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Abstract 
The building sector has attributed a significant focus on improving its sustainability performance, as it 
contributed to almost 38% of global carbon dioxide emissions in 2019, and is estimated to be the least 
environmentally friendly industry worldwide. Life cycle analysis (LCA) is considered a rewarding method 
for evaluating the environmental impact caused by buildings or individual building components, based on 
various environmental indicators such as carbon dioxide emissions. A life cycle analysis can be performed 
in different ways depending on the purpose of the analysis. Screening LCA is a method which can be used 
to get an overview of the environmental impact associated with different life cycle stages. The method 
accounts for the environmental impact caused by value chain and the physical flow in production of 
materials and systems. This method can also be useful to analyze the carbon footprint of a building during 
its production phase, A1-A3, and transports of materials to the construction site, A4.  This can enable to 
peruse and reduce building’s carbon footprint by replacing materials with more environmentally friendly 
ones before the building is built. 

Besides the aesthetical benefits, green solutions such as green facades (or living facades) can create the 
possibility to obtain more environmentally friendly buildings. Although green facades are not a new 
concept, such system has increasingly been adopted on the facades of buildings in recent years. While, it 
has been proven that green facades have the ability to absorb pollutants and carbon dioxide from the air, 
their production serves additional CO2 emissions. 

This study has been conducted in collaboration with Ramboll Sweden AB, the division of sustainable 
buildings. The study aims to increase knowledge regarding green facades and their impact on the exterior 
walls, both thermally and environmentally. In the study, 8 models were created and analyzed to explore 
the CO2 impact of green facades on different alternative exterior walls. In this study, an LCA was 
performed, and the impact of living facades on the heat transfer coefficient, the U-value, was analyzed for 
each of which models. Furthermore, an estimation of possible carbon dioxide capture by green facades was 
carried out to explore the potential benefits of such facade systems from a life cycle perspective. 

The results show that a living façade can result in approximately 27.9 kgCO2e/m2 compared with an 
exterior wall without a living façade. However, the ability of such facades to capture carbon dioxide can 
make it possible to compensate this additional carbon dioxide emission during almost 93 years, if a linear 
CO2 capture is assumed. 
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SAMMANFATTNING 
Byggsektorn har ett stort fokus på hållbarhet i dagsläget, eftersom 
byggbranschen utgjorde 38% av det globala koldioxidutsläppet år 2019, och har 
beräknats vara den minst miljövänliga branschen globalt. Livscykelanalys, 
LCA, anses vara en givande metod för att beräkna miljöpåverkan som orsakas 
av byggnader eller enskilda byggnadsdelar, utifrån olika miljöindikatorer som 
t.ex. koldioxidutsläpp. En livscykelanalys kan utföras på olika sätt beroende på 
analysens syfte. En s.k. Screening LCA kan utföras för att få en överblick på 
miljöpåverkan under olika livscykelskeden, genom att beakta värdekedjan och 
fysiska flödet för tillverkning av material och system. Miljöpåverkan som 
utgörs av en byggnad under produktskedet, A1-A3, och transport under 
byggproduktionsskedet, A4, kan tas fram m.h.a. en LCA . Detta kan göra det 
möjligt att överväga andra tillverkningsprocesser av likvärdiga material i 
byggnaden, för att sänka miljöpåverkan innan den byggs. 
  
Gröna lösningar såsom växtfasader, öppnar upp för potentiell utveckling inom 
miljövänligt byggande, varav varianter som levande fasadsystem kan medföra 
olika fördelar utöver sitt estetiska utseende. Även om växtfasader inte är ett 
nytt koncept, har detta system alltmer börjat framträda på byggnaders fasader 
på senare år. Det har bevisats att växter har förmågan att binda koldioxid och 
ta upp föroreningar från luften, men tillverkningen av exempelvis ett levande 
fasadsystem medför miljöpåverkan. 
 
Detta examensarbete har tagits fram i samarbete med Ramboll Sweden AB, 
enheten för hållbara byggnader. Studien syftar till att öka kunskapen angående 
växtfasader och deras påverkan på ytterväggen, både termiskt och 
miljömässigt. I studien skapades 8 modeller för att kunna analysera 
klimatpåverkan av växtfasader på olika konstruktionslösningar för 
ytterväggar. I denna studie utfördes en LCA, samt en analys av levande 
fasadsystems påverkan på värmegenomgångskoefficienten, U-värdet, för 
respektive modell som togs fram utifrån fallstudier av ytterväggar. En 
uppskattning på en eventuell koldioxidupptagning, som ett levande 
fasadsystem medförde, utfördes för att sätta systemets potentiella fördelar i ett 
perspektiv.  
 
Resultatet visar att ett levande fasadsystem medför ungefär en CO2-ökning på 
27,9 kg CO2e/m2 jämfört med en yttervägg utan ett levande fasadsystem. 
Emellertid kan sådana fasaders förmåga att uppta koldioxid göra det möjligt 
att kompensera deras ytterligare koldioxidbidrag under nästan 93 år om man 
antar en linjär CO2-upptagning. 

 
Nyckelord: Växtfasader, Livscykelanalys (LCA), Fasadmaterial, 
Miljöpåverkan, Yttervägg, Stomme, Värmegenomgångskoefficient (U-värde), 
Levande fasadsystem, GWP  
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TERMINOLOGI 
Biomassa – Biologisk masssa, massan av levande organismer  

Buller – Trafik- och omgivningsljud som är oönskvärt och kan i längden 
vara skadligt 

CO2e – koldioxidekvivalent, mått för mängden av olika växthusgaser 
som motsvarar den mängd koldioxid som krävs för att uppnå samma 
klimatpåverkan  

ε – Emissivitet (W/m2), Materialytas förmåga att emittera strålning, 
värde ligger mellan 0–1  

EPD – Environmental Product Declaration, miljövarudeklaration som 
visar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv enligt europeisk standard  

GWP - Global warming potential- Global uppvärmningspotential  

g – Gram, massenhet 

gr – Grain, massenhet baserad på vikten av ett sädeskorn där 1 gr 
motsvarar 0,06479891g 

Gt – Gigaton, massenhet  

Grönytefaktorn – Arbetsredskap för att säkerställa att gröna kvaliteter 
uppnås vid byggande 

Infiltration – Process av vätska som tränger sig ner i poröst material 
eller sprickor   

K-ritningar – Konstruktionsritningar 

φ – Krypning, Deformation som uppstår i ett material vid belastning 
under en lång tid  

LCA – Livscykelanalys 

λ-värde – Värmeledningskoefficient (W/mK), egenskap som anger hur 
bra ett materials termiska isoleringsförmåga är 
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Mt – Megaton, massenhet 

Mikroklimat - Det klimat som råder i luftskikten mycket nära 
markyta, vegetation, byggnader etc., ofta inom någon 

decimeter eller meter från ytorna, eller inom begränsade områden och 
rum, t.ex. en gata i staden 

Nedbrytningsmekanismer - Sönderdelning i beståndsdelar 

Projektering – Planering för ett större arbete som skall leda fram till ett 
bestämt mål 

Spaljé - Ställning av metall eller trä, vanligen avsedd att bära upp eller 
stödja klätterväxter eller fruktträd 

Substrat – Underlag som en växt planteras i 

t – Ton, massenhet  

TWh – Terawattimmar 
 
UHIE – The Urban Heat Island Effect, värmeöeffekten i urban miljö  

U-värde – Värmegenomgångskoefficient (W/m2K), egenskap som 
anger hur bra en byggnadsdels termiska isoleringsförmåga är   
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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Hållbarhet är ett ämne som i dagsläget har ett stort fokus inom många 
sektorer såväl som byggsektorn. Hållbarhet består av tre huvudaspekter 
som inkluderar;  sociala, ekonomiska, och ekologiska aspekter, och kan 
anses vara något som är försörjbart som går att underhålla (Gröndahl & 
Svanström, 2010, p. 39). År 2015 tog Förenta nationerna, FN (2015), fram 
de 17 Globala målen som ingår i Agenda 2030, och antogs år 2016. De 
Globala målen bygger på dessa tre huvudaspekter, som tillsammans ska 
uppfylla en hållbar utveckling i världen (UN, 2015, p. 3). Byggbranschen 
berörs av ett antal Globala mål, varav främst målet 11, som syftar till att 
uppnå hållbara städer och samhällen genom att beakta både sociala, 
ekonomiska och ekologiska aspekter vid stadsutveckling, byggande och 
planering av bostäder. 

Byggbranschen har beräknats vara den minst miljövänliga branschen i 
hela världen, där koldioxidutsläppet stod för ca 38% av det globala 
koldioxidutsläppet år 2019 (Hamilton, et al., 2020, p. 23). Enligt Hamilton 
et al. (2020, p. 25), beräknade IEA år 2020 att det direkta- och indirekta 
koldioxidutsläppet behöver minskas med 50% respektive 60% till år 
2050, för att kunna uppnå de globala klimatambitionerna som anges i 
Parisavtalet. Byggbranschen behöver således minska koldioxidutsläppet 
med cirka 6% per år från 2020 till 2030 för att uppnå det globala 
klimatmålet (Hamilton, et al., 2020, p. 25).  

1.2 Grönområden och gröna lösningar 
Tidigare studier visar att grönområden, som exempelvis parker i 
stadsmiljö, kan vara en bra lösning och ekologiskt fördelaktigt eftersom 
en minskning av koldioxid i atmosfären sker enligt Perini et al. (2011, p. 
4). Samtidigt bidrar grönområden till en positiv inverkan på människans 
välmående, en bidragande faktor till social hållbarhet enligt Sharifi et al. 
(2021, p. 2), men även grönytefaktorn enligt Boverket (2018). Växter 
binder koldioxid genom fotosyntesen och är på så sätt en bidragande 
faktor till reduceringen av koldioxid i atmosfären. Fotosyntesen bildar i 
sin tur, med hjälp av koldioxiden, biomassa och syre (Perini, et al., 2011, 
p. 4).  
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På grund av den ökade miljömedvetenheten i dagens samhälle har 
engagemanget för gröna lösningar, som t.ex. gröna tak och växtfasader, 
tilltagit utifrån en studie om gröna tak och fasader (Besir & Cuce, 2018, 
p. 917). Gröna lösningar antas ha en historisk anknytning till Babylons 
hängande trädgårdar från år 600 f.Kr, men 2000 år senare saknas 
fortfarande fastställning av deras potentiella för- och nackdelar (Ottelé, 
et al., 2011, p. 3419). Gröna lösningar i form av växtfasader, vars utseende 
kan liknas vid spaljéer i större skala, har tagits fram inom 
byggbranschen. Liknande gröna tak, består växtfasader av grönska som 
i stället monteras eller växer vertikalt på en ytterväggs fasad. Med sin 
grönska bidrar växtfasader, utöver påverkan på människans välmående 
som nämnts tidigare, till reduceringen av koldioxidutsläpp i atmosfären, 
vilket kan öppna upp för potentiell utveckling inom miljövänligt 
byggande. 
 
1.3 Utredning av klimatpåverkan 
Livscykelanalys, LCA, är en metod som används för att analysera en 
produkts, byggnads eller systems livscykel och beräkna miljöpåverkan 
som medföljer dess olika skeden (Boverket, 2019, p. 7). Detta betyder, för 
t.ex. byggnader, att miljöpåverkan tas fram från att naturresurser erhålls 
för materialtillverkning, till att byggnaden rivs och dess ingående 
material återvinns eller deponeras. En byggnads livscykel delas in i olika 
skeden, dessa beskrivs mer detaljerat i avsnitt 2.2. I utförandet av en 
LCA, är det viktigt att de analyserade produkterna, byggnaderna eller 
systemen uppfyller samma funktion, baseras på samma metod och att 
samma datakvalitet används (Boverket, 2019, p. 15). 

Enligt tidigare studier, om tillämpning av LCA på byggnadsdesign i 
tidigt skede för minskad miljöpåverkan (Basbagill, et al., 2013, p. 89), 
tillåter denna metod konstruktörer att, i ett tidigt projekteringsskede, 
hitta komponenter i en byggnad med högst potential att medföra stor 
klimatpåverkan genom hela dess livscykel. Basbagill et al. (2013, p. 89), 
menar att konstruktörer har en möjlighet att fokusera på viktiga beslut 
om olika åtgärder, för att förbättra en konstruktion tidigt i ett projekt, 
innan konstruktionsritningen färdigställs. I en LCA kan olika parametrar 
för miljöpåverkan analyseras, varav exempelvis Global Warming 
Potential, GWP, är ett mått på klimatpåverkan i form av utsläpp av 
växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen, som mäts i 
koldioxidekvivalenter, CO2e (Dahlgren, et al., 2015, p. 7).  
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1.4 Problem, syfte och frågeställningar  
Även om växtfasader ger en stor potential för att minska klimatpåverkan 
genom fotosyntes kan deras etablering kräva ytterligare material och 
komponenter som så småningom kan öka byggnadens klimatpåverkan 
ur ett livscykelperspektiv. Ändå är studier, kring hur växtfasader 
påverkar ytterväggens egenskaper och vad de medför utifrån ett 
miljövänligt- och livscykelperspektiv, begränsade.  
 
En analys vid applicering av ett levande fasadsystem, på olika 
ytterväggskonstruktioner, bestående av Sveriges mest förekommande 
konstruktionsmaterial, kan utreda dess GWP ur ett livscykelperspektiv 
med hjälp av en LCA. Genom att jämställa de olika 
ytterväggskonstruktionerna inför en LCA, för att möjliggöra en likvärdig 
jämförelse mellan dessa, kan den termiska isoleringsförmågan likställas. 
Detta ger samtidigt en möjlighet att analysera den potentiella påverkan 
på värmegenomgångskoefficienten, U-värdet, i de olika 
ytterväggskonstruktionerna vid applicering av ett levande 
fasadsystem.   
 
Denna studie syftar därför till att genom en livscykelanalys utreda 
miljöpåverkan, GWP, av ytterväggar med ett levande fasadsystem i 
tidigt skede, för att sedan jämföras med ytterväggskonstruktioner utan 
ett levande fasadsystem. Studien syftar också till att utforska levande 
fasadsystems potentiella påverkan på ytterväggens U-värde. Detta 
kommer att ge en bättre kunskap om för- och nackdelar med växtfasader 
och hur dessa fasadsystem kan påverka byggnadens miljöpåverkan, 
GWP, ur ett livscykelperspektiv. Två forskningsfrågor har identifierats 
för att uppnå dessa syften 

F1 Hur påverkar ett levande fasadsystem byggnadens klimatpåverkan, 
GWP, ur ett livscykelperspektiv jämfört med ytterväggskonstruktioner 
utan levande fasadsystem? 

F2 Hur påverkas ytterväggens värmegenomgångskoefficient efter 
installation av ett levande fasadsystem? 
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1.5 Avgränsningar 
Studien kommer enbart att fokusera på miljöindikatorn GWP utifrån en 
LCA, vars fokusområde inkluderar en analys av koldioxidutsläpp som 
orsakas av materialtillverkningen och transporten till byggarbetsplatsen, 
d.v.s. skedena A1-A3 och A4 i en byggnadslivscykel. I analysen av 
livscykelskedet A4, byggproduktionsskedet, analyseras transporter till 
byggarbetsplatsen, som i denna studie har begränsats till området 
Rosendal i Uppsala. Fuktrelaterade frågor i samband med analysen av 
ytterväggskonstruktionernas U-värde kommer inte att inkluderas i 
studien. Analyserna av ytterväggarna med växtfasad, omfattar enbart 
levande fasadsystem exklusive vattenförsörjningssystem, och utgörs av 
en växtpaneltyp, s.k. Frameless, en konstruktionslösning som erbjuds på 
marknaden i Sverige. 



5 
 

2. LITTERATURSTUDIE 
I litteraturstudien samlas relevant information för att få en djupare 
förståelse för hållbarhetsmål relaterade till byggnader samt deras 
miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Valet av material, i de olika 
modellerna för ytterväggarna som ska analyseras, kommer att baseras på 
den information och statistik som tas fram i litteraturstudien samt utgöra 
fallstudien av ytterväggar. 

2.1 Hållbarhetsmål relaterade till byggnader 
Som nämnts tidigare och enligt figur 2.1, mål 11 hanterar främst sociala, 
ekonomiska och ekologiska aspekter inom just stadsplanering och 
byggbranschen (UN, 2015, p. 26). 

 
Figur 2.1, Globala mål 11 (UNDP, 2020). 

För att bidra till ett mer miljövänligt byggande inom byggbranschen, kan 
byggföretag basera sina individuella miljömål i deras hållbarhetsarbete 
på de delmål som satts upp för de Globala målen, för att på så sätt kunna 
bidra till en hållbar utveckling. Olika delmål som kan beröra byggföretag 
är att minska städers miljöpåverkan och skapa säkra och inkluderande 
grönområden för alla (UN, 2015, p. 26). De ekologiska aspekterna av 
hållbar utveckling involverar olika parametrar som handlar om att 
bevara och ta hand om naturen, och olika åtgärder som måste vidtas för 
att minska människans inverkan på jorden och dess klimat. Några av de 
ekologiska aspekterna som hanteras av Agenda 2030, är problem 
angående energiförbrukning, konsumtion av material, koldioxidutsläpp 
och bevaring av den biologiska mångfalden. Globala mål som berör 
dessa aspekter är mål 7, Hållbar energi för alla; mål 12, Hållbar 
konsumtion och produktion; mål 13, Bekämpa klimatförändringarna; 
och mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald enligt figur 2.2 (UN, 2015, 
pp. 21, 24-27). 
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Figur 2.2, Globala mål 7, 12, 13 och 15 (UNDP, 2020). 

