen (se 2.1), vilket 

öppnar upp en potentiell möjlighet att minska utsläppen och 

använda mindre nytillverkning av gips i produktionen. Om 

metoden för att uppnå den maximala reduktionen av 

klimatpåverkan med 45%, som tidigare nämnd studie föreslår, 

appliceras i Sverige skulle ytterligare besparingar kunna göras utan 

att byta ut själva gipset. I kombination med lättviktsserien som 

användes som alternativ skulle reduktionen kunna bli ungefär 62%. 

Däremot varken återvinns eller produceras gips i Sverige 

storskaligt och miljövinsten är därför idag inte rimlig att utgå ifrån 

vid prospektiva analyser, vilket tidigare examensarbeten även 

diskuterat (Forsberg och Simatova, 2017).   

När alternativen med lättviktsserien undersöktes framgick det att 

två av tre alternativ skulle medföra en lägre klimatpåverkan, 

medan den tredje, brandskyddsgipsskivan, hade ett högre avtryck 

än den som använts i referensobjektet. Trotts detta valdes den 

alternativa skivan med motiveringen att det i stället kan medföra 

miljövinster i transporten eftersom det tillåter samfrakt i högre 

grad. Dilemmat är något som kan väntas förekomma i framtida 

klimatberäkningar där vinsten med miljövänligare material 

behöver vägas mot fraktalternativen tillsammans med andra delar 

av livscykeln. Dessutom finns större chans att kunder använder sig 

av förutbestämda leverantörer och det kan då bli svårt att motivera 

och samordna bland annat inköp och frakt från olika leverantörer.  
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I förstudien konstaterades att byggnaden bestod till stor del av 

trämaterial. Trä är ett organiskt material är därmed redan ett 

miljöeffektivt val med många fördelar, vilket även konstateras i 

studien av Göswein med flera (2021) (Se 2.1). Alternativ för att 

förbättra konstruktionen var därav inte intressant i studien. I stället 

noterades att den stora mängd som användes inte kommer från 

lokala producenter och transporterna av materialet antogs stå för 

en stor del av materialets totala påverkan sett från modul A1-A4. 

Under fallstudien konstaterades att träet kom från en större 

byggvaruhandelskedja lokalt beläget i Älvdalen. Deras producent 

som redovisas på hemsidan visade sig däremot vara från söder om 

Göteborg, vilket gör att transportsträckan blir betydligt längre än 

den generiska sträckan som programmet föreslog. Transporterna 

bedömdes då ha potential till en minskning eftersom Dalarna 

innehar en stor del industriskog samt producenter och sågverk som 

har möjlighet att täcka behovet för att fungera som alternativ. Två 

av dem valdes ut efter vilka produkter de kunde leverera och de 

nya transportsträckorna lyckades reducera utsläppen av 

koldioxidekvivalenter med ungefär 0,9ton CO2e.  

Resultatet var mindre än initialt förväntat vilket dels beror på att 

det närmaste lokala alternativet inte erbjöd virke med tillräcklig 

bärighet eller material så som spånskivor och KL-trä. De 

transporterades därför en längre sträcka än det närmaste lokala 

alternativet vilket resulterade i att de som köpts in från den större 

producenten inte gjorde lika stor skillnad i påverkan från transport. 

Däremot, sett över fallstudiens totala påverkan, stod transporterna 

för 3,9ton CO2e, vilket resulterar i att förändringen av 

transportsträckor enbart för träet sänkte de totala transporternas 

utsläpp med ungefär 25%.  
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6.1.2 Livscykelanalys 

Resultaten av referensobjektet är baserat på en kostnadskalkyl utan 

specifika produktnamn och komplettering av dokumentation vilket 

ger utrymme för viss tolkning när fullständig information saknas. 

Referensvärdena hittades genom produktsökning och genom 

OneClickLCA’s databas vilket var bred men produktdata kan 

skiljas från andra databaser. Byggnaden uppfördes utan 

klimatberäkning i beaktning och därför kan den informationen 

saknas. Vid komplett produktlista med tillhörande 

inventeringslista av något slag (Kostnadskalkyl i detta fall) kan 

klimatberäkningen utföras mer effektivt och minska risken för 

feltolkning.  

För varje material med känd producent i referensobjektet blev 

transportavståndet längre än OneClickLCA’s genererade avstånd, 

vilket ledde till att antagande att det gäller för de med okända 

producenter. Problematiken ligger både i att det inte finns någon 

slags geografisk punkt att utgå från i programvaran förutom 

Sverige som helhet. Hur långt en produkt har färdats blev då en 

väldigt specifik manuell uträkning som är tidskrävande. Hur det 

kommer kontrolleras för att verifieras saknas uppgifter för. 

Eftersom inga benchmarkingkrav kommer fastställas initialt så 

finns inget behov för kontroller, men när det kommer (se 1.1) måste 

det finnas ett tydligt sätt att förhålla sig.  