Byggföretag kan bidra till mål 12, genom att hållbarhetsredovisa i sina 
årsredovisningar vilket hjälper både det egna företaget och andra 
företag. Detta kan klargöra för företaget vad som exempelvis står för det 
största koldioxidutsläppet i företagets värdekedja (Borglund, et al., 2012, 
pp. 183-184, 225). En hållbarhetsrapport kan hjälpa andra företag att 
bidra till andra hållbarhetsmål genom att visa öppenhet och agera 
protokoll, för företaget och gör det möjligt att få en detaljerad överblick 
på exempelvis konsumtion och koldioxidutsläpp. För att företag ska 
förebygga överflödigt utnyttjande av naturresurser och minska 
överkonsumtionen, menar Borglund et al. (2012, p. 225), behöver de 
analysera möjligheterna av materialåteranvändning men också upprätta 
en god förvaltning av byggnader. Enligt en tidigare studie om 
implementering av hållbarhetsprinciper i byggbranschen (Akadiri, et al., 
2012, pp. 136-137), kan valet mellan likvärdiga material med olika 
livslängder bedöma huruvida underhållet ser ut och därmed påverka en 
konstruktions grad av hållbarhet.  
 
Andra hållbarhetsmål vilka företag inom byggbranschen kan bidra till är 
mål 7, genom att, under förvaltningen av byggnader, se till att 
energieffektivisera byggnader och utföra åtgärder som minskar 
värmeförluster i form av exempelvis tilläggsisolering. För att bidra till 
energieffektivisering i ett tidigt skede, dvs. kan olika simuleringar och 
analyser utföra, exempelvis en LCA, som kan visa en prognos redan i 
projekteringsfasen över byggnadens förväntade energiförbrukning 
under hela eller delar av en byggnads livscykel (Gröndahl & Svanström, 
2010, pp. 175-177). Enligt Akadiri et al. (2012, p. 134), är det avgörande 
vilka material och metoder som används inför konstruktionsfasen av 
byggnader för att främja energieffektiviseringen. Bidrag till att bibehålla 
ekosystem och biologisk mångfald enligt hållbarhetsmålet 15, kan tas i 
beaktande vid t.ex. nybyggnation, där exploatering kan komma att 
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utföras. Enligt Akadiri et al. (2012, p. 135), kan även konsumtionen och 
utvinningen av naturresurser inför byggproduktion påverka den 
biologiska mångfalden negativt. Byggbranschen kan bidra till 
hållbarhetsmålet 13 genom att sträva mot ett lägre koldioxidutsläpp, 
vilket i sin tur bidrar till att stabilisera den globala temperaturökningen, 
som enligt Parisavtalet (Almqvist, et al., 2020, p. 137), inte bör överstiga 
2 °C och helst vara 1,5 °C som högst.      
 
Anledningen till att just koldioxidutsläpp studeras, beror på att denna 
växthusgas är en stor bidragande faktor till att växthuseffekten ökar 
(Gröndahl & Svanström, 2010, p. 83). Det globala koldioxidutsläppet har 
beräknats att vara cirka 33 Gt, dessa beräkningar utfördes år 2019 av 
organisationen International Energy Agency, IEA (2020, p. 17). I 
samband med denna beräkning, gjorde även IEA en uppskattning på 
reduceringen av det globala koldioxidutsläppet inför år 2020, som blev 
30,4 Gt. Detta visar att reduceringen skulle bli 2,6 Gt, vilket motsvarar 
ungefär 8% av det totala utsläppet år 2019 (International Energy Agency, 
2020, p. 17). Enligt Naturvårdsverkets analys av Sveriges klimatpåverkan 
(Almqvist, et al., 2020, p. 19), beräknades utsläppet av växthusgaser, år 
2019, utgöras av 50,9 miljon ton koldioxidekvivalenter i Sverige. Målet är 
att uppnå ett netto-nollutsläpp år 2045 genom att sänka mängden 
koldioxidekvivalenter med ca 6–10% per år fr.o.m. år 2019. I analysen 
redovisas även energianvändning som beräknades att vara 77 TWh år 
2019 inkluderande elvärme, gas, biobränsle, fjärrvärme och olja 
(Almqvist, et al., 2020, p. 105). 

2.2 Livscykelanalys 
Som tidigare nämnts, delas en byggnads livscykel in i de olika skedena 
A1-A3, A4-A5, B1-B7, och C1-C4 enligt figur 2.3 (Boverket, 2019, pp. 7-
9). A1-A3, Produktskedet, inkluderar erhållning av de naturresurser som 
används i produktens tillverkning, transporter och framställningen av 
produkten. A4-5, Byggproduktionsskedet, innefattar transporter av 
produkterna från tillverkningsplatsen till byggarbetsplatsen där 
byggnaden färdigställs. B1-B7, Användningsskedet, inkluderar 
byggnadens användning, drift som t.ex. energi- och vattenförbrukning, 
samt underhåll och reparationer. C1-C4, Slutskedet, innefattar rivning av 
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byggnaden när den uppnått sitt syfte, transporter av byggnadens 
restprodukter som exempelvis kan återvinnas eller återanvändas.  
 
Denna typ av indelning av olika skeden gör det möjligt att beräkna i 
vilken del av byggnadens livscykel som utgör den största miljöpåverkan. 
På detta sätt kan korrigeringar av olika faktorer utföras redan i 
projekteringsfasen, utifrån resultatet som tas fram med hjälp av en LCA, 
för att sänka byggnadens miljöpåverkan. Denna metod fungerar även 
om det enbart gäller en specifik byggnadsdel som t.ex. en yttervägg. 
Desto tidigare en LCA utförs och analyseras, desto större möjligheter till 
reducering av miljöpåverkan finns det. Genom att byggföretag tar 
hänsyn till miljöpåverkan i tidigt skede, kan tidsramen ge rum för 
förbättringar och således reducera byggprocessens miljöpåverkan 
genom byggnadens alla skeden i dess livscykel. Att utföra en LCA bidrar 
till ett mer hållbart byggande och vidare ett mer hållbart samhälle 
(Boverket, 2019, pp. 7-9, 16). 
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Figur 2.3, Skeden i en byggnads livscykel innehavande bokstavsbeteckningar 
(Boverket, 2019, p. 9). 

I en LCA kan det framkomma detaljerad eller övergriplig information 
beroende på analysens syfte. I Europas LCA-standarder för byggnader 
inkluderas olika miljöpåverkanskategorier, s.k. miljöindikatorer. Dessa 
indikatorer är försurning, AP; övergödning, EP; utarmning av icke-
fossila resurser, ADPe; utarmning av fossila resurser, ADPf; 
ozonnedbrytning, ODP; marknära ozon, POCP och sist klimatpåverkan 
växthusgaser, GWP enligt figur 2.4. Miljöindikatorer som ska inkluderas 
i en LCA, bestäms i samband med beslutet om analysens syfte och mål. 
Om målet är att avgöra vilken av två olika ytterväggskonstruktioner som 
har minst miljöpåverkan, och syftet är att koldioxidutsläpp ska vara så 
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lågt som möjligt, ska klimatpåverkan växthusgaser, GWP, inkluderas i 
analysen (Boverket, 2019, p. 14). 

 
Figur 2.4, Miljöindikatorer enligt Europeisk LCA-standarder (Boverket, 2019, 
p. 14). 

Enligt en tidigare studie om beräkning av en byggnads koldioxidutsläpp 
genom hela dess livscykel (Peng, 2016, p. 461), visade en LCA att det 
största bidraget till koldioxidutsläppet utgjordes av användningsskedet, 
B1-B7. Det totala koldioxidutsläppet beräknades för livscykelns alla 
skeden för en befintlig kontorsbyggnad, lokaliserad i Jiangsu-provinsen 
i östra Kina, vars livslängd under B1-B7 hade antagits vara 50 år (Peng, 
2016, pp. 455, 459). Resultaten redovisar ett totalt koldioxidutsläpp på 85 
667,14 tCO2 genom hela livscykeln, varav skedet B1-B7 utgör 85,4% av 
det totala utsläppet, 12,6% utgörs av skedet A1-A5 och 2% utgörs av 
skedet C1-C4 (Peng, 2016, p. 461). Icke desto mindre indikerar Shadram 
och Mukkavaara (2018, p. 1202), att med förbättring av byggnadens 
energieffektivitet under användningsfasen blir materialtillverkningens 
bidrag, d.v.s. A1-A3, till den totala livscykelenergianvändningen och 
koldioxidutsläppen större. 

En LCA kan utföras på olika sätt beroende på analysens syfte, 
exempelvis kan en s.k. Screening LCA utföras i syfte att ge en överblick 
på vad som utgör störst miljöpåverkan i en produkts, t.ex. en byggnads, 
livscykel (EeBGuide, 2012). Enligt en tidigare studie om utveckling av 
metod i CO2e-redovisning för att fastställa och analysera 



Kap. 2 Litteraturstudie  

11 
 

koldioxidutsläpp i höghus under skedena A1-A5 (Gan, et al., 2017, p. 
831), visade en LCA av ett höghus att den största mängden 
koldioxidutsläpp berodde på armeringsjärn och konstruktionsstål, men 
utgjorde lägst massa i konstruktionen. Enligt Gan et al. (2017, p. 831), 
resulterade en analys av olika scenarion, av tillverkningsprocesser och 
ingående material som utgjorde armeringsjärnet samt 
konstruktionsstålet, i att beroende på tillverkningsprocess och material 
som användes, kunde koldioxidutsläppet variera kraftigt. Exempelvis 
visade resultatet att tillverkningsprocessen innehavande bearbetning av 
stål i masugn medförde ett koldioxidutsläpp på 459 kg CO2e/m2, medan 
tillverkningsprocessen innehavande bearbetning av stål i ljusbågsugn 
medförde ett koldioxidutsläpp på 403 kg CO2e/m2 (Gan, et al., 2017, p. 
831).  

Enligt en tidigare studie om LCA av olika takkonstruktioner under 
skedena A1-A3 (Bachawati, et al., 2016), har en jämförelse mellan tak 
med grusballast, reflekterande och varianter av gröna tak utförts i syftet 
att bestämma det bästa alternativet utifrån ett miljöperspektiv. Enligt 
Bachwati et al. (2016, p. 839), visade resultatet av analysen att gröna tak, 
av typen s.k. extensiva gröna tak, utgjorde minst miljöpåverkan med 
avseende på koldioxidutsläpp, medan gröna tak av typen s.k. intensiva 
gröna tak, utgjorde störst miljöpåverkan med avseende på 
koldioxidutsläpp. Intensiva gröna tak utgjorde 130 ton CO2e-utsläpp, 98 
ton CO2e-utsläpp utgjordes av extensiva gröna tak, tak med grusballast 
och reflekterande tak utgjorde 20 ton CO2e-utsläpp respektive 110 ton 
CO2e-utsläpp (Bachawati, et al., 2016, p. 839). Bachwati et al. (2016, p. 
841), menar att resultatet påverkades av de olika ingående materialen i 
respektive konstruktion, och beroende på skillnaden i mängden av dessa 
kan konstruktionens miljöpåverkan variera kraftigt. Utifrån en 
miljövarudeklaration, s.k. EPD, har en GWP tagits fram för ett extensivt 
grönt tak för ett 50 års scenario under användningsskedet, B1, varav 
GWP resulterade i -15 kg CO2e/m2 (Knauf Insulation, 2016, pp. 4-5).  

2.3 Växtfasader 
2.3.1 Fördelar utifrån tidigare studier 
Växtfasader är en metod inom gröna lösningar vars fulla potential inom 
byggbranschen ännu ej har fastställts, men i dagsläget har vissa fördelar 
med denna typ av system framkommit utifrån olika studier kring gröna 
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lösningar samt växtfasader. Enligt en tidigare studie på mastersnivå om 
växtfasader (Rutger, 2012, p. 53), visar växtfasader ha förmågan att 
underlätta städers dagvattenhantering, eftersom den applicerade 
vegetationen medför att infiltration av nederbörd uppstår. Hårdytor, 
d.v.s. asfalt, hårt packat grus och stenplattor, i städer kan försvåra 
dagvattenhanteringen eftersom den naturliga infiltrationen har minskat 
i samband med exploatering (Strandberg & Lavén, 2018, p. 63). Enligt en 
studie om gröna fasader (Sheweka & Mohamed, 2012, p. 512), bidrar 
växtfasader till dagvattenhanteringen eftersom de ersätter den naturliga 
infiltrationen. Enligt Newton, reciterad av Rutger (2012, p. 53), kan 
nederbörden som fångas upp av gröna tak absorberas med 75%, vilket 
resulterar i att den omedelbara vattenföringen reduceras till 25% av de 
annars normala nivåerna.  
 
Växtfasader tillhandahåller mikroklimat, bidrar till den biologiska 
mångfalden, ökar luftkvalitet, reducerar bullernivåer och sänker städers 
temperatur (Besir & Cuce, 2018, pp. 915, 918). I och med att växtfasader 
ökar den biologiska mångfalden, d.v.s. skapar habitat åt insekter och 
andra smådjur som hjälper att sänka skötselbehovet av växter i städer 
genom att pollinera de, sänker de även behovet av kontinuerlig 
återplantering. Rutger (2012, p. 48), framhäver att genom 
implementering av gröna lösningar så som växtfasader, kan 
vegetationen bidra till den biologiska mångfalden genom att skapa 
habitat åt olika djur och insekter och därmed även gynna tillväxten av 
olika växtarter.  

Växtfasader medverkar även till en reducerad väggtemperatur till följd 
av vegetationens och substratets bidrag till skuggeffekten, att 
solabsorptionen minskar, och en ökad termisk isoleringseffekt (Besir & 
Cuce, 2018, p. 918). Enligt Rutger (2012, pp. 54-55), har växtfasader visats 
bidra till reduceringen av s.k. urbana värmeöeffekter. I samband med 
exploatering i städer, lagras värme från solstrålning i hårda ytor under 
dagen, och tillsammans med värmeproduktion från exempelvis fordon 
och industriell verksamhet, bidrar detta till värmeöeffekten. Denna 
reduceras med hjälp av växters avdunstningsprocess samt deras låga 
förmåga att absorbera solstrålning.  

Växtfasader ger möjligheten att täcka mer yta på en byggnad till skillnad 
från gröna tak (Besir & Cuce, 2018, p. 918). Besir och Cuse (2018, p. 918), 
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menar att när det gäller större byggnader, exempelvis 
flerbostadshus,  kan växtfasader täcka ungefär 20 gånger mer yta än vad 
gröna tak gör. Genom att täcka en större yta kan växtfasaderna bidra till 
att skydda byggnadens ytskikt från negativa miljöeffekter som t.ex. 
strålningsangrepp och surt regn, vilket kan ge ofördelaktiga resultat på 
byggnadens utseende. I samband med solstrålningsskyddet som 
växtfasader medför, på den underliggande fasaden på byggnaden, utgör 
den även ett skydd mot vind (Rutger, 2012, pp. 41, 54-55).  

 
Enligt Rutger (2012, p. 37), bidrar även mikroorganismer vid växters 
rötter till filtrering av föroreningar i vatten som tillförs växterna, varav 
mikroorganismerna sedan omvandlar föroreningarna till näring inför 
växternas tillväxt. Rutger (2012, p. 38), menar att med hjälp av 
mikroorganismernas process och maximera filtreringen av föroreningar, 
krävs det att fasadytan innehar ett maximalt antal växter för att uppnå 
det bästa resultatet. Liknande EPDn för det extensiva gröna taket som 
hade en koldioxidupptagning på 15 kg CO2e/m2, indikerar Rutger (2012, 
p. 39), att växter besitter förmågan att även binda och ta upp de flesta 
luftföroreningar som förekommer i stadsmiljön, exempelvis kan ett träd 
vars stamomkrets är 67 cm, ha en årlig upptagning av 90 kg CO2, 0,5 kg 
ozon, 0,9 kg svavel- och kvävedioxidpartiklar. En person i New York 
producerar ungefär 11 t CO2/år enligt Rutger (2012, p. 41), men enligt 
statistik över CO2 per capita för en person i Sverige, är 
koldioxidproduktionen i stället 4,45 ton CO2/år per capita 
(Ekonomifakta, 2020). 

2.3.2 Typer av växtfasader 
I en tidigare studie om gröna lösningar för byggnaders ytskikt (Perini, et 
al., 2011, pp. 2-3), presenteras olika sätt att implementera grönska på 
fasaden. Fem olika lösningar beskrivs enligt figur 2.5, varav lösningarna 
antingen kategoriseras som direkta- eller indirekta gröna system eller 
levande fasadsystem.  
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Figur 2.5, Konstruktionslösningar för gröna fasader (Perini, et al., 2011, pp. 2-
3). 

Lösning a) kategoriseras som ett indirekt grönt system, där krukor 
innehavande klätterväxter sätts upp på fasaden i kombination med 
vajrar. Lösning b) benämns som ett direkt grönt system, där lösningen 
utgörs av klätterväxter som planteras direkt i marken intill byggnadens 
yttervägg, som sedan klättrar direkt på fasaden. Lösning c) har liknande 
lösning a) kategoriserats som ett indirekt grönt system. Lösningen består 
av vajrar eller spaljéer som agerar stöd för klätterväxter, men samtidigt 
skydd för fasaderna mot eventuella skador som växterna annars kan 
medföra vid direktkontakt. Lösning d) och e) benämns också som 
levande fasadsystem, varav lösning d) utgörs av skumunderlag som 
stöds av stålkorgar, och lösning e) består av filtskikt som bildar växternas 
underlag och fungerar som skydd för fukt. Lösning f) kategoriseras även 
som ett levande fasadsystem som består av krukor, men utgörs som 
panelsystem, där avståndet mellan krukorna är mindre än i lösning a) 
och medför möjligheten att välja andra växter än enbart klätterväxter. 
Lösning a) och de levande fasadsystemen behöver ett bevattningssystem, 
eftersom växterna planteras i krukor eller i substrat som inte utgörs av 
mark, för att tillgodose växternas behov. (Perini, et al., 2011, pp. 2-3). 

Enligt marknadens utbud av olika system av växtfasader i dagsläget 
utgörs system, liknande lösning a) och c) enligt figur 2.5, främst av 
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rostfritt stål vilket medför en låg egenvikt (Veg Tech AB, 2020, p. 54). 
Exempel på vajrar innehavande klätterväxter redovisas i figur 2.6, vars 
utformning efterliknar en typisk spaljé till utseendet.  

 
Figur 2.6, Illustration av Gröna vajern spaljé och utseende efter installation 
(Veg Tech AB, 2020, p. 64). 

Lösningar som är mer anpassade för större spännvidder än de 
spaljéliknande lösningarna, kan likaså utgöras av vajrar som i stället 
placeras vertikalt på fasaden. Exempel på denna typ av lösning visas i 
figur 2.7. Dimensionering och utförande av dessa lösningar kan variera 
beroende på omfattning och ett projekts syfte (Veg Tech AB, 2020, p. 61). 

 
Figur 2.7, Illustration av vertikal vajerlösning (Veg Tech AB, 2020, pp. 56, 59). 

Andra lösningar som erbjuds på marknaden i dagsläget är levande 
fasadsystem, som utgörs av paneler i olika dimensioner och utseenden. 
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Tre exempel på utformning av dessa paneler visas enligt figur 2.8, Folded 
Frame, Paneltyp 1; Metal Frame, Paneltyp 2; och Frameless, Paneltyp 3. 
Panelernas skikt består av en luftspalt eller ett membran och substrat, och 
en s.k. butongpanel, gjort på Ultra High-Performance Fibre-Reinforced 
Concrete, FR-UHPC, vars förekomst inte är den vanligaste i 
byggbranschen på grund av den höga produktionskostnaden den 
medför, enligt en tidigare studie om mekaniska egenskaper om 
ultrahögpresterande fiberarmerad betong (Yoo & Banthia, 2016, pp. 267-
268). Dessa butongpaneler har en struktur i form av små kupoler, vars 
utformning ger håligheter genom hela plattan, vilket tillåter växter att 
tränga igenom butongpanelen efter att planteringen i substratet är utförd 
(Butong AB, 2020, pp. 8, 11).  

 
Figur 2.8, Folded Frame, Paneltyp 1; Metal Frame, Paneltyp 2; och Frameless, 
Paneltyp 3 (Butong AB, 2020, p. 11).  

2.4 Material i ytterväggar 
2.4.1 Statistik över material i Sveriges ytterväggar 
Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB (2020), är betong det vanligaste 
materialet i stommar för flerbostadshus i Sverige, enligt tabell 2.1. 
Trästommar utgör 20% av stommar som används i nybyggnation av 
flerbostadshus, men deras popularitet har gradvis börjat öka. Även om 
andelen betongstommar i nybyggnation av flerbostadshus har börjat 
sjunka, är betong fortfarande det mest valda materialet i Sverige.  
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Tabell 2.1, Lägenheter i nybyggda ordinära flerbostadshus, procent efter 
material i husens stomme och år (SCB, 2020). 

 

De vanligaste fasadmaterialen för flerbostadshus i Sverige är, enligt SCB 
(2020), tegel, puts och trä som presenteras i tabell 2.2. Liknande 
populariteten för trästommar, har användandet av träfasader långsamt 
ökat med åren. Tegel är det mest använda fasadmaterialet, varav 31% av 
nybyggnation av flerbostadshus år 2019 utgjordes av detta material. 
Populariteten hos putsfasader har långsamt sjunkit de senaste tio åren, 
och kommer inte analyseras i denna studie.  

Tabell 2.2, Lägenheter i nybyggda ordinära flerbostadshus, procent efter 
fasadmaterial och år (SCB, 2020). 

 

2.4.2 Beständighet, för- och nackdelar 
De olika stom- och fasadmaterialen kan medföra olika typer av risker 
som avgör materialens beständighet och därav påverka ytterväggens 
livslängd. Riskerna som förekommer är olika nedbrytningsmekanismer 
som kan delas in i kemiska, - elektrokemiska, - fysikaliska, - biologiska, - 
och strålningsangrepp. Dessa nedbrytningsmekanismer kan vara mer 
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framträdande i vissa miljöer och påverka materialets livslängd på olika 
sätt beroende på den geografiska platsen där materialet befinner sig i 
(Burström & Nilvér, 2018, pp. 180-181). I dagsläget har exempelvis 
antalet biologiska angrepp stigit p.g.a. att utomhusklimatet har ändrats 
till följd av den globala uppvärmningen, där både temperatur och fukt 
har ökat (Burström & Nilvér, 2018, p. 199). 

Betong 
Betong kan främst utsättas för kemiska, - fysikaliska, - och biologiska 
angrepp. De olika nedbrytningsprocesserna som betong kan utsättas för 
är syror som främst drabbar cementbundna material, karbonatisering 
vilket kan vara en utlösande faktor till armeringskorrosion, och 
alkalikiselsyrareaktioner (Burström & Nilvér, 2018, pp. 182-183, 190). 
Temperatur- och fuktrörelser är andra angrepp som drabbar betong, som 
kan ge upphov till krympning och svällning i betongen som slutligen kan 
leda till sprickbildning (Burström & Nilvér, 2018, pp. 194, 198, 288). 
Krypning, (φ), är en lastdeformation som uppstår p.g.a. långtidslast. 
Krypning är beroende av mängden fukt som har tagit in sig i betongen, 
desto fuktigare betongen är desto större blir deformationen (Burström & 
Nilvér, 2018, pp. 286-287). Biologiskt angrepp i form av sulfatoxiderande 
eller sulfatreducerande bakterier kan förekomma, men då främst i 
avloppsanläggningar och avloppsrör av betong (Burström & Nilvér, 
2018, p. 200). 
 
En av fördelarna med att använda betong som byggnadsmaterial är den 
maximala användningstemperaturen runt 500 – 600  °C. Om betong 
utsätts för brand, börjar inte materialet att tappa sin hållfasthet förens en 
temperatur runt 900 °C har nåtts (Burström & Nilvér, 2018, p. 225). 
Betong har en tryckhållfasthet runt 10 - 70 MPa, beroende på vilken typ, 
och kan vara en fördel i just större byggnader som flerbostadshus 
(Burström & Nilvér, 2018, p. 145). Exempelvis har betongklass C60/75 en 
tryckhållfasthet på 75 MPa, medan C12/15 har tryckhållfastheten 15 MPa 
(Isaksson, et al., 2017, p. 305). Draghållfastheten är däremot inte lika hög 
och beräknas vara ungefär 10% av betongens tryckhållfasthet (Burström 
& Nilvér, 2018, p. 286). Betong klarar även ett kritiskt fukttillstånd på ca 
90–95, innan risken för eventuellt mögel eller missfärgningar kan uppstå 
(Burström & Nilvér, 2018, p. 106) 
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Trä 
Trä är ett organiskt material som är i hög risk för att bli utsatt för 
biologiska angrepp. Detta kan innebära angrepp av bakterier och 
svampangrepp, i form av exempelvis mögelsvamp och rötsvampar. 
Dessa är beroende av parametrar som temperatur, fukt och även 
tillgängligheten av syre. Olika kemiska angrepp. som exempelvis 
cellulosanedbrytande syror och salter, och alkaliska lösningar som 
drabbar hemicellulosa samt lignin, kan även förekomma (Burström & 
Nilvér, 2018, p. 448). Djur och insekter, som t.ex. husbock, strimmiga 
trägnagare och pålmaskar, kan även utgöra en risk för trä. Dessa typer 
av angrepp kan förekomma inuti materialet eller i dolda utrymmen, 
exempelvis vinden, som kan medföra svårigheter att identifiera och 
upptäcka angreppen i god tid (Burström & Nilvér, 2018, p. 451). Trä som 
fasadmaterial kan medföra ökad risk för strålningsangrepp som utgörs 
av solljus. Om trä utsätts för mycket solljus kan det mörkna och förändra 
fasadens utseende (Burström & Nilvér, 2018, p. 202). Olika konsekvenser 
med trä kan även uppstå i samband med brand. Trä har en 
temperaturtolerans på maximalt 50 °C, vilket betyder att materialets 
egenskaper förändras vid en högre temperatur. Vid ca 100 °C börjar trä 
torka ut och slutligen kan brand uppstå vid en temperatur runt 250–280 
°C. Efter att en brand har skett, har materialets hållfasthet samt 
elasticitetsmodul påverkats och har reducerats påtagligt (Burström & 
Nilvér, 2018, pp. 215-216, 222, 230). 

Trä, till skillnad från betong, har en högre draghållfasthet relativt sin 
tryckhållfasthet. Beroende på vilken typ av trä, kan draghållfastheten 
mätas upp till 150 MPa parallellt med träets fibrer, medan 
tryckhållfastheten kan vara upp till 60 MPa (Burström & Nilvér, 2018, p. 
145). Furu har exempelvis en tryckhållfasthet, parallellt med fibrerna, på 
ca 46 MPa och en draghållfasthet på ca 104 MPa, medan 
tryckhållfastheten vinkelrätt mot fibrerna är 7 MPa. Gran har 
motsvarande tryckhållfasthet, parallellt med fibrerna, på ungefär 40 MPa 
och en draghållfasthet på ca 88 MPa (Burström & Nilvér, 2018, p. 444). 
Trä är ett poröst material, vilket medför en bra värmeisoleringsförmåga, 
och kan därav behöva mindre isolering i exempelvis en yttervägg. 
Beroende på trätypen, kan trä ha en porositet upp mot ca 70%, till 
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skillnad från betong som kan ha en porositet på ungefär 19% (Burström 
& Nilvér, 2018, pp. 52-53, 446). 

Tegel 
Tegel som ett fasadmaterial kan innebära risk för frost- och 
saltsprängning, som kategoriseras som fysikaliska angrepp (Burström & 
Nilvér, 2018, p. 194). Tegel är ett värmebeständigt material som är 
obrännbart. Det är ett material som klarar av höga temperaturer och 
exempelvis eldfast tegel har en maximal användningstemperatur på ca 1 
300 °C. Detta beror på den tillverkningsprocess som tegel har, där 
materialet bränns vid höga temperaturer kring 1 000 °C. Dock klarar inte 
murverket, i helhet, en så pass hög temperatur eftersom murbruk enbart 
har en maximal användningstemperatur mellan 450 - 550 °C, beroende 
på vilken typ av murbruk som används. Det mest värmebeständiga 
murbruket är kalkcementbruk, som börjar vittra sönder vid en 
temperatur på ca 600 °C (Burström & Nilvér, 2018, p. 222). Tegel har 
egenskaper som kan variera beroende på bränningsgraden och 
sammansättningen av råmaterialet, vilket utgörs av lera samt sand, kalk 
eller tegelkross (Burström & Nilvér, 2018, pp. 330, 340). Tegel är 
momentanelastiskt och volymbeständigt, vilket innebär att materialet 
inte är känsligt för krypning eller plastiska deformationer, och 
temperatur- och fuktbetingade deformationer är minimala. Tegel är även 
beständigt mot biologiska angrepp och, i viss mån, även kemiska 
angrepp bortsett från starka syror. Beroende på bränningsgraden kan 
teglets porositet variera mellan 60 - 90% och är avgörande för materialets 
isoleringsförmåga (Burström & Nilvér, 2018, pp. 340-341)
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3. METOD 
3.1 Metodöversikt 
Studien genomfördes utifrån en datainsamling som utfördes med hjälp 
av en litteraturstudie och dialoger. Den insamlade datan användes i en 
fallstudie av ytterväggar, som avgjorde antalet modeller och deras 
utformning inför de datadrivna analyserna som utfördes i programmen 
THERM och One Click LCA (2015). Hur installationen av en växtfasad 
påverkade ytterväggarnas U-värde, analyserades i THERM med hjälp av 
modellerna som togs fram i fallstudien. Ytterväggarnas koldioxidutsläpp 
i livscykelns skeden A1-A4,  analyserades i miljöberäkningsverktyget 
One Click LCA (2015), som sedan jämfördes med det nya 
koldioxidutsläppet efter att ett levande fasadsystem applicerades på 
respektive yttervägg. En uppskattning på en hypotetisk 
koldioxidupptagning, som utgörs av ett levande fasadsystem per m2, 
utfördes utifrån litteraturstudien för ett scenario på 100 år, samt en 
uppskattad tid för kompensering av koldioxidutsläpp, som utgjordes av 
ett levande fasadsystem, utfördes även. Detta syftade till att ge ett 
perspektiv på hur en eventuell koldioxidupptagningen skulle kunna se 
ut, men även för att öppna upp inför förslag på framtida studier. 
Studiens utförande och tillvägagångssätt redovisas enligt figur 3.1. 

 
Figur 3.1, Översiktlig arbetsprocess för examensarbetet. 
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3.2 Datainsamling 
Datainsamling inför fallstudier av ytterväggar i kapitel 4, bestod av 
insamlade data utifrån dialoger med tre respondenter, litteraturstudien 
samt data i form av konstruktionslösningar som beskrevs av Isover Saint-
Gobain (2021), ett företag som tillverkar isolering. Respondenterna som 
valdes inför dialogerna omfattades av tre olika aktörer från företag vilka 
förknippades med levande fasadsystem, en VD för ett företag som 
tillverkar levande fasadsystem, leverantör av växter till dessa system, 
samt fastighetsägare som har implementerat ett levande fasadsystem på 
en fastighet. För att kunna inkludera respondenterna och deras svar i 
studien, togs etik med i beaktande, och samtycke till deltagande 
efterfrågades innan dialog påbörjades. Respondenterna fick på förhand 
upplysning om studiens syfte och att dialogerna syftade till att samla in 
data angående levande fasadsystem, växter och erfarenheter kring dessa 
system. Respondenterna har valt att frivilligt dela med sig av information 
kring levande fasadsystem, vilket utgjorde underlaget för fallstudier av 
ytterväggar samt analyserna.  

Datainsamlingen i samband med dialogerna utfördes i syfte att ge en 
djupare förståelse för konstruktionslösningar för levande fasadsystem. 
Dialogerna utgjordes av diskussionsfrågor utifrån data enligt 
litteraturstudien, se Bilaga 1, varav frågorna inte skickades i förhand till 
respondenterna i syfte att kunna ha en öppen dialog och få spontana 
svar, som öppnade upp för diskussion. Utökad information, i form av 
dokument, skickades av respondenterna i efterhand som komplement 
för uteblivna uppgifter som t.ex. ritningar och övriga dokument. Data 
om exempelvis ingående material, levande fasadsystems kompatibilitet, 
dimensioner och avstånd, rekommendationer, för- och nackdelar, samt 
växter samlades in.  

I fallstudier av ytterväggar utformades modeller för respektive 
yttervägg, varefter de jämställdes inför LCAn genom att den termiska 
isoleringsförmågan, U-värdet, likställdes med hjälp av THERM, som 
möjliggjorde en likvärdig jämförelse mellan ytterväggarnas 
koldioxidutsläpp. Ett levande fasadsystem av paneltyp 3 enligt figur 2.8, 
applicerades därefter på varje yttervägg, vilket medförde möjligheten att 
utföra att en analys över den potentiella påverkan på U-värdet, i de olika 
ytterväggskonstruktionerna vid applicering av ett levande fasadsystem, 
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i både fuktigt och torrt tillstånd. Det likställda U-värdet som bestämdes 
för modellerna av ytterväggarna, utan levande fasadsystem, baserades 
på de U-värden som presenterades för respektive konstruktionslösning 
som beskrevs av Isover (2021). Illustrationer av respektive modell 
utformades sedan med hjälp av programmet AutoCAD, i syfte att 
förtydliga de olika konstruktionernas uppbyggnad. Datainsamling för 
de ingående materialen för respektive modell, som utgjordes utifrån 
fallstudier av ytterväggar, innefattade data för materialegenskaper och 
dimensioner enligt standard SS-EN ISO 10456:2007 (Swedish Standards 
Institute [SIS], 2007), Svenskt trä (2017), Jernkontorets energihandbok 
(u.d.), Isover (u.d.), Engineering toolbox (2003) och Optotherm (2018). 
Data enligt Hagentoft och Sandin (2017), och Strandberg (2018), 
inkluderades även i datainsamlingen.   

Utifrån litteraturstudien utfördes analysen med hjälp av en Screening 
LCA, varav specifika och generiska data användes för de ingående 
materialen i respektive yttervägg. Utförandet av LCAn baserades på de 
fyra stegen enligt Vägledning om LCA för byggnader (Boverket, 2019, p. 18). 
I första steget definierades målet med analysen, vad den skulle innefatta 
och vad syftet med den var. Målet med LCAn var att utreda den 
översiktliga miljöpåverkan, GWP, för ytterväggar med levande 
fasadsystem i jämförelse med ytterväggar utan levande fasadsystem 
under livscykelskedena A1-A3 och A4. I andra steget upprättades de 
resurser som användes i produkternas, ytterväggarnas, livscykel i en s.k. 
resurssammanställning, se avsnitt 4.3, varav materialdatan togs fram 
med hjälp av dialoger och EPDer från One Click LCA (2015). 
Koldioxidutsläpp som utgörs av respektive resurs redovisas i resultat 
och analys av LCA, avsnitt 5.2. I det tredje steget kopplades 
koldioxidutsläppet från respektive yttervägg till klimatpåverkan i 
samband med litteraturstudien, vilket diskuterades vidare i diskussion 
och slutsats, kapitel 6. I det fjärde steget presenterades slutligen 
resultaten och en jämförelse av koldioxidutsläppet från respektive 
yttervägg (Boverket, 2019, p. 18). 

3.3 Datadrivna analyser 
Datadrivna analyser bygger på olika fakta, i den här studien kallad data, 
vilket innebär att information samlas in utifrån bl.a. litteraturstudien och 
dialoger, som utgjordes av datainsamlingen. Datadrivna analyser 
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utgjordes av analys av U-värde med hjälp av THERM, och 
miljöpåverkan, GWP, med hjälp av verktyget One Click LCA (2015). 

3.3.1 THERM 
THERMs betydelse för studien utgjordes av möjligheten att kunna utföra 
tvådimensionella beräkningar av värmegenomgångskoefficient på 
byggnadsdelar, för t.ex. väggar, tak, dörrar, fönster, grund och andra 
delar som köldbryggor kan uppstå i (Energy Technologies Area, 2017). 
THERM användes dels för att jämställa modellernas respektive U-värde, 
som säkerställde jämförbara modeller av ytterväggarna inför LCAn, dels 
i analysen av levande fasadsystems påverkan på ytterväggarnas U-
värde. 