Klimatdeklarationen kan göras väldigt detaljrik eller generisk och 

innefatta allt från alla arbetarnas resor inom bygget, från och till 

lunchställen, exakta avstånd av uthämtning och tillverkningsavfall 

av en produkt, till enklare estimeringar av avstånd samt använda 

enklare generiskdata. Problematiken det innefattar är att ju mer 

noga den är kan det innebära att större klimatpåverkan registreras 

då mer faktorer kan räknas in dessutom blir det svårare och mer 

tidskrävande. Tydliga specifikationer kommer behövas av 

Boverket för att klimatdeklarationen ska göras på smidigast sätt. 

Metoderna måste systematiseras i arbetsprocessen för att inte bli ett 

dyrt separat moment, som även Means och Angela Guggemos 

(2015) (se 2.2) belyser i sin studie.  
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6.2 Möjligheter, utmaningar och risker med 

deklarationskravet 

Införandet av klimatdeklarationen och dess framtida påbyggnader 

bedöms vara nödvändigt, som Zepeda-Gil och Natarajan (2020) 

samt Fennera med flera (2018) påpekar (se 2.2), för att faktiskt börja 

reducera klimatpåverkan i byggbranschen. Vid införandet av ett 

nytt obligatoriskt moment är det inte överraskande att svårigheter 

och utmaningar kommer behövas tacklas för att revidera och 

implementera den på ett bra sätt.  

En potentiell problematik vid användning av generiska miljödata 

och EPD:er är att när krav införs kan produkternas utsläpp enkelt 

manipuleras till de alternativet som ger lägst påverkan i resultatet. 

Dessutom finns vissa osäkerheter med EPD:er enligt AzariJafari 

med flera (2021) som kan förvränga resultaten. Även om någon 

sorts oberoende verifiering skulle sättas i bruk för att motverka 

detta, är det väldigt mycket material i ett projekt generellt. Att 

kontrollera om potentiella EPD:er med högre klimatavtryck 

redovisas eller inte använts är ett väldigt ingående och krångligt 

moment från ett utomstående perspektiv. 

Demolering (slut på liv) och förvaltning (drift) omfattar inte det 

initiala klimatdeklarationskravet (Se Figur 1.2) vilket leder till att 

vissa material kan bli felrepresenterade. Det beror på att kraven i 

klimatdeklarationen ska implementeras stegvis bland annat för 

ingående delar (se 1.2) samt att tillverkningsfasen av material (A1-

A3) kan stå för betydande del av klimatpåverkan enligt Shadram 

och Mukkavaara (2018) och därför vara viktigast att införas initialt. 

Under demoleringsfasen har material som gips och metall en 

väldigt stor återanvändningsmöjlighet och bryts inte ner till 

miljöfarliga gaser och är därför väldigt skonsamma vid demolering 

av byggnaden. Trä däremot har mycket lägre 

återanvändningspotential samt vid förmultning frigör koldioxid 

och har därför en hög klimatpåverkan vid demoleringen, men det 

representeras inte i de initiala modulerna, A1-A5. Eftersom 

förvaltningen är utanför studiens ramar gjordes avgränsningar för 

att inte förändra byggtekniska egenskaper men vid materialbyte 

som isolering kan det krävas en djupare analys för om det verkligen 

har liknande egenskaper i praktiken. 
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6.3 Begränsningar 

I fallstudien vid beräkning av genererat utsläpp från 

byggarbetsarbetsplatsen uppgavs bränsleförbrukning till att vara 

noll och information om avfallshantering saknades. Detta kan 

medföra att resultatet från modul A5 troligtvis avviker något från 

verkligheten då det verkliga fallet väntas ha använt maskiner vid 

uppförandet då byggnaden byggs i moduler samt att avfall bör ha 

genererats. Detta lämnades dock utanför studien eftersom det inte 

påverkade materialen i analysen och inte väntas medföra sådan 

påverkan att det hade förändrat analysens fokus. 

Tak- och grundläggning utfördes av extern entreprenör för 

byggnaden och därför saknades dokumentation om ingående 

material i konstruktionsdelarna i kostnadskalkylen. Information 

om dessa inhämtades därför separat med vissa antaganden.  

Material utan kända producenter som inte hade en betydande 

påverkan i analysen erhöll den generiska transportsträckan på 

150km från OneClickLCA, förutom i de fall programmet 

genererade ett längre avstånd. 
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7 SLUTSATS 

Slutsatsen med utgångspunkt i frågeställningarna: 

- Hur kan det nya kravet på klimatdeklarationer förbättra 
byggnaders miljöprestanda?  

Det nya kravet på uppförande av klimatdeklarationer kommer 

tvinga branschen in i mer ansvar för att uppnå miljökvalitetsmålen 

och samtidigt erbjuda nya möjligheter för byggföretag. När 

kunskapen väl etablerats i företagen genom att bara göra 

klimatdeklarationer finns stora möjligheter att hitta sätt att minska 

byggnadernas klimatavtryck, framför allt en större medvetenhet 

inom om hur mycket olika material bidrar till klimatpåverkan och 

sedan genom samma process som för att klimatdeklarera kunna 

genomföra prospektiva livscykelanalyser som gör det möjligt att 

jämföra hur lokala material påverkar slutresultatet.  