3.3.2 One Click LCA 
Betydelsen av One Click LCA (2015) för studien utgjordes av möjligheten 
att kunna beräkna påverkan på miljön som t.ex. en byggnad kan utgöra, 
i livscykelns alla skeden. Verktyget tillät uppdelningar av miljöpåverkan 
i separata livscykelskeden, vilket möjliggjorde analysen av 
ytterväggarnas koldioxidutsläpp i skedena A1-A4. Verktyget 
tillhandahöll EPDer för de ingående materialen i varje yttervägg via en 
databas, för att tillgodose de krav som ställs på resurssammanställningen 
enligt Boverket (2019, p. 18).
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4. FALLSTUDIER AV YTTERVÄGGAR 
I fallstudier av ytterväggar utformades modeller över ytterväggar som 
senare analyserades i de datadrivna analyserna i THERM samt One Click 
LCA. Först utformades konstruktionslösningar utifrån datainsamlingen, 
som sedan likställdes och utgjorde referensmodeller utan ett levande 
fasadsystem, Modell 1–4. Slutligen applicerades ett levande fasadsystem 
på respektive referensmodell, Modell 1.V–4.V. Sammanfattningsvis 
utfördes de datadrivna analyserna för totalt 8 modeller, d.v.s. Modell 1–
4 innan och efter applicering av ett levande fasadsystem. Materialen som 
utgjorde respektive yttervägg i analysen, baserades på statistik över de 
främst förekommande stom- och fasadmaterialen i ytterväggar i Sverige 
under de senaste 10 åren, enligt underavsnitt 2.4.1. Hela 
uppbyggnadsprocessen av de olika modellerna redovisas enligt tabell 
4.1. 

Tabell 4.1, Uppbyggnadsprocessen av de olika modellerna 
Konstruktions-

lösningar 

Likställning 
av U-värde 

sker 
 

Ytterväggar 
utan levande 
fasadsystem Levande 

fasadsystem 
appliceras 

 

Ytterväggar 
med levande 
fasadsystem 

K1 Modell 1 Modell 1.V 
K2 Modell 2 Modell 2.V 

K3 Modell 3 Modell 3.V 

K4 Modell 4 Modell 4.V 
 

4.1 Ytterväggarnas uppbyggnad 
Modeller på 1 m2 yttervägg analyserades i THERM och One Click LCA 
(2015), vilka utformades med hjälp av THERM utifrån den datainsamling 
som utgjordes av litteraturstudien och dialogerna, samt 
konstruktionslösningar som beskrevs av Isover (2021). Dessa 
konstruktionslösningar utgjordes främst av ytterväggar med ventilerade 
fasader, varav i denna studie inte är fallet för samtliga ytterväggar, utan 
antas ha oventilerade fasader. Detta antogs eftersom ventilerade 
luftspalter medför att material framför luftspalten, som t.ex. träfasad, 
inte medverkar till den termiska isoleringsförmågan då luft tillåts gå 
bakom ytskiktet.  
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Ett likställt U-värde bestämdes för modellerna av ytterväggarna, utan 
levande fasadsystem, vilka baserades på de U-värden som presenterades 
utifrån Isovers (2021) konstruktionslösningar. U-värdet likställdes i alla 
konstruktionslösningar i syfte att göra resultaten jämförbara i analysen 
och jämförelsen av LCA-resultaten. Utifrån U-värdena, vilka varierade 
mellan 0,10–0,15, antogs det att ett U-värde på 0,14 W/m² K var ett 
rimligt mål för respektive modell. Det likställda U-värdet hade ett tillåtet 
intervall på ± 0,003 W/m² K, då de ingående materialens dimensioner 
baserades på standardmått enligt Isover (2021), varav ett exakt U-värde 
inte uppnåddes.  

Konstruktionslösningarna 1–4 benämndes som K1, K2, K3 och K4, 
genom att med hjälp av THERM korrigeras för att uppnå det likställda 
U-värdet mellan 0,137–0,143 W/m² K. Korrigeringarna som utfördes 
bestod främst av reducerade eller ökade dimensioner på 
isoleringsskikten, vilka ändrades med hänsyn till att bevara de befintliga 
dimensionerna på den bärande delen av respektive yttervägg. Efter att 
varje konstruktionslösning fördes in i THERM, uppnåddes följande U-
värden enligt tabell 4.2.  

4.1.1 Antaganden 
Antaganden som gjordes i utformningen av modellerna berörde 
materialen, deras dimensionering och materialegenskaper. λ-värde för 
betong, tegel och trämaterial bestämdes enligt Hagentoft och Sundin 
(2017, p. 247), λ-värde för gips och mineralull bestämdes enligt 
Jerkontoret (u.d.). Emissivitet för tegel och trämaterial bestämdes enligt 
Hagenhoft och Sundin (2017, p. 246), varav emissiviteten för betong och 
gips bestämdes enligt Optotherm (2018), och för mineralull bestämdes 
en emissivitet enligt Isover (u.d., p. 6).  

Tegelmuren, i Modell 1 och 4, utgjordes av tegel med dimensionerna 
250x120x62 mm, d.v.s. längd, bredd och höjd, där luftspalten sattes till 30 
mm enligt minimikravet för tegelfasad (Strandberg & Lavén, 2018, p. 
171). λ-värdet för luftspalten i alla modeller, antogs vara 0,176 W/mK, 
enligt värmemotståndet, R, som angavs vara < 0,18 m2 K/W för 
oventilerade luftspalter enligt TräGuiden (2017). Armering lades även till 
i Modell 1 och 2 enligt Armeringshandboken (2017, pp. 38, 41), för att 
simulera en bärande yttervägg, dock beräknades inte armeringen med i 
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THERM eftersom begränsningar i programmets 
dimensioneringsverktyg förekom. Resterande materialdatan togs fram 
med hjälp av datainsamlingen i avsnitt 3.2. 

Tabell 4.2, U-värde för konstruktionslösningarna efter insättning i THERM 
Konstruktionslösning U-värde [W/m2K] 

K1 0,1464 
K2 0,1467 
K3 0,1520 
K4 0,1063 

 

4.1.2 Uppbyggnad av Modell 1 
K1 utgjordes av en betongstomme med tegelfasad, vars U-värde blev 
0,1464 W/m² K efter insättning i THERM enligt figur 4.1, varav de 
ingående materialen i konstruktionen redovisas enligt tabell 4.3, vilken 
även inkluderar materialens dimensioner och egenskaper; λ-värde och ε.  

 
Figur 4.1, Konstruktionslösning 1, K1    

Tabell 4.3, Ingående material i K1; dimensioner, 𝜆𝜆-värde och 𝜀𝜀   
Material Skikttjocklek 

[mm] 
𝛌𝛌-värde 

 [W/mK] 
𝛆𝛆  

 [0–1] 
Tegelmur 120 0,6 0,93 
Luftspalt 30 0,0176 0,9 
Mineralull 80 0,037 0,94 
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Mineralull 150 0,037 0,94 
Betong [C32/40] 150 1,7 0,95 

Efter korrigering för att uppnå det likställda U-värdet, bildades Modell 
1 och U-värdet 0,1408 W/m² K uppnåddes enligt figur 4.2, varav 
korrigeringarna redovisas enligt markering i tabell 4.4. Korrigeringarna 
som utfördes var att byta ut ena skiktet av mineralull på 150 mm, till två 
nya skikt av mineralull på 80 mm vardera. Armering lades även till för 
att simulera en bärande yttervägg, dock beräknades inte armeringen 
med i THERM eftersom begränsningar i programmets 
dimensioneringsverktyg förekom. 

 
Figur 4.2, Modell 1 

Tabell 4.4, K1, som efter korrigeringar utgör nya Modell 1 
K1 

 

Modell 1 
Material Dimension 

[mm] 
Material Dimension 

[mm] 
Tegelmur 120 Tegelmur 120 
Luftspalt 30 Luftspalt 30 
Mineralull 80 Mineralull 80 
Mineralull 150 Mineralull 80 
Betong 
[C32/40] 

150 Mineralull 80 
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  Betong 
[C32/40] 

150 

  12 st. Armering 
[S150] 

∅9 

 

4.1.3 Uppbyggnad av Modell 2 
K2 utgjordes av en betongstomme med oventilerad träfasad, vars U-
värde blev 0,1467 W/m² K efter insättning i THERM enligt figur 4.3, 
varav de ingående materialen i konstruktionen redovisas enligt tabell 
4.5, vilken även inkluderar materialens dimensioner och egenskaper; λ-
värde och ε. 

 
Figur 4.3, Konstruktionslösning 2, K2   
 
Tabell 4.5, Ingående material i K2; dimensioner, 𝜆𝜆-värde och 𝜀𝜀 
Material Skikttjocklek 

[mm] 
𝛌𝛌-värde 
[W/mK] 

𝛆𝛆 [0–1] 

Träpanel 22 0,14 0,9 
Luftspalt 30 0,176 0,9 
Spikläkt 28 0,14 0,9 
Mineralull 80 0,037 0,94 
Gips 9 0,25 0,9 
Mineralull 150 0,037 0,94 
Betong [C32/40] 150 1,7 0,95 
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Efter korrigering för att uppnå det likställda U-värdet, bildades Modell 
2 och U-värdet 0,1384 W/m² K uppnåddes enligt figur 4.4, varav 
korrigeringarna redovisas enligt markering i tabell 4.6. Korrigeringarna 
som utfördes var ökning av dimensionen för mineralullen på 80 mm till 
100 mm, mineralullen på 150 mm reducerades till 145 mm, och 
armeringen lades till för att simulera en bärande yttervägg, som även här 
exkluderades i THERM analysen. 

 

Figur 4.4, Modell 2 
 
Tabell 4.6, K2, som efter korrigeringar utgör nya Modell 2 

K2 

 

Modell 2 
Material Dimension 

[mm] 
Material Dimension 

[mm] 
Träpanel 22 Träpanel 22 
Luftspalt 30 Luftspalt 30 
Spikläkt 28 Spikläkt 28 
Mineralull 80 Mineralull 100 
Gips 9 Gips 9 
Mineralull 150 Mineralull 145 
Betong 
[C32/40] 

150 Betong 
[C32/40] 

150 

  12 st. Armering 
[S150] 

∅9 
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4.1.4 Uppbyggnad av Modell 3 
K3 utgjordes av en träregelstomme med oventilerad träfasad, vars U-
värde blev 0,1520 W/m² K efter insättning i THERM enligt figur 4.5, 
varav de ingående materialen i konstruktionen redovisas enligt tabell 
4.7, vilken även inkluderar materialens dimensioner och egenskaper; λ-
värde och ε. Plastfoliens egenskaper antogs utgöra en minimal skillnad 
på U-värdet, och inkluderades inte i THERM.  
 

 
Figur 4.5, Konstruktionslösning 3, K3   
 
Tabell 4.7, Ingående material i K3; dimensioner, 𝜆𝜆-värde och 𝜀𝜀  
Material Skikttjocklek 

[mm] 
𝛌𝛌-värde 
[W/mK] 

𝛆𝛆  
[0–1] 

Träpanel 22 0,14 0,9 
Luftspalt 30 0,176 0,9 
Spikläkt 28 0,14 0,9 
Mineralull 80 0,037 0,94 
Gips 9 0,25 0,9 
Mineralull 170 0,037 0,94 
Träreglar 
(45x170 c600) 

170 0,14 0,9 

Plastfolie 1 - - 
Gips 15 0,25 0,9 
Gips  15 0,25 0,9 
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Efter korrigering för att uppnå det likställda U-värdet, bildades Modell 
3 och U-värdet 0,1383 W/m² K uppnåddes enligt figur 4.6, varav 
korrigeringarna redovisas enligt markering i tabell 4.8. Korrigeringarna 
som utfördes var att mineralullen på 30 mm samt träreglarna, med en 
dimension på 45x30 mm, lades till. 
 

 
Figur 4.6, Modell 3. 
 
Tabell 4.8, K3, som efter korrigeringar utgör nya Modell 3. 

K3 

 

Modell 3 
Material Dimension 

[mm] 
Material Dimension 

[mm] 
Träpanel 22 Träpanel 22 

Luftspalt 30 Luftspalt 30 

Spikläkt 28 Spikläkt 28 

Mineralull 80 Mineralull 80 

Gips 9 Gips 9 

Mineralull 170 Mineralull 170 

Träreglar 
(45x170 c600) 

170 Träreglar 
(45x170 c600) 

170 

Plastfolie 1 Plastfolie 1 

Gips 15 Mineralull 30 

Gips  15 Träreglar (45x30 
c600) 

30 
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  Gips 15 

  Gips  15 
 

4.1.5 Uppbyggnad av Modell 4 
K4 utgjordes av en träregelstomme med oventilerad tegelfasad, vars U-
värde blev 0,1063 W/m² K efter insättning i THERM enligt figur 4.7, 
varav de ingående materialen i konstruktionen redovisas enligt tabell 
4.9, vilken även inkluderar materialens dimensioner och egenskaper; λ-
värde och ε. Antagandet om plastfoliens egenskaper antogs även här 
utgöra en minimal skillnad på U-värdet, och inkluderades inte i THERM. 

 
Figur 4.7, Konstruktionslösning 4, K4   

Tabell 4.9, Ingående material i K4; dimensioner, 𝜆𝜆-värde och 𝜀𝜀  
Material Skikttjocklek 

[mm] 
𝛌𝛌-värde 
[W/mK] 

𝛆𝛆  
[0–1] 

Tegelmur 120 0,6 0,93 
Luftspalt 30 0,176 0,9 
Mineralull 50 0,037 0,94 
Gips 9 0,25 0,9 
Mineralull 195 0,037 0,94 
Träreglar 
(45x195 c600) 

195 0,14 0,9 

Plastfolie 1 - - 
Mineralull 70 0,037 0,94 
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Träreglar (45x70 
c600) 

70 0,14 0,9 

Gips 15 0,25 0,9 
Gips  13 0,25 0,9 

 
Efter korrigering för att uppnå det likställda U-värdet, bildades Modell 
4 och U-värdet 0,1373 W/m² K uppnåddes enligt figur 4.8, varav 
korrigeringarna redovisas enligt markering i tabell 4.10. Korrigeringarna 
som utfördes var reducering av mineralullen på 50 mm till 30 mm, samt 
att mineralullen på 70 mm, träreglarna med en dimension på 45x70 mm, 
och gipsskivan på 15 mm togs bort. 
 

 
Figur 4.8, Modell 4 
 
Tabell 4.10, K4, som efter korrigeringar utgör nya Modell 4 

K4 

 

Modell 4 
Material Dimension 

[mm] 
Material Dimension 

[mm] 
Tegelmur 120 Tegelmur 120 
Luftspalt 30 Luftspalt 30 
Mineralull 50 Mineralull 30 
Gips 9 Gips 9 
Mineralull 195 Mineralull 195 
Träreglar 
(45x195 c600) 

195 Träreglar 
(45x195 c600) 

195 

Plastfolie 1 Plastfolie 1 
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Mineralull 70 Gips  13 
Träreglar 
(45x70 c600) 

70   

Gips 15   
Gips  13   

 

4.2 Installation av levande fasadsystem 
Modeller av ytterväggar med levande fasadsystem, som analyserades i 
THERM och One Click LCA (2015), bestod av en växtfasad av paneltyp 
3 som applicerades på Modell 1–4. Utformning av paneltyp 3 utformades 
utifrån datainsamlingen som utgjordes av litteraturstudien och 
dialogerna. Utifrån dialogerna framgick information kring levande 
fasadsystem, varav dimensionering, antal växter, ingående material och 
vattenförbrukning, togs upp. Ytterväggarna som utgjordes av ett 
levande fasadsystem, benämndes Modell 1.V, Modell 2.V, Modell 3.V 
och Modell 4.V, som visade vilka modeller som fått ett applicerat levande 
fasadsystem, d.v.s. Modell 1.V utgörs av Modell 1 och paneltyp 3 enligt 
tabell 4.11. Paneltyp 3 utgjordes av FR-UHPC, substrat och membran, 
varav substratet, som var likvärdigt med en 60 liters kruka, utgjordes av 
80% pimpsten, 10% biokol och 10% sand, som kunde utgöra en total 
tjocklek mellan 60–70 mm. Membranet bestod av en s.k. platonmatta vars 
syfte var att skydda den bakomliggande väggen från fukt och växternas 
rötter, i respektive modell.  
 
Tabell 4.11, Ingående material i paneltyp 3; dimensioner 
Material Skikttjocklek [mm] 
FR-UHPC 40 
Substrat 70 
Membran 1 

 
Panelerna utgjordes av ett vertikalt avstånd på 10 mm i Modell 1.V och 
2.V, och ett horisontellt avstånd på 20 mm i Modell 3.V och 4.V. Modell 
1.V, enligt figur 4. 9, utgjordes av Modell 1 samt paneltyp 3. 
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Figur 4.9, Modell 1.V vilken utgörs av Modell 1 samt paneltyp 3. 
 
Appliceringen av ett levande fasadsystem medförde att ytterväggens 
totala tjocklek blev 651 mm, varav 111 mm utgjordes av paneltyp 3 och 
540 mm utgjordes av Modell 1. Modell 2.V, enligt figur 4.10, utgjordes av 
Modell 2 samt paneltyp 3. 

 
Figur 4.10, Modell 2.V vilken utgörs av Modell 2 samt paneltyp 3.  
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Appliceringen av ett levande fasadsystem medförde att ytterväggens 
totala tjocklek blev 565 mm, varav 454 mm utgjordes av Modell 2. Modell 
3.V, enligt figur 4.11, utgjordes av Modell 3 samt paneltyp 3. 

 
Figur 4.11, Modell 3.V vilken utgörs av Modell 3 samt paneltyp 3.  
 
Appliceringen av ett levande fasadsystem medförde att ytterväggens 
totala tjocklek blev 481 mm, varav 370 mm utgjordes av Modell 3. Modell 
4.V, enligt figur 4.12, utgjordes av Modell 4 samt paneltyp 3. 

 
Figur 4.12, Modell 4.V vilken utgörs av Modell 4 samt paneltyp 3.  
 
Appliceringen av ett levande fasadsystem medförde att ytterväggens 
totala tjocklek blev 479 mm, varav 368 mm utgjordes av Modell 4. 
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4.2.1 Dialoger kring levande fasadsystem 
Förutsättningarna för vilket material som utgjorde den underliggande 
fasaden på ytterväggarna, utgjorde ingen betydelse då appliceringen av 
ett levande fasadsystem går att installeras på alla typer av fasader. 
Paneltyp 3 rekommenderades för betongväggar enligt figur 2.8, men 
utifrån dialogerna är det möjligt att använda denna paneltyp för andra 
fasadmaterial, dock är syftet med växtpaneler såsom levande 
fasadsystem, främst till för att kompensera för betongens ökade 
förekomst i stadsmiljön.  
 
För flerbostadshus rekommenderades paneltyp 2 och 3 då paneltyp 1 
inte är att rekommendera för projekt större än 100 m2, vilket beror på det 
hantverksmässiga utförandet som paneltypen kräver, och skulle 
resultera i en för komplicerad sammansättningen för den omfattande 
skalan. Levande fasadsystems påverkan på en ytterväggs U-värde var 
ännu inte bekräftat, men det rekommenderas att analysera paneltyp 3, 
då den inte är ventilerad, varav pimpstenen var det rekommenderade 
materialet att analysera i substratet då den antogs utgöra den största 
påverkan på ytterväggens U-värde. Livslängden på de olika 
paneltyperna är fortfarande okänt, vilket medförde att LCAn enbart 
utfördes under livscykelskedena A1-A4. Densiteten för FR-UHPC , som 
utgör yttersta skiktet på paneltyp 3, är 2520 kg/m3 enligt materialdatan 
som tillhandahölls i samband med dialogerna.  

Utifrån dialogerna framkom det att växterna rekommenderas vara ifrån 
Centralasien, p.g.a. det liknande klimatet där som i Sverige. Vanligtvis 
planteras ungefär 60 växter per m2, varav vattenförbrukningen 
vanligtvis ligger på 2–3 l/m2 per dygn. Vattenförsörjningen utgörs av 
byggnadens tappvattensystem som kopplas till en tank, vilken sedan 
pumpar vattnet till växtfasaden, och placeras antingen på en terrass, i 
byggnadens källare eller grävs ned i marken. Dagvattensystem kan även 
anslutas till vattenförsörjningen, varav stuprör kopplas till en tratt som 
leder dagvatten från taket till tanken.  
 
En nackdel som togs fram i samband med dialogerna var att en vertikal 
last på ca 100 kg/m2 var att förväntas vid installation av ett levande 
fasadsystem, men att möjligheten till att föra ned lasten till sockeln, om 
lastkapaciteten utifrån K-ritningar tillåter detta, finns. Ännu en nackdel 
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som togs upp var att underhållet av ett levande fasadsystem medförde 
en kostnad på ca 55 tkr/år. Den främsta fördelen med ett levande 
fasadsystem som togs upp var den estetiska faktorn som medfördes vid 
installationen, varav faktorer utifrån ett miljöperspektiv fortfarande var 
outforskat för levande fasadsystem. Det framkom även i dialogerna att 
den uppfattade inomhustemperaturen inte påverkades negativt efter 
installation av levande fasadsystem. 

4.3 Resurssammanställning  
Enligt datainsamlingen inför LCAn framkom det att, i andra steget av 
utförandet av en LCA, en s.k. resurssammanställning skulle utföras 
enligt Boverket (2019, p. 18). Resurssammanställningen innefattade de 
resurser som användes i LCAn, inkluderande materialdata, utifrån 
EPDer som tillhandahölls via One Click LCA (2015), och dimensionerna 
utifrån de framtagna modellerna av ytterväggarna, se Bilaga 2. 
Antaganden kring transportsträckor utgjordes av tillverkarna av 
respektive material som utgavs enligt tillhörande EPD. Varje 
transportsträcka började från den geografiska platsen där tillverkaren 
fanns och slutade i Rosendal, Uppsala, där den hypotetiska byggnaden i 
studien befann sig. Vid tillfällen där flera tillverkningsorter förekom, 
antogs den tillverkningsplats som befann sig närmast Rosendal vara 
mest rimlig.  
 
Motsvarigheter till de ingående materialen i alla ytterväggar för 
respektive material i resurssammanställningen, utgjordes av antaganden 
utifrån utbudet på EPDer som fanns tillgängliga, och huruvida de var 
lämpliga för ändamålet. Material som saknade EPD, utgjordes antingen 
av likvärdiga material, eller enbart av transport i livscykelskedet A4. 
EPD saknades för FR-UHPC, det yttersta skiktet i paneltyp 3, som i stället 
utgjordes av Fiber cement facade panel i studien, då dess densitet var 
densamma enligt paneldatan utifrån dialogerna. Även växter samt 
biokol saknade EDPer, varav enbart en transportsträcka antogs för 
transporter under skedet A4. Generisk data, d.v.s. data utifrån en EPD 
som saknar en tillverkare, utgjorde pimpstenen i substratet. External 
wood cladding utgjorde träfasaden för Modell 2 och 3, samt Modell 2.V 
och 3.V. Platonmattan utgjordes av plastfolie, och Load bearing timber 
utgjorde de bärande träreglarna för Modell 3 och 4, samt Modell 3.V och 



Examensarbete: UTVÄRDERING AV VÄXTFASADERS KLIMATPÅVERKAN MED HJÄLP AV 
LIVSCYKELANALYSER 

40 
 

4.V. Resurssammanställningen för ytterväggar utan ett levande 
fasadsystem redovisas i tabell 4.12 

Tabell 4.12, Resurssammanställning för ytterväggskonstruktioner utan ett 
levande fasadsystem enligt EPDer från One Click LCA (2015), och 
dimensioner enligt Modell 1–4. 

Material Mängden material för ytterväggar 
utan ett levande fasadsystem 

Transport-
sträcka 

[km] 

EPD-
nummer 

1 2 3 4 
Armeringsjärn 0,00076  

[m3] 
 

0,00076  
[m3] 

- - 87 
 

S-P-00305, 
v.2020 

 
External wood 
cladding 

- 0,022  
[m3] 

0,022  
[m3] 

- 457 NEPD-1865-
805-NO 

Färdigblandad 
betong 
[C32/40] 

0,15 
[m3] 

0,15 
[m3] 

- - 72 NEPD-2194-
998-SE 

Gips - 0,009  
[m3] 

0,039  
[m3] 

0,022  
[m3] 

73 S-P-02001 
 

Glasull 0,24 
[m3] 

0,245  
[m3] 

0,26341  
[m3] 

0,2711  
[m3] 

 

95 NEPD-2194-
998-SE 

Load bearing 
timber 

- - 0,0153  
[m3] 

0,0176  
[m3] 

650 NEPD-345-
236-NO 

Murbruk 0,362 
[kg] 

- - 0,362 
[kg] 

95 NEPD-2367-
1106-EN 

Plastfolie - - 0,001  
[m3] 

0,001  
[m3] 

630 NEPD00268E 

Sawn timber - 0,00392  
[m3] 

0,00662  
[m3] 

 

0,0063  
[m3] 

184 S-P-02150 

Tegel 205,72 
[kg] 

- - 205,72 
[kg] 

1068 MD-17002-
EN 

Resurssammanställningen för ytterväggar med ett levande fasadsystem 
redovisas i tabell 4.13 

Tabell 4.13, Resurssammanställning för ytterväggskonstruktioner med ett 
levande fasadsystem enligt EPDer från One Click LCA (2015), och 
dimensioner enligt Modell 1.V–4.V. 

Material Mängden material för ytterväggar 
med ett levande fasadsystem 

Transport-
sträcka 
[km] 

EPD-
nummer 

1.V 2.V 3.V 4.V 
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Armeringsjärn 0,00076  
[m3] 

 

0,00076  
[m3] 

- - 87 
 

S-P-00305, 
v.2020 
 

Biokol 2,03  
[kg] 

2,03  
[kg] 

2,03  
[kg] 

2,03  
[kg] 

1198 - 

External wood 
cladding 

- 0,022  
[m3] 

 

0,022  
[m3] 

- 457 NEPD-1865-
805-NO 

Fiber cement 
facade panel 
[Butongpanel] 

0,04  
[m3] 

0,04  
[m3] 

0,04  
[m3] 

0,04  
[m3] 

1153 EPD-RSE-
20180069-
IEAD2-EN 

Färdigblandad 
betong 
[C32/40] 

0,15 
[m3] 

0,15 
[m3] 

- - 72 NEPD-2194-
998-SE 

Gips - 0,009  
[m3] 

 

0,039  
[m3] 

0,022  
[m3] 

73 S-P-02001 
 

Glasull 0,24 
[m3] 

0,245  
[m3] 

0,26341  
[m3] 

0,2711  
[m3] 

95 NEPD-2194-
998-SE 

Load bearing 
timber 

- - 0,0153  
[m3] 

0,0176  
[m3] 

650 NEPD-345-
236-NO 

Murbruk 0,362 
[kg] 

- - 0,362 
[kg] 

95 NEPD-2367-
1106-EN 

Pimpsten 0,056  
[m3] 

0,056  
[m3] 

0,056  
[m3] 

0,056  
[m3] 

1378 - 

Plastfolie - - 0,001  
[m3] 

0,001  
[m3] 

 

630 NEPD00268E 

Platonmatta 0,001  
[m3] 

0,001  
[m3] 

0,001  
[m3] 

0,001  
[m3] 

630 NEPD00268E 

Sand 10,99  
[kg] 

10,99  
[kg] 

10,99  
[kg] 

10,99  
[kg] 

739 S-P-2081 

Sawn timber - 0,00392  
[m3] 

0,00662  
[m3] 

0,0063  
[m3] 

184 S-P-02150 

Tegel 205,72 
[kg] 

- - 205,72 
[kg] 

1068 MD-17002-
EN 

Frön [Växter] 0,001  
[kg] 

0,001  
[kg] 

0,001  
[kg] 

0,001  
[kg] 

457 - 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
5.1 U-värde 
U-värdet i THERM analyserades för modell 1.V, 2.V, 3.V och 4.V, 
innehållande ett levande fasadsystem. Analysen utfördes utifrån två 
scenarier, varav scenario 1 innefattade att substrat befann sig i ett fuktigt 
tillstånd, och scenario 2 innefattade att substratet befann sig i ett torrt 
tillstånd, se bilaga 4.  
 

5.1.1 Antaganden, 𝝀𝝀-värde och emissivitet  
Antagen om de ingående materialens λ-värde och emissivitet, för 
paneltyp 3 som gjordes utifrån datainsamlingen, redovisas enligt tabell 
5.1. Materialet i paneltyp 3 som analyserades i THERM utgjordes enbart 
av substratet eftersom FR-UHPC, utifrån exemplet på marknaden,  
utgörs av håligheter och har därför ingen påverkan på U-värdet 
Membranet inkluderades inte heller, då samma antagande som gällde 
plastfolie även gällde detta material. För scenario 1 antogs substratet ha 
samma λ-värde som vatten, 0,6 W/mK enligt Engineering Toolbox 
(2003), och emissivitet antogs vara 0,9 (Optotherm, 2018). För scenario 2 
antogs substratet ha samma λ-värde som pimpsten, 0,12 W/mK, då detta 
utgjorde 80% av substratet (Swedish Standards Institute (SIS), 2007, p. 
11), och emissivitet antogs vara densamma som för vatten, d.v.s. 0,9. λ-
värde och emissivitet för övriga material som utgjorde Modell 1.V–4.V, 
bestämdes enligt samma data som i ytterväggarnas uppbyggnad i avsnitt 
4.1.  

Tabell 5.1, Substrat i paneltyp 3 för scenario 1 och 2; dimensioner, λ-värde och 
ε 

Scenario Substrat Skikttjocklek 
[mm] 

𝛌𝛌-värde 
[W/mK] 

𝛆𝛆  
[0–1] 

1 Vatten 70 0,6 0,9 
2 Pimpsten 70 0,12 0,9 

 

5.1.2 Förändringar i U-värdet  
Utifrån det framtagna resultatet, av ett levande fasadsystems påverkan 
på ytterväggarnas U-värde, framkom det att U-värdet reducerades i 
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samtliga ytterväggar efter installation av ett levande fasadsystem enligt 
figur 5.1.  
 

 
Figur 5.1, Resultat över differens i U-värdet i respektive modell efter installation 
av ett levande fasadsystem i relation till Modell 1–4. 

”U-värde Referens” enligt figur 5.1 hänvisar till Modell 1 med ett U-
värde på 0,1408 W/m2 K, Modell 2 med 0,1384 W/m2 K, Modell 3 med 
0,1383 W/m2 K, och Modell 4 med U-värdet på 0,1373 W/m2 K. Detta 
visar utgångsläget innan reduceringen som uppstår för Modell 1.V-4.V i 
respektive scenario.  

Utifrån resultatet för scenario 1 visas en reducering på 0,0017 W/m2 K 
för Modell 1.V, 3.V och 4.V, medan reducering för Modell 2.V resulterade 
i 0,0016 W/m2 K. Resultatet för scenario 2 visar en reducering på 0,0107 
W/m2 K för Modell 1.V; 0,0104 W/m2 K för Modell 2.V; 0,0103 W/m2 K 
för Modell 3.V; och slutligen 0,0102 W/m2 K för modell 4.V.   

Resultatet för modellernas respektive U-värde visade ett medelvärde för 
reduceringen på ca 0,0017 W/m2 K i fuktigt tillstånd, och ca 0,0104 W/m2 
K i torrt tillstånd. Ju lägre U-värdet är, desto bättre blir 
konstruktionslösningens termiska isoleringsförmåga, vilket i sin tur 
sänker dess energibehov. Även om resultaten visar att levande 
fasadsystem kan bidra till bättre termisk isoleringsförmåga, är denna 
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förbättring så måttlig att det inte minskar en byggnads energibehov 
betydligt under driftsfasen. 

5.2 Livscykelanalysen 
Miljöpåverkan, GWP, som utgjordes av Modell 1–4 samt Modell 1.V-4.V 
under livscykelskedena A1-A3 och A4, togs fram i One Click LCA (2015), 
utifrån resurssammanställningen, varav koldioxidutsläppet för alla 
ingående material i respektive yttervägg utgjorde resultatet, se Bilaga 3, 
som sedan sammanställdes enligt figur 5.2. 

 
Figur 5.2, Totala CO2-produktion för samtliga ytterväggar under 
livscykelskedena A1-A3 och A4 (One Click LCA, 2015). 

Modell 1 och 1.V utgjordes av betongstomme och tegelfasad, 
resulterade i högst GWP jämfört med övriga ytterväggar. Modell 2 och 
2.V som utgjordes av betongstomme och träfasad, samt Modell 4 och 
4.V som utgjordes av trästomme och tegelfasad resulterade i ett 
likvärdigt GWP. Modell 3 och 3.V hade lägst GWP, vilket tydligt 
indikerar att kombinationen av trästomme och träfasad har en lägre 
klimatpåverkan jämfört med övriga modellers kombination av stom- 
och fasadmaterial. Nedan beskrivs klimatpåverkan som orsakas av var 
och en av modellerna i mer detalj. 

5.2.1 Modell 1 och 1.V 
De olika koldioxidutsläppen som utgjordes av Modell 1 under 
livscykelskedena A1-A3 och A4 redovisas enligt figur 5.3, där det totala 
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koldioxidutsläppet från Modell 1 blev ca 97 kg CO2e/m2, varav skedena 
A1-A3 stod för ca 73,6 kg CO2e/m2, och skedet A4 stod för ca 23,8 kg 
CO2e/m2. 

 
 Figur 5.3, Resultat av CO2-produktionen under livscykelskedena A1-A3 och 
A4 för Modell 1 (One Click LCA, 2015). 

Under skedena A1-A3 utgjordes det största koldioxidutsläppet utav 
färdigblandad betong (C32/40) och tegel, medan tegel utgjorde störst 
koldioxidutsläpp under skedet A4. Koldioxidutsläpp som utgjordes av 
respektive material i Modell 1 redovisas enligt tabell 5.2 
 
Tabell 5.2, Mängd CO2-utsläpp som utgjordes av respektive material i Modell 
1 under livscykelskedena A1-A3 och A4 (One Click LCA, 2015).     

Modell 1: Livscykelskede A1-A3 och A4 
Material Mängd Global 

uppvärmning 
A1-3 [kg CO2e] 

Global 
uppvärmning 
A4 [kg CO2e] 

Tegel 205,72 [kg] 2,72E1 2,04E1 
Armeringsjärn 0,00076 [m3] 2,17E0 4,72E-2 
Färdigblandad 
betong [C32/40] 

0,15 [m3] 4E1 3,27E0 

Glasull 0,24 [m3] 4,13E0 3,26E-2 
Murbruk 0,362 [kg] 5,54E-2 3,19E-3 
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De olika koldioxidutsläppen som utgjordes av Modell 1.V under 
livscykelskedena A1-A3 och A4 redovisas enligt figur 5.4. Det totala 
koldioxidutsläppet från Modell 1.V blev ca 125 kg CO2e/m2, varav 
skedena A1-A3 stod för ca 86 kg CO2e/m2, och skedet A4 stod för ca 39 
kg CO2e/m2.  
   

 
Figur 5.4, Resultat av CO2-utsläppen under livscykelskedena A1-A3 och A4 
för Modell 1.V (One Click LCA, 2015). 

Under skedena A1-A3 utgjordes det största koldioxidutsläppet utav 
färdigblandad betong (C32/40), tegel och fiber cement facade panel, 
medan tegel, fiber cement facade panelen och pimpsten utgjorde störst 
koldioxidutsläpp under skedet A4. Koldioxidutsläpp som utgjordes av 
respektive material i Modell 1.V redovisas enligt tabell 5.3 
 
Tabell 5.3, Mängd CO2-utsläpp som utgjordes av respektive material i Modell 
1.V under livscykelskedena A1-A3 och A4 (One Click LCA, 2015).     