Genom att ställa krav utifrån standarder och reglera indata genom 

EPD:er eller likvärdigt ges en mer precis bild av byggnaders 

klimatavtryck. De program som finns och rekommenderas av 

Boverket har en bra databas med de flesta material som kan anses 

vara branschstandard. Inför klimatdeklarationskravet kommer 

tydligare rekommendationer för uppförande och oklarheter tas 

fram och utvecklandet av byggsektorns miljöhubb kommer ge en 

extra säkerhet vid val av EPD:er, vilket summerat kommer leda till 

en klar minskning i byggnaders klimatavtryck inom Sverige. 

- Vilken miljövinst kan lokala material och andra lösningar 
medföra? 

Att ersätta material med lokala alternativ är en bra lösning för att få 

ner transportsträckorna fram till arbetsplatsen. I de fall när 

materialen kommer från utländska leverantörer blir skillnaden 

givetvis betydligt större, men även i de fall transporterna genereras 

på grund av att flera olika leverantörer nyttjas. Dessutom kan mer 

miljöeffektivare material finnas närmare till hands när det väl 

analyseras efter förbättringsmöjligheter, som isoleringen i denna 

studie. Trots att byggnaden jämfört med andra projekt hade lägre 

klimatpåverkan var det ändå möjligt att med byte av isolering och 

gips samt använda lokala trämaterial med mindre transportsträcka 

sänka den totala CO2e utsläppen med 18%.   
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8 REKOMMENDATIONER OCH VIDARE 

STUDIER 

Klimatdeklarationen kommer förhoppningsvis föra byggbranschen 

i rätt riktning för att uppnå miljökvalitetsmålen och netto noll 

utsläpp vid 2045. Att minimera byggnaders klimatavtryck och 

använda mer lokala alternativ är något som är fullt möjligt och gick 

hand i hand i denna analys. Organiska material lämpade sig bäst 

för ändamålet och kan vara intressant att fördjupa sig mer inom vid 

framtida studier. För att göra klimatdeklarationen så bra som 

möjligt och reducera byggsektorns klimatavtryck sammanställs 

rekommendationer som kan stärka motivet och förenkla 

implementeringen: 

 

• Se över möjligheterna med att utveckla en zonkarta för 

generiska värden för att göra avståndsberäkningen 

betydligt snabbare och enklare för modul A4.  

 

• Hur kan man vid krav och benchmarking i framtiden 

hantera de största ingående delarna och materialen i 

byggnaden för att säkerhetsställa trovärdigheten vid 

inlämnad klimatdeklarationen. Ex genom verifiering av 

myndighet eller liknande. 

 

• Vid projektering kan en preliminär klimatdeklaration agera 

som grund för att identifiera byggnadsdelarnas 

klimatavtryck innan färdigställande. Hur påverkar denna 

följande processer och vad krävs för att den ska vara 

behjälplig? 

 

• Förslag för vidare studier i samma spår är att undersöka 

alla ingående byggnadsdelar med resterande moduler (B-

D) då klimatdeklarationen kommer innefatta mer delar allt 

eftersom och för att få en bredare inblick i klimatavtrycket. 
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• För vidare fördjupning kan det vara intressant att skapa en 

byggnad med den lägsta möjliga klimatpåverkan baserat på 

tillgängliga EPD:er. Med faktorer som olika 

bruttototalareor, högsta standarderna inom 

miljöcertifieringssystem och som praktiskt går att 

genomföra för att se hur olika system optimerar sig 

beroende på parametrar. 

 

• Gipsets återvinningspotential är stor men tillgängliga 

svenska studier var ej tillräckligt omfattande. För vidare 

studie kan en djupare analys av praktikaliteten av att 

återvinna gips i Sverige vara av intresse. 

 

• Organiska materials förmåga att absorbera koldioxid i 

luften för att växa är något är högst intressant för vidare 

studier kring miljöanalyser då Sverige har hög tillgång till 

skog men också mycket åkermark för exempelvis odling av 

halm. Användning av dessa material och dess hantering 

efter demolering så att koldioxiden inte frigörs i luften igen 

kan även vara utav intresse för vidare studier. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Ingående material 
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Bilaga 2 OneClickLCA 

Samtliga ingående material i referensobjektet presenteras så som de registrerats i OneClickLCA 
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Alternativa transporter för trä: 

 

Alternativ till stenullsisolering av cellulosaisolering: 

 

Nuvarande och alternativ för gipsskivor från avsnitt 4.1: 
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Klimatpåverkan från modul A1-A5: 

 

Resultat av fallstudie: 

 

 

 

 

 

 