Modell 1.V: Livscykelskede A1-A3 och A4 
Material Mängd Global 

uppvärmning A1-
3 [kg CO2e] 

Global 
uppvärmning A4 

[kg CO2e] 
Platonmatta 0,001 [m3] 8,07E-1 7,3E-2 
Tegel 205,72 [kg] 2,72E1 2,04E1 
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Sand 10,99 [kg] 2,31E-2 5,94E-1 

Armeringsjärn 0,00076 [m3] 2,17E0 4,72E-2 
Fiber cement 
facade panel 
[Butongpanel] 

0,04 [m3] 1,1E1 9,41E0 

Färdigblandad 
betong [C32/40] 

0,15 [m3] 4E1 3,27E0 

Glasull 0,24 [m3] 4,13E0 3,26E-2 
Murbruk 0,362 [kg] 5,54E-2 3,19E-3 
Pimpsten 0,056 [m3] 7,54E-1 5,08E0 
Frön [Växter] 0,001 [kg] - 4,24E-5 
Biokol 2,03 [kg] - 1,78E-1 

 

5.2.2 Modell 2 och 2.V 
De olika koldioxidutsläppen som utgjordes av Modell 2 under 
livscykelskedena A1-A3 och A4 redovisas enligt figur 5.5, där det totala 
koldioxidutsläppet från Modell 2 blev ca 57,1 kg CO2e/m2, varav 
skedena A1-A3 stod för ca 53,2 kg CO2e/m2, och skedet A4 stod för ca 
3,8 kg CO2e/m2.  

 
Figur 5.5, Resultat av CO2-utsläppen under livscykelskedena A1-A3 och A4 
för Modell 2 (One Click LCA, 2015). 
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Färdigblandad betong (C32/40) utgjorde det största koldioxidutsläppet 
under samtliga skeden. Koldioxidutsläpp som utgjordes av respektive 
material i Modell 2 redovisas enligt tabell 5.4 
 
Tabell 5.4, Mängd CO2-utsläpp som utgjordes av respektive material i Modell 
2 under livscykelskedena A1-A3 och A4 (One Click LCA, 2015).     

Modell 2: Livscykelskede A1-A3 och A4 
Material Mängd Global 

uppvärmning 
A1-3 [kg CO2e] 

Global 
uppvärmning 
A4 [kg CO2e] 

Sawn timber  0,00392 [m3] 
  

1,34E-1 3,08E-2 

Gips 0,009 [m3]  2,17E0 4,68E-2 
Armeringsjärn 0,00076 [m3] 2,17E0 4,72E-2 
Färdigblandad 
betong [32/40] 

0,15 [m3] 4E1 3,27E0 

Glasull 0,245 [m3] 4,22E0 3,33E-2 
External wood 
cladding 

0,022 [m3] 4,52E0 3,82E8-1 

De olika koldioxidutsläppen som utgjordes av Modell 2.V under 
livscykelskedena A1-A3 och A4 redovisas enligt figur 5.6, där det totala 
koldioxidutsläppet från Modell 2.V blev ca 84,9 kg CO2e/m2, varav 
skedena A1-A3 stod för ca 65,8 kg CO2e/m2, och skedet A4 stod för ca 
19,1 kg CO2e/m2. 
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Figur 5.6, Resultat av CO2-utsläppen under livscykelskedena A1-A3 och A4 
för Modell 2.V (One Click LCA, 2015). 

Under skedena A1-A3 utgjordes det största koldioxidutsläppet utav 
färdigblandad betong (C32/40) och fiber cement facade panel, medan 
fiber cement facade panelen och pimpsten utgjorde störst 
koldioxidutsläpp under skedet A4. Koldioxidutsläpp som utgjordes av 
respektive material i Modell 2.V redovisas enligt tabell 5.5 
 
Tabell 5.5, Mängd CO2-utsläpp som utgjordes av respektive material i Modell 
2.V under livscykelskedena A1-A3 och A4 (One Click LCA, 2015).   

Modell 2.V: Livscykelskede A1-A3 och A4 
Material Mängd Global 

uppvärmning 
A1-3 [kg CO2e] 

Global 
uppvärmning 
A4 [kg CO2e] 

Platonmatta 0,001 [m3] 8,07E-1 7,3E-2 
Sawn timber  0,00392 [m3]  1,34E-1 3,08E-2 
Sand 10,99 [kg] 2,31E-2 5,94E-1 
Gips 0,009 [m3] 2,17E0 4,68E-2 
Armeringsjärn 0,00076 [m3] 2,17E0 4,72E-2 
Fiber cement 
facade panel 
[Butongpanel] 

0,04 [m3] 1,1E1 9,41E0 
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Färdigblandad 
betong [32/40] 

0,15 [m3] 4E1 3,27E0 

Glasull 0,245 [m3] 4,22E0 3,33E-2 
External wood 
cladding 

0,022 [m3] 4,52E0 3,82E-1 

Pimpsten 0,056 [m3] 7,54E-1 5,08E0 
Frön [Växter]  0,001 [kg] - 4,24E-5 
Biokol 2,03 [kg] - 1,78E-1 

 

5.2.3 Modell 3 och 3.V 
De olika koldioxidutsläppen som utgjordes av Modell 3 under 
livscykelskedena A1-A3 och A4 redovisas enligt figur 5.7, där det totala 
koldioxidutsläppet från Modell 3 blev ca 21,3 kg CO2e/m2, varav 
skedena A1-A3 stod för ca 20,2 kg CO2e/m2, och skedet A4 stod för ca 
1,1 kg CO2e/m2. 

 
Figur 5.7, Resultat av CO2-utsläppen under livscykelskedena A1-A3 och A4 för 
Modell 3 (One Click LCA, 2015). 

Under skedena A1-A3 utgjordes det största koldioxidutsläppet utav 
gips, glasull och external wood cladding, medan external wood cladding, 
load bearing timber och gips utgjorde störst koldioxidutsläpp under 
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skedet A4. Koldioxidutsläpp som utgjordes av respektive material i 
Modell 3 redovisas enligt tabell 5.6 
 
Tabell 5.6, Mängd CO2-utsläpp som utgjordes av respektive material i Modell 
3 under livscykelskedena A1-A3 och A4 (One Click LCA, 2015).   

Modell 3: Livscykelskede A1-A3 och A4 
Material Mängd Global 

uppvärmning 
A1-3 [kg CO2e] 

Global 
uppvärmning 
A4 [kg CO2e] 

Plastfolie 0,001 [m3] 8,07E-1 7,3E-2 

Sawn timber 0,00662 [m3] 2,26E-1 5,2E-2 
Gips 0,039 [m3] 9,4E0 2,03E-1 
Glasull 0,26341 [m3] 4,53E0 3,58E-2 

External wood 
cladding 

0,022 [m3] 4,52E0 3,82E-1 

Load bearing 
timber 

0,0153 [m3] 6,98E-1 3,97E-1 

De olika koldioxidutsläppen som utgjordes av Modell 3.V under 
livscykelskedena A1-A3 och A4 redovisas enligt figur 5.8, där det totala 
koldioxidutsläppet från Modell 3.V blev ca 49,2 kg CO2e/m2, varav 
skedena A1-A3 stod för ca 32,8 kg CO2e/m2, och skedet A4 stod för ca 
16,5 kg CO2e/m2.   
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Figur 5.8, Resultat av CO2-utsläppen under livscykelskedena A1-A3 och A4 för 
Modell 3.V (One Click LCA, 2015). 

Under skedena A1-A3 utgjordes det största koldioxidutsläppet utav fiber 
cement facade panel och gips, medan fiber cement facade panel och 
pimpsten utgjorde störst koldioxidutsläpp under skedet A4. 
Koldioxidutsläpp som utgjordes av respektive material i Modell 3.V 
redovisas enligt tabell 5.7 
 
Tabell 5.7, Mängd CO2-utsläpp som utgjordes av respektive material i Modell 
3.V under livscykelskedena A1-A3 och A4 (One Click LCA, 2015).   

Modell 3.V: Livscykelskede A1-A3 och A4 
Material Mängd Global 

uppvärmning 
A1-3 [kg CO2e] 

Global 
uppvärmning 
A4 [kg CO2e] 

Plastfolie + 
Platonmatta 

0,002 [m3] 1,61E0 1,46E-1 

Sawn timber 0,00662 [m3] 2,26E-1 5,2E-2 
Sand 10,99 [kg] 2,31E-2 5,94E-1 
Gips 0,039 [m3] 9,4E0 2,03E-1 
Fiber cement 
facade panel 
[Butongpanel] 

0,04 [m3] 1,1E1 9,41E0 
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Glasull 0,26341 [m3] 4,53E0 3,58E-2 
External wood 
cladding 

0,022 [m3] 4,52E0 3,82E-1 

Pimpsten 0,056 [m3] 7,54E-1 5,08E0 
Load bearing 
timber 

0,0153 [m3] 6,98E-1 3,97E-1 

Frön [Växter] 0,001 [kg] - 4,24E-5 
Biokol 2,03 [kg] - 1,78E-1 

 

5.2.4 Modell 4 och 4.V 
De olika koldioxidutsläppen som utgjordes av Modell 4 under 
livscykelskedena A1-A3 och A4 redovisas enligt figur 5.9, där det totala 
koldioxidutsläppet från Modell 4 blev ca 58,8 kg CO2e/m2, varav 
skedena A1-A3 stod för ca 37,7 kg CO2e/m2, och skedet A4 stod för ca 
21,1 kg CO2e/m2.  

 
Figur 5.9, Resultat av CO2-utsläppen under livscykelskedena A1-A3 och A4 
för Modell 4 (One Click LCA, 2015). 

Tegel utgjorde störst koldioxidutsläpp under samtliga skeden. 
Koldioxidutsläpp som utgjordes av respektive material i Modell 4 
redovisas enligt tabell 5.8 
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Tabell 5.8, Mängd CO2-utsläpp som utgjordes av respektive material i Modell 
4 under livscykelskedena A1-A3 och A4 (One Click LCA, 2015).  

Modell 4: Livscykelskede A1-A3 och A4 
Material Mängd Global 

uppvärmning 
A1-3 [kg CO2e] 

Global 
uppvärmning 
A4 [kg CO2e] 

Plastfolie 0,001 [m3] 8,07E-1 7,3E-2 
Tegel 205,72 [kg] 2,72E1 2,04E1 
Gips 0,022 [m3] 5,3E0 1,14E-1 
Glasull 0,2711 [m3] 3,52E0 2,77E-2 
Murbruk 0,362 [kg] 5,54E-2 3,19E-3 

Load bearing 
timber 

0,0176 [m3] 8,03E-1 4,56E-1 

De olika koldioxidutsläppen som utgjordes av Modell 4.V under 
livscykelskedena A1-A3 och A4 redovisas enligt figur 5.10, där det totala 
koldioxidutsläppet från Modell 4.V blev ca 86,8 kg CO2e/m2, varav 
skedena A1-A3 stod för ca 50,3 kg CO2e/m2, och skedet A4 stod för ca 
36,5 kg CO2e/m2. Under skedena A1-A3 utgjordes det största 
koldioxidutsläppet tegel och fiber cement facade,  medan tegel, fiber 
cement facade panel och pimpsten utgjorde störst koldioxidutsläpp 
under skedet A4.  
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Figur 5.10, Resultat av CO2-utsläppen under livscykelskedena A1-A3 och A4 
för Modell 4.V (One Click LCA, 2015). 

Koldioxidutsläpp som utgjordes av respektive material i Modell 4.V 
redovisas enligt tabell 5.9 
 
Tabell 5.9, Mängd CO2-utsläpp som utgjordes av respektive material i Modell 
4.V under livscykelskedena A1-A3 och A4 (One Click LCA, 2015).   

Modell 4.1: Livscykelskede A1-A3 och A4 
Material Mängd Global 

uppvärmning 
A1-3 [kg CO2e] 

Global 
uppvärmning 
A4 [kg CO2e] 

Plastfolie + 
Platonmatta 

0,002 [m3] 1,61E0 1,46E-1 

Tegel 205,72  [kg] 2,72E1 2,04E1 
Sand 10,99 [kg] 2,31E-2 5,94E-1 
Gips 0,022 [m3] 5,3E0 1,14E-1 
Fiber cement 
facade panel 
[Butongpanel] 

0,04 [m3] 1,1E1 9,41E0 

Glasull 0,2711 [m3] 3,52E0 2,77E-2 
Murbruk 0,362 [kg] 5,54E-2 3,19E-3 
Pimpsten 0,056 [m3] 7,54E-1 5,08E0 
Load bearing 
timber 

0,0176 [m3] 8,03E-1 4,56E-1 

Frön [Växter] 0,001 [kg] - 4,24E-5 
Biokol 2,03 [kg] - 1,78E-1 

 

5.2.5 Sammanställt resultat under A1-A3 och A4 
Utifrån resultaten för samtliga modeller, sammanställdes 
koldioxidutsläppet som utgjordes av respektive yttervägg för 
livscykelskedena A1-A3 och A4 enligt tabell 5.10, varav en procentsats 
för koldioxidutsläppet under respektive skede presenteras för varje 
enskild yttervägg. Installationen av ett levande fasadsystem, utifrån 
resultatet, medförde en likvärdig ökning av koldioxidutsläppet, under 
skedena A1-A3, på ca 12,6 kg CO2e/m2 och ca 15,3 kg CO2e/m2, under 
skedet A4, varav den totala ökningen blev 27,9 kg CO2e/m2. Resultatet 
över GWP för respektive yttervägg enligt figur 5.11 visar skillnaden 
mellan koldioxidutsläppet som utgörs av skedena A1-A3 respektive A4.   
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Tabell 5.10, Resultat av totala utsläppen av CO2e under livscykelskedena A1-
A3 och A4, som utgörs av samtliga ytterväggar (One Click LCA, 2015). 

Global uppvärmning [kg CO2e/m2] – A1-A3, A4 
Yttervägg Livscykelskede Värde  

[kg CO2e/m2] 
Procentsats  

[%] 
Summa 

[kg CO2e/m2] 

Modell 1 
A1-A3 73,6 75,6 

97,4 
A4 23,8 24,4 

Modell 
1.V 

A1-A3 86,1 68,8 
125,2 

A4 39,1 31,2 

Modell 2 
A1-A3 53,2 93,3 

57 
A4 3,8 6,7 

Modell 
2.V 

A1-A3 65,8 77,5 
84,9 

A4 19,1 22,5 

Modell 3 
A1-A3 20,2 94,8 

21,3 
A4 1,1 5,2 

Modell 
3.V 

A1-A3 32,8 66,5 
49,3 

A4 16,5 33,5 

Modell 4 
A1-A3 37,7 64,1 

58,8 
A4 21,1 35,9 

Modell 
4.V 

A1-A3 50,3 57,9 
86,8 

A4 36,5 42,1 
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Figur 5.11, CO2-utsläpp som utgörs av respektive yttervägg under 
livscykelskedena A1-A3 respektive A4. 

5.2.6 Sammanställt resultat under A1-A3 och A4 med 
uppskattad CO2-upptagning 
Utifrån EPDn av det extensiva gröna taket från litteraturstudien (Knauf 
Insulation, 2016, pp. 4-5), gjordes en uppskattning av 
koldioxidupptagning av ett levande fasadsystem per m2, som antogs har 
samma upptagning på 15 kg CO2e/m2 efter 50 år.  
 
Ett scenario på 100 år gjordes enligt figur 5.12 för respektive modell, 
varav modell 1–4 inte hade en upptagning av koldioxid då inga växter 
förekom på dessa ytterväggar. Upptagningen antas ha en linjär ökning i 
den här studien, d.v.s. utgöra dubbelt så stor upptagning efter 100 år, och 
hälften så mycket efter 25 år. Denna uppskattning visar hur mycket 
koldioxidupptagningen skulle kunna se ut under användnings- och 
slutskedet för ytterväggarna med ett levande fasadsystem. Denna 
uppskattning antogs ha samma förutsättningar som ett extensivt grönt 
tak under användningsskedet efter 50 år utifrån litteraturstudien (Knauf 
Insulation, 2016, pp. 4-5).  
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Figur 5.12, Uppskattad CO2-upptagning efter 100 år per m2 levande 
fasadsystem, och CO2-kompensation för GWP som utgörs av respektive 
yttervägg under livscykelskedena A1-A3 och A4. 

Koldioxidupptagning om utgjordes av 1 m2 levande fasadsystemet efter 
100 år visar en kompensering av det totala koldioxidutsläppet för Modell 
1.V-4.V med 30 kg CO2e/m2. En hypotetisk balans i koldioxidutsläppet 
efter 100 år visar hur stor GWP skulle vara om kompenseringen 
uppnåddes direkt efter appliceringen av ett levande fasadsystem för 
modellerna 1.V-4.V. Den genomsnittliga kompensationen som utgörs av 
modell 1.V-4.V relativt GWP för modell 1–4, blev ungefär 2,1 kg 
CO2e/m2 efter 100 år. Utifrån uppskattningen för 
koldioxidupptagningen, utfördes även en uppskattning av tiden det 
skulle krävas för att kompensera för det koldioxidutsläpp som utgjordes 
av ett levande fasadsystem under livscykelskedena A1-A3 och A4 som 
redovisas i tabell 5.11. Uppskattningen av den hypotetiska tiden det 
skulle ta att kompensera för det koldioxidutsläpp som utgjordes av ett 
levande fasadsystem per m2, under skedena A1-A3 och A4, beräknades 
vara 93 år, se bilaga 5.  

Tabell 5.11, Uppskattad tid för kompensering av GWP vilken utgörs av 
levande fasadsystem under livscykelskedena A1-A3 och A4. 
Totalt CO2-utsläpp från ett levande fasadsystem under 
A1-A3 och A4 [kg CO2e/m2] 27,9 

CO2-upptagning efter 1 år [kg CO2e/m2] 0,3 
Tid för kompensering av totala CO2-utsläppet från ett 
levande fasadsystem under A1-A3 och A4 [år] 93 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
6.1 Livscykelanalys  
Resultatframtagningen som gjordes med hjälp av One Click LCA, 
medförde en viss osäkerhet kring de värden som redovisades i verktyget, 
då det vid flera tillfällen förekom ändringar i transporten och skedde 
utan en rimlig förklaring. Antagandet om tillverkare och 
tillverkningsplats som gjordes i LCAn, i samband med att EPDer 
saknades för många av de ingående materialen för ett levande 
fasadsystem, kan ha medfört ett annorlunda resultat gentemot hur 
klimatpåverkan från en växtfasad faktiskt ser ut i verkligheten. Om 
urvalet av mer detaljerade EPDer skulle utformas, skulle detta även 
bidra till hållbarhetsmål 12, då vetskapen om olika materials 
klimatpåverkan skulle underlätta hållbarhetsredovisning för 
byggföretag och på så sätt bidra till mer öppenhet i byggbranschen. Men 
eftersom data valdes utifrån EPDer för liknande material, uppfyller 
LCAn målet om att en översiktlig miljöpåverkan skulle utredas enligt en 
Screening LCA. 

Utifrån LCAn visar det sig att koldioxidutsläppet, som utgörs av 
ytterväggarna, påverkas kraftigt beroende på vilka material som utgör 
respektive ytterväggskonstruktion. Om man exempelvis jämför tegel 
med ett koldioxidutsläpp på ca 27,2 kg CO2e/m2, och träfasad på ca 4,5 
kg CO2e/m2 under skedena A1-A3, ser man en märkbar skillnad. Detta 
kan bero på mängden som respektive material utgörs av, utifrån den 
tidigare studien av Bachawati et al. (2016, p. 841), men även den 
tillverkningsprocess som materialen går igenom, vilket enligt Gan et al. 
(2017, p. 831), kan ha en stor påverkan på ett materials koldioxidutsläpp. 
Transportsträckan kan också vara en avgörande parameter i 
koldioxidutsläppet under skedet A4, och än mer i kombination med 
materialens respektive vikt.  

I relation till andra typer av gröna fasader, som exempelvis vajrar för ett 
indirekt grönt system, utgör levande fasadsystem troligtvis det största 
koldioxidutsläppet av de tre olika kategorierna för gröna fasader. 
Liknande den tidigare studien kring skillnaden mellan det intensiva och 
extensiva gröna taket (Bachawati, et al., 2016), kan ett levande 
fasadsystem vara ett ännu sämre alternativ utifrån ett miljöperspektiv än 
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ett indirekt- eller direkt grönt system, och även en yttervägg utan en 
växtfasad, eftersom en större mängd material tillkommer. 
Sammanfattningsvis, kan ett levande fasadsystem utgöra störst 
miljöpåverkan under livscykelskedena A1-A3 och A4, medan ett indirekt 
grönt system, med enbart vajrar, kan utgöra minst miljöpåverkan. 
Däremot kan omfattningen av planteringsyta för växterna resultera i en 
större koldioxidkompensering för ett levande fasadsystem än vad vajrar 
kanske kan erbjuda.  

Utifrån LCAn kan man i ett tidigt skede se att en betongstomme med 
oventilerad tegelfasad med ett installerat levande fasadsystem, Modell 
1.V, inte är det mest optimala alternativet, varav träregelstomme med 
oventilerad träfasad och ett levande fasadsystem, Modell 3.V, vore det 
bästa alternativet, utifrån ett miljöperspektiv. Men utifrån dialogerna 
framkom nackdelen kring den dimensionerande vertikallasten på ca 100 
kg/m2 som tillkommer vid installation att ett levande fasadsystem. En 
yttervägg med betongstomme är troligtvis att rekommendera utifrån 
litteraturstudien, samtidigt som det finns möjlighet att leda lasten till 
sockeln om lastkapacitet tillåter detta, enligt dialogerna. En annan 
nackdel som medförs vid installationen av levande fasadsystem är 
underhållskostnaden på ca 55 tkr/år, trots sin andel som antas vara 
relativt liten i jämförelse med övriga underhållskostnader, är det 
fortfarande en utgift som saknar en direkt ekonomisk vinst. Trots detta 
medför den en social vinst utifrån sitt estetiska utseende enligt 
dialogerna, samt den tidigare studien som nämner grönområdens 
positiva inverkan på människans välmående (Sharifi, et al., 2021, p. 2).   

Enligt de fördelar som togs fram utifrån litteraturstudien (Rutger, 2012, 
p. 54), kan levande fasadsystem utgöra ett skydd för den underliggande 
fasaden mot olika angrepp som exempelvis solstrålning, vilket i sin tur 
kan förebygga fasadens livslängd eftersom denna typ av angrepp annars 
skulle utgöra en risk för en reducering av livslängden. Ännu en fördel 
med levande fasadsystem, är möjligheten att kunna installera de på alla 
fasader oavsett typ eller material, som t.ex. trä och tegel. 
Kompatibiliteten med alla fasadmaterial underlättar implementeringen 
av levande fasadsystem i städer i jämförelse med ett direkt grönt system, 
varav kravet att mark måste förekomma framför fasaden, d.v.s. inte 
utgöras av hårdytor.  
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Resultatet visar att ett levande fasadsystem medför en CO2-ökning på 
27,9 kg CO2e/m2, och bidrar därmed mer till den globala 
uppvärmningen under skedena A1-A3 och A4, än vad en yttervägg utan 
ett levande fasadsystem gör. Däremot framkom det i litteraturstudien, 
enligt den tidigare studien av Rutger (2012, p. 41), att växter har en 
bindande förmåga av CO2, vilket kan medföra en kompensering av det 
koldioxidutsläpp som växtfasaden utgör under senare livscykelskeden.  

6.2 Uppskattning för CO2-upptagning 
Uppskattningen över koldioxidupptagningen från ett levande 
fasadsystem som baserades på EPDn för ett extensivt grönt tak utifrån 
litteraturstudien (Knauf Insulation, 2016, pp. 4-5), visade en 
koldioxidupptagning på 30 kg CO2e/m2 efter 100 år. Detta visade, i 
jämförelse med koldioxidutsläppet som utgjordes av Modell 1–4 under 
livscykelskedena A1-A3 och A4, att installation av ett levande 
fasadsystem skulle resultera i en genomsnittlig koldioxidkompensation 
på ungefär 2,1 kg CO2e/m2 efter 100 år, relativt en yttervägg utan ett 
levandefasadsystem. Denna uppskattning visar enbart en hypotetisk 
koldioxidupptagning för ett levande fasadsystem med samma 
förutsättningar under användningsskedet, som det är för det extensiva 
gröna taket. Detta innebär en trolig skillnad i den eventuella 
koldioxidupptagningen som utgörs av ett levande fasadsystem i ett 
realistiskt scenario. Uppskattningen tar heller inte hänsyn till mängden 
växter, deras livslängd eller huruvida underhållet av dessa skulle 
påverka upptagningen, vilket resulterar i en osäkerhet i uppskattningen. 

Tiden det skulle ta att kompensera för enbart det levande fasadsystemets 
koldioxidutsläpp under skedena A1-A3 och A4, uppskattades vara 93 år. 
Detta visar att kompensering för det ytterligare materialet som 
tillkommer vid installation av ett levande fasadsystem, skulle vara mer 
gynnande än en yttervägg utan ett levande fasadsystem, men inte förens 
efter 93 år. Eftersom livslängden på varken ytterväggarna eller det 
levande fasadsystemet är känt, är det inte möjligt att veta om detta skulle 
uppnås innan slutskedet påbörjas. Om livslängden inte skulle vara 
längre än 93 år, skulle levande fasadsystem inte vara miljövänligare, ur 
ett livscykelperspektiv, än en yttervägg utan. Förutsatt att livslängden 
skulle vara längre än 93 år, betyder detta en viss vinst ur ett 
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miljöperspektiv, men då enbart om inga ytterligare koldioxidutsläpp 
utgörs av det levande fasadsystemet i övriga skeden.  

Enligt statistiken utifrån litteraturstudien, över koldioxid per capita för 
en person i Sverige (Ekonomifakta, 2020), är koldioxidproduktionen 4,45 
ton CO2/år per capita. Om man skulle kompensera för hur mycket 
koldioxid som produceras av en person i Sverige, skulle det utifrån 
uppskattningen krävas ett levande fasadsystem på ungefär 14 830 m2 
efter ett år, vilket skulle representera ungefär två fotbollsplaner. Ett 
levande fasadsystems koldioxidupptagning per m2 motsvarar ca 
0,00007% av den koldioxidproduktion som utgörs av en person. Detta 
indikerar att ett levande fasadsystem har ett minimalt koldioxidupptag 
relativt ytan den täcker.  
 
I jämförelse med ytterväggarna utan ett levande fasadsystem, blir det 
ingen koldioxidupptagning, vilket bidrar till en lägre miljöpåverkan, 
GWP, på kort sikt, men har heller inte möjlighet till att kompensera för 
klimatpåverkan under skedena A1-A3 och A4. Levande fasadsystem har 
en högre miljöpåverkan i skedena A1-A3 och A4, men har potential till 
att kompensera för detta inom 93 år enligt uppskattningen. Trots den 
långa kompensationstiden, visar uppskattningen en möjlighet till 
koldioxidupptagning, och även att levande fasadsystem kan bidra till 
hållbarhetsmål 13.  

6.3 Värmegenomgångskoefficient  
Utifrån resultat och analysen av U-värdet för ytterväggarna efter att 
levande fasadsystem installerades, visar det sig att U-värdet minskas 
måttligt, relativt den tjocklek som tillkommer vid applicering av en 
växtfasad av paneltyp 3, trots att det inte förekommer en luftspalt mellan 
substratet och den underliggande fasaden. Den minimala påverkan på 
U-värdet utifrån resultatet, kan vara en konsekvens av THERMs 
bristande möjligheter till en utförlig dimensionering av modellerna, samt 
införande av datan. Exempelvis var det inte möjligt att föra in 80% 
pimpsten, 10% sand och 10% biokol för substratet, då programmet enbart 
tillåter skikt som enbart utgörs av ett och samma material.  

Enligt differensen i U-värdet för ett substrat i fuktigt relativt torrt 
tillstånd, upptäcks en liten men märkbar skillnad mellan de två olika 
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scenarierna, varav ett torrt tillstånd reducerar U-värdet med ungefär 
0,0104 W/ m2 K, och ett fuktigt tillstånd reducerar U-värdet med ungefär 
0,0017 W/ m2 K. Trots att ett torrt tillstånd skulle innebära en högre 
termisk isoleringsförmåga, skulle detta inte vara optimalt eftersom 
växternas behov skulle försummas. Det fuktiga tillståndet simulerar hur 
verkligheten ser ut, d.v.s. att växterna förutses få vatten dagligen vilket 
sammanfattningsvis betyder att ett torrt tillstånd enbart skulle uppnås 
vid kraftig torka, eller möjligtvis under vintern, då klimatet rimligtvis 
medför en reducerad möjlighet till bevattning via dagvattnet, samt via 
tappvattensystemet i risk för att detta kan medföra frostskador på 
växterna.  

Denna låga reducering av U-värdet visar, till följd av en så låg termisk 
isoleringsförmåga, att levande fasadsystem inte bidrar till 
energieffektivisering, och därmed bidrar det inte till hållbarhetsmål 7, 
hållbar energi för alla, utifrån ett termiskt isoleringsperspektiv. Detta 
betyder inte att levande fasadsystem kan uteslutas i energieffektivisering 
av byggnader, utan kan i stället medföra andra bidragande faktorer, som 
exempelvis nedkylning av städer utifrån dess bidrag till en reducerad 
urban värmeöeffekt utifrån litteraturstudien. Detta kan på lång sikt bidra 
till hållbar energi för alla, eftersom en manuell nedkylning av bostäder, i 
samband med växternas avdunstningsprocess, inte krävs i samma 
utsträckning som det gör i dagsläget. Denna nedkylningsprocess av 
staden som tillkommer vid installation av en växtfasad, verkar inte heller 
påverka den uppfattade inomhustemperaturen negativt utifrån 
dialogerna.       

6.4 Slutsats 

Utifrån alla resultat i denna studie, kan slutsatsen dras att ett levande 
fasadsystem utgör en miljöpåverkan på 27,9 kg CO2e/m2 mer i relation 
till ytterväggar utan en växtfasad, under livscykelskedena A1-A3 och A4. 
Trots detta finns det en potential för kompensation av 
koldioxidutsläppet genom växternas koldioxidupptagning, vilket kan 
leda till nya och förbättrade gröna system i framtiden. Med hänsyn till 
uppskattningen av koldioxidupptagningen, kan man se värdet i att 
installera ett levande fasadsystem på lång sikt framför att ha en yttervägg 
utan växtfasad, utifrån ett miljöperspektiv med GWP i fokus.  



Examensarbete: UTVÄRDERING AV VÄXTFASADERS KLIMATPÅVERKAN MED HJÄLP AV 
LIVSCYKELANALYSER 

64 
 

Installation av ett levande fasadsystem av paneltyp 3 inte medför någon 
betydelsefull förändring av U-värdet, eftersom det bästa scenariot 
utifrån ett termiskt isoleringsperspektiv även utgör det värsta scenariot 
för växterna. Scenario 2 skulle resultera i en stor uppoffring av 
växtfasadens främsta syfte mot ett ytterst litet bidrag till den termiska 
isoleringsförmågan. Dock kan växtfasaders bidrag till hållbarhetsmål 7, 
i samband med en reducerad värmeöeffekt, ge ett resultat på lång sikt.
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7. REKOMMENDATIONER OCH VIDARE STUDIER 
Att reducera koldioxidutsläppet, som byggbranschen bidrar till, är ett 
viktigt steg mot ett miljövänligt byggande och därmed även mer hållbart 
utifrån ett miljöperspektiv. För att öka kunskapen kring gröna lösningar, 
såsom gröna tak och växtfasader, krävs fler analyser och utredningar för 
att deras fulla potential inom miljövänligt byggande, ska kunna avgöras. 
EPDer för mer sällsynta byggnadsmaterial krävs för att detta ska vara 
möjligt, och ett mer omfattande utbud av detaljerade materialdata ska 
vara lättillgängliga för att underlätta miljöberäkningar.  
 
Förslag till vidare studier har listats enligt följande punkter. 
 

• Utför experimentella undersökningar över den exakta tiden det 
tar för växterna i levande fasadsystem att kompensera för det 
koldioxidutsläpp som utgörs av olika ytterväggskonstruktioner 
under valfritt livscykelskede 

 
• Undersök växtfasaders livslängd 

 
• Undersök olika gröna lösningar och deras miljöpåverkan 

 
• Undersök växtfasaders miljöpåverkan utifrån andra 

miljöindikatorer än koldioxidutsläpp, GWP. 
 

• Undersök möjligheten att implementera växtfasader för 
nybyggnation, där fasaden inte kompletterar en befintlig fasad, 
utan ersätter den helt 

 
• Jämför skillnaden på klimatpåverkan för alla gröna fasader; 

direkt-, indirekt- och levande fasadsystem 
 

• Jämför skillnaden mellan olika typer av direkta-, indirekta- och 
levande fasadsystem  

 
• Undersök miljöpåverkan som utgörs av en hel byggnad med 

växtfasad .
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Bilaga 1 
DISKUSSIONSFRÅGOR DIALOGER 
Frågor till Butong 

o Hur monteras panelerna på husväggen, finns det någon detaljritning 
som exempel på detta? 

o Finns det någon ritning över hur dagvattnet kan anslutas till systemet? 
o Finns det några krav på vilket väggmaterial de måste monteras på? 
o Vad är avståndet mellan panelerna? 
o Finns det information om vilken brandklass de har?  
o Vilken livslängd har panelerna 
o Hur ser vattenförbrukningen ut för panelerna? 
o Uppstår det någon fuktproblematik för panelerna? Måste man lägga 

till något skydd bakom panelerna för att skydda fasaden (om det nu är 
en fasad under panelerna) 

o Vart skulle det rekommenderas att inte placera panelerna någonstans, 
exempelvis läge, väggyta? 

o Vilka typer av byggnader bör man ha respektive inte ha växtpaneler 
på? 

o Vad är membranet gjort av i paneltypen ”Frameless”, är det någon typ 
av ångspärr? Vad är dess funktion? 

o Vad är betongkvalitén för klimatberäkning (FR-UHPC), tillför 
Butongen något till väggens U-värde med tanke på att växter kan gå 
igenom hålen i panelen? 

o Vet du något om materialdatan, som exempelvis lambdavärde 
(värmekonduktivitet) eller emittans, för panelernas ingående material?  

o Vad finns det för nackdelar med butongpanelerna? 
o Vad krävs av en befintlig byggnad för att man ska kunna använda 

panelerna? 
o Behöver man lägga till något på väggen vid appliceringen av 

växtfasaderna? 
o Fungerar Frameless för andra underlag än just betong? 
o Vilka växter kan användas i samband med panelerna som är mest 

optimala?  
o Vilken av de tre paneltyperna är att rekommendera för ett 

flerbostadshus, eller finns de olika paneltyper bara av estetisk 
betydelse? 

o Hur ser fästena ut och vilket material är det? 
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Frågor till Peter Korns Trädgård 
o Vilka växter är populära inom projekt med växtväggar? 
o Vilka växter skulle du rekommendera för en växtvägg i Mellansverige, 

t.ex. Uppsala? 
o Varför använder man dessa? 
o Hur ser underhållet ut? 
o Hur mycket vatten kräver dessa växter beroende på säsong (vår, 

sommar osv)? 
o Är det ni som sköter underhållet av växterna? 
o Vet du hur tätt man planterar växterna i Butongpanelerna? 
o Hur täta är växterna i fullvuxet tillstånd? 
o Hur lång tid ungefär tar det för växterna att anses vara i fullvuxet 

tillstånd? 
o Hur länge skulle du uppskatta att denna typ av växter skulle överleva 

om skötseln av de är minimal? 
o När behöver de bytas ut? 
o Kan man ta reda på hur bra växter binder koldioxid från luften?  
o Vad använder ni för material när ni ska plantera? 
o Bildar det som ett skikt på baksidan av panelen? 
o Kommer växterna inte påverka fasaden på byggnaden då? 
o Har ni någon ritning eller liknande på panelens baksida efter att ni har 

planterat växterna? 
o Kan man använda sedum som man gör med sedumtak? 

 
Frågeformulär till Vasakronan  

o Är det okej att vi nämner Vasakronan i vårt examensarbete? 
o Vad är din arbetsroll i Vasakronan och vad har du för arbetsansvar 

inom företaget? 
o Hur länge har du arbetat för Vasakronan? 
o Vilka tidigare arbetserfarenheter, och hur länge har du varit verksam 

inom branschen?  
o Hur länge har ni haft växtfasaden? 
o Vilken paneltyp utgör växtfasaden; frameless, metal frame eller folded 

frame? 
o Vet du vilka växter fasaden innehåller? 
o Varför valdes ni dessa växter? 
o Vet du, på ett ungefär, hur många plantor som planterades per kvm? 
o Hade ni växtfasadens livslängd i åtanke när ni bestämde er för att 

implementera den? 
o Varför valde ni att ha växtfasad? 
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o Vet du om det utfördes några beräkningar innan växtfasaden sattes 
upp? Exempelvis miljöberäkningar, lastberäkningar eller liknande. 

o Har ni kunnat ta reda på hur bra växterna binder koldioxid från 
luften?  

o Vilka fördelar har ni upptäckt med växtfasader i efterhand? 
o Vilka nackdelar har ni upptäckt med växtfasader i efterhand? 
o Har det funnits klagomål om inomhustemperaturen efter att 

växtfasaden sattes upp? 
o Med facit i hand, skulle ni vilja förändra något med växtfasaden? 
o Hur ser underhållet ut av växtfasaden? Vilka åtgärder har ni behövt 

vidta? 
o Har ni ansvar för underhållet eller har någon annan det? 
o Hur ser vattenförsörjningen ut, är det kopplat med dagvattensystemet 

eller försörjs fasaden enbart med hjälp av en pump? 
o Hur ser vattenförbrukningen ut i liter vatten per kvm per dag skulle 

du säga på ett ungefär? 
o Har ni behövt byta ut växterna någon gång, eller har de klarat sig bra 

sen planteringen av de gjordes? 
o Har du tillgång till ritningar från projektet såsom detaljritningar över 

panelernas fästen, koppling till vattenförsörjning eller andra 
ritningar?   

o Om ja, skulle vi kunna få tillgång till dem för att kunna kvalitetssäkra 
våra modeller som vi gör i vår analys?
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Bilaga 2 
RESURSSAMMANSTÄLLNING 

Modell 1 
Material Kvantit

et 
Tillverkare Transportsträc

ka 
[km] 

Geografis
k plats 

EPD-
nummer 

Tegel 205,72 
[kg] 

Randers 
Tegl 

1068 Tjele, 
Danmark 

MD-17002-
EN 

Murbruk 0,362 
[kg] 

Saint 
Gobain, 
Weber 

95 Stockholm
, Sverige 

NEPD-
2367-1106-

EN 
Glasull 0,24 

[m3] 
Saint 

Gobain, 
Isover 

95 Stockholm
, Sverige 

NEPD-
2074-936-

EN 
Färdigbland

ad betong 
[C32/40] 

0,15 
[m3] 

Skanska 
Industrial 
Solutions 

72 Stockholm
, Sverige 

NEPD-
2194-998-

SE 
Armeringsst

ål 
0,00076  

[m3] 
Celsa Steel 87 Västerås, 

Sverige 
S-P-00305, 

v.2020 
Modell 1.V 

Material Kvantit
et 

Tillverkare Transportsträc
ka 

[km] 

Geografis
k plats 

EPD-
nummer 

Fiber 
cement 

facade panel 
(Butongpan

el) 

0,04  
[m3] 

Rieders 
Sales 

(Hi-Con 
A/C) 

1153 Kolbermo
or, 

Tyskland 
(Hjallerup, 
Danmark) 

EPD-RSE-
20180069-

IEAD2-EN 

Sand 10,99  
[kg] 

NCC 
Industry 

A/S 

739 Glostrup, 
Danmark 

S-P-2081 

Pimpsten 0,056  
[m3] 

Generiska 
data 

1378 Muhlhaus
en 

Thuringen
, Tyskland 

 
- 

Platonmatta 0,001  
[m3] 

Nordic 
Waterproofi
ng Sweden 

630 Höganäs, 
Sverige 

NEPD0026
8E 

Tegel 205,72  
[kg] 

Randers 
Tegl 

1068 Tjele, 
Danmark 

MD-17002-
EN 
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Murbruk 0,362  
[kg] 

Saint 
Gobain, 
Weber 

95 Stockholm
, Sverige 

NEPD-
2367-1106-

EN 
Glasull 0,24  

[m3] 
Saint 

Gobain, 
Isover 

95 Stockholm
, Sverige 

NEPD-
2074-936-

EN 
Färdigbland

ad betong 
[C32/40] 

0,15 
[m3] 

Skanska 
Industrial 
Solutions 

72 Stockholm
, Sverige 

NEPD-
2194-998-

SE 
Armeringsst

ål 
0,00076  

[m3] 
Celsa Steel 87 Västerås, 

Sverige 
S-P-00305, 

v.2020 
Modell 1.V: Övriga Materialtransporter 

Biokol 2,03  
[kg] 

Biomacon 
GmbH 

1198 Hannover, 
Tyskland 

 
- 

Växter 
(Frön) 

0,001  
[kg] 

Peter Korns 
Trädgård 

457 Landvette
r, Sverige 

- 

Modell 2 
Material Kvantit

et 
Tillverkare Transportsträc

ka 
[km] 

Geografis
k plats 

EPD-
nummer 

External 
wood 

cladding 

0,022  
[m3] 

Woodify 457 Göteborg, 
Sverige 

NEPD-
1865-805-

NO 
Sawn timber 0,00392  

[m3] 
Stora Enso 184 Ljusne, 

Sverige 
S-P-02150 

Glasull 0,245  
[m3] 

Saint 
Gobain, 
Isover 

95 Stockholm
, Sverige 

NEPD-
2074-936-

EN 
Gips 0,009  

[m3] 
Knauf 73 Stockholm

, Sverige 
S-P-02001 

Färdigbland
ad betong 
[C32/40] 

0,15 
[m3] 

Skanska 
Industrial 
Solutions 

72 Stockholm
, Sverige 

NEPD-
2194-998-

SE 
Armeringsst

ål 
0,00076  

[m3] 
Celsa Steel 87 Västerås, 

Sverige 
S-P-00305, 

v.2020 
Modell 2.V 

Material Kvantit
et 

Tillverkare Transportsträc
ka 

[km] 

Geografis
k plats 

EPD-
nummer 

Fiber 
cement 

facade panel 
(Butongpan

el) 

0,04  
[m3] 

Rieders 
Sales 

(Hi-Con 
A/C) 

1153 Kolbermo
or, 

Tyskland 
(Hjallerup, 
Danmark) 

EPD-RSE-
20180069-

IEAD2-EN 
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Sand 10,99  
[kg] 

NCC 
Industry 

A/S 

739 Glostrup, 
Danmark 

S-P-2081 

Pimpsten 0,056  
[m3] 

Generiska 
data 

1378 Muhlhaus
en 

Thuringen
, Tyskland 

 
- 

Platonmatta 0,001  
[m3] 

Nordic 
Waterproofi
ng Sweden 

630 Höganäs, 
Sverige 

NEPD0026
8E 

External 
wood 

cladding 

0,022  
[m3] 

Woodify 457 Göteborg, 
Sverige 

NEPD-
1865-805-

NO 
Sawn timber 0,00392  

[m3] 
Stora Enso 184 Ljusne, 

Sverige 
S-P-02150 

Glasull 0,245  
[m3] 

Saint 
Gobain, 
Isover 

95 Stockholm
, Sverige 

NEPD-
2074-936-

EN 
Gips 0,009  

[m3] 
Knauf 73 Stockholm

, Sverige 
S-P-02001 

Färdigbland
ad betong 
[C32/40] 

0,15 
[m3] 

Skanska 
Industrial 
Solutions 

72 Stockholm
, Sverige 

NEPD-
2194-998-

SE 
Armeringsst

ål 
0,00076  

[m3] 
Celsa Steel 87 Västerås, 

Sverige 
S-P-00305, 

v.2020 
Modell 2.V: Övriga Materialtransporter 

Biokol 2,03  
[kg] 

Biomacon 
GmbH 

1198 Hannover, 
Tyskland 

 
- 

Växter 
(Frön) 

0,001  
[kg] 

Peter Korns 
Trädgård 

457 Landvette
r, Sverige 

- 

Modell 3 
Material Kvantit

et 
Tillverkare Transportsträc

ka 
[km] 

Geografis
k plats 

EPD-
nummer 

External 
wood 

cladding 

0,022  
[m3] 

Woodify 457 Göteborg, 
Sverige 

NEPD-
1865-805-

NO 
Sawn timber 0,00662  

[m3] 
Stora Enso 184 Ljusne, 

Sverige 
S-P-02150 

Glasull 0,26341  
[m3] 

Saint 
Gobain, 
Isover 

95 Stockholm
, Sverige 

NEPD-
2074-936-

EN 
Gips 0,039  

[m3] 
Knauf 73 Stockholm

, Sverige 
S-P-02001 
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Plastfolie 0,001  
[m3] 

Nordic 
Waterproofi
ng Sweden 

630 Höganäs, 
Sverige 

NEPD0026
8E 

Load 
bearing 
timber 

0,0153  
[m3] 

Martinsons 
Såg AB 

650 Skellefteå, 
Sverige 

NEPD-345-
236-NO 

Modell 3.V 
Material Kvantit

et 
Tillverkare Transportsträc

ka 
[km] 

Geografis
k plats 

EPD-
nummer 

Fiber 
cement 

facade panel 
(Butongpan

el) 

0,04  
[m3] 

Rieders 
Sales 

(Hi-Con 
A/C) 

1153 Kolbermo
or, 

Tyskland 
(Hjallerup, 
Danmark) 

EPD-RSE-
20180069-

IEAD2-EN 

Sand 10,99  
[kg] 

Ncc 
Industry 

A/S 

739 Glostrup, 
Danmark 

S-P-2081 

Pimpsten 0,056  
[m3] 

Generiska 
data 

1378 Muhlhaus
en 

Thuringen
, Tyskland 

 
- 

Platonmatta 0,001  
[m3] 

Nordic 
Waterproofi
ng Sweden 

630 Höganäs, 
Sverige 

NEPD0026
8E 

External 
wood 

cladding 

0,022  
[m3] 

Woodify 457 Göteborg, 
Sverige 

NEPD-
1865-805-

NO 
Sawn timber 0,00662  

[m3] 
Stora Enso 184 Ljusne, 

Sverige 
S-P-02150 

Glasull 0,26341  
[m3] 

Saint 
Gobain, 
Isover 

95 Stockholm
, Sverige 

NEPD-
2074-936-

EN 
Gips 0,039  

[m3] 
Knauf 73 Stockholm

, Sverige 
S-P-02001 

Plastfolie 0,001  
[m3] 

Nordic 
Waterproofi
ng Sweden 

630 Höganäs, 
Sverige 

NEPD0026
8E 

Load 
bearing 
timber 

0,0153  
[m3] 

Martinsons 
Såg AB 

650 Skellefteå, 
Sverige 

NEPD-345-
236-NO 

Modell 3.V: Övriga Materialtransporter 
Biokol 2,03  

[kg] 
Biomacon 

GmbH 
1198 Hannover, 

Tyskland 
 

- 
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Växter 
(Frön) 

0,001  
[kg] 

Peter Korns 
Trädgård 

457 Landvette
r, Sverige 

- 

Modell 4 
Material Kvantit

et 
Tillverkare Transportsträc

ka 
[km] 

Geografis
k plats 

EPD-
nummer 

Tegel 205,72  
[kg] 

Randers 
Tegl 

1068 Tjele, 
Danmark 

MD-17002-
EN 

Murbruk 0,362  
[kg] 

Saint 
Gobain 
(Isover) 

95 Stockholm
, Sverige 

NEPD-
2367-1106-

EN 
Glasull 0,2711  

[m3] 
Saint 

Gobain, 
Isover 

95 Stockholm
, Sverige 

NEPD-
2074-936-

EN 
Gips 0,022  

[m3] 
Knauf 73 Stockholm

, Sverige 
S-P-02001 

Sawn timber 0,0063  
[m3] 

Stora Enso 184 Ljusne, 
Sverige 

S-P-02150 

Load 
bearing 
timber 

0,0176  
[m3] 

Martinsons 
Såg AB 

650 Skellefteå, 
Sverige 

NEPD-345-
236-NO 

Plastfolie 0,001  
[m3] 

Nordic 
Waterproofi
ng Sweden 

630 Höganäs, 
Sverige 

NEPD0026
8E 

Modell 4.V 
Material Kvantit

et 
Tillverkare Transportsträc

ka 
[km] 

Geografis
k plats 

EPD-
nummer 

Fiber 
cement 

facade panel 
(Butongpan

el) 

0,04  
[m3] 

Rieders 
Sales 

(Hi-Con 
A/C) 

1153 Kolbermo
or, 

Tyskland 
(Hjallerup, 
Danmark) 

EPD-RSE-
20180069-

IEAD2-EN 

Sand 10,99  
[kg] 

Ncc 
Industry 

A/S 

739 Glostrup, 
Danmark 

S-P-2081 

Pimpsten 0,056  
[m3] 

Generiska 
data 

1378 Muhlhaus
en 

Thuringen
, Tyskland 

 
- 

Platonmatta 0,001  
[m3] 

Nordic 
Waterproofi
ng Sweden 

630 Höganäs, 
Sverige 

NEPD0026
8E 
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Tegel 205,72  
[kg] 

Randers 
Tegl 

1068 Tjele, 
Danmark 

MD-17002-
EN 

Murbruk 0,362  
[kg] 

Saint 
Gobain 
(Isover) 

95 Stockholm
, Sverige 

NEPD-
2367-1106-

EN 
Glasull 0,2711  

[m3] 
Saint 

Gobain, 
Isover 

95 Stockholm
, Sverige 

NEPD-
2074-936-

EN 
Gips 0,022  

[m3] 
Knauf 73 Stockholm

, Sverige 
S-P-02001 

Sawn timber 0,0063  
[m3] 

Stora Enso 184 Ljusne, 
Sverige 

S-P-02150 

Load 
bearing 
timber 

0,0176  
[m3] 

Martinsons 
Såg AB 

650 Skellefteå, 
Sverige 

NEPD-345-
236-NO 

Plastfolie 0,001  
[m3] 

Nordic 
Waterproofi
ng Sweden 

630 Höganäs, 
Sverige 

NEPD0026
8E 

Modell 4.V: Övriga Materialtransporter 
Biokol 2,03  

[kg] 
Biomacon 

GmbH 
1198 Hannover, 

Tyskland 
 

- 
Växter 
(Frön) 

0,001  
[kg] 

Peter Korns 
Trädgård 

457 Landvette
r, Sverige 

- 
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Bilaga 3 
RESULTAT MATERIAL 

Modell 1: Livscykelskede A1-A3 och A4 
Material Mängd Global 

uppvärmning A1-
3 [kg CO2e] 

Global 
uppvärmning A4 

[kg CO2e] 
Tegel 205,72 [kg] 2,72E1 2,04E1 
Armeringsjärn 0,00076 

[m3] 
2,17E0 4,72E-2 

Färdigblandad 
betong [C32/40] 

0,15 [m3] 4E1 3,27E0 

Glasull 0,24 [m3] 4,13E0 3,26E-2 
Murbruk 0,362 [kg] 5,54E-2 3,19E-3 

  = 73,5554   = 23,75299  
Modell 1.V: Livscykelskede A1-A3 och A4 

Material Mängd Global 
uppvärmning A1-

3 [kg CO2e] 

Global 
uppvärmning A4 

[kg CO2e] 
Platonmatta 0,001 [m3] 8,07E-1 7,3E-2 
Tegel 205,72 [kg] 2,72E1 2,04E1 

Sand 10,99 [kg] 2,31E-2 5,94E-1 
Armeringsjärn 0,00076 

[m3] 
2,17E0 4,72E-2 

Fiber cement facade 
panel [Butongpanel] 

0,04 [m3] 1,1E1 9,41E0 

Färdigblandad 
betong [C32/40] 

0,15 [m3] 4E1 3,27E0 

Glasull 0,24 [m3] 4,13E0 3,26E-2 
Murbruk 0,362 [kg] 5,54E-2 3,19E-3 
Pimpsten 0,056 [m3] 7,54E-1 5,08E0 
Frön [Växter] 0,001 [kg] - 4,24E-5 
Biokol 2,03 [kg] - 1,78E-1 
  = 86,1395 = 39,0880324 

Modell 2: Livscykelskede A1-A3 och A4 
Material Mängd Global 

uppvärmning A1-
3 [kg CO2e] 

Global 
uppvärmning A4 

[kg CO2e] 
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Sawn timber  0,00392 
[m3] 

  

1,34E-1 3,08E-2 

Gips 0,009 [m3]  2,17E0 4,68E-2 
Armeringsjärn 0,00076 

[m3] 
2,17E0 4,72E-2 

Färdigblandad 
betong [32/40] 

0,15 [m3] 4E1 3,27E0 

Glasull 0,245 [m3] 4,22E0 3,33E-2 
External wood 
cladding 

0,022 [m3] 4,52E0 3,82E8-1 

  = 53,214  = 3,8101 
Modell 2.V: Livscykelskede A1-A3 och A4 

Platonmatta 0,001 [m3] 8,07E-1 7,3E-2 
Sawn timber  0,00392 

[m3]  
1,34E-1 3,08E-2 

Sand 10,99 [kg] 2,31E-2 5,94E-1 
Gips 0,009 [m3] 2,17E0 4,68E-2 
Armeringsjärn 0,00076 

[m3] 
2,17E0 4,72E-2 

Fiber cement facade 
panel [Butongpanel] 

0,04 [m3] 1,1E1 9,41E0 

Färdigblandad 
betong [32/40] 

0,15 [m3] 4E1 3,27E0 

Glasull 0,245 [m3] 4,22E0 3,33E-2 
External wood 
cladding 

0,022 [m3] 4,52E0 3,82E-1 

Pimpsten 0,056 [m3] 7,54E-1 5,08E0 
Frön [Växter]  0,001 [kg] - 4,24E-5 
Biokol 2,03 [kg] - 1,78E-1 
  = 65,7981 = 19,1451424 

Modell 3: Livscykelskede A1-A3 och A4 
Material Mängd Global 

uppvärmning A1-
3 [kg CO2e] 

Global 
uppvärmning A4 

[kg CO2e] 
Plastfolie 0,001 [m3] 8,07E-1 7,3E-2 

Sawn timber 0,00662 
[m3] 

2,26E-1 5,2E-2 

Gips 0,039 [m3] 9,4E0 2,03E-1 
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Glasull 0,26341 
[m3] 

4,53E0 3,58E-2 

External wood 
cladding 

0,022 [m3] 4,52E0 3,82E-1 

Load bearing timber 0,0153 [m3] 6,98E-1 3,97E-1 

  = 20,181  = 1,1428  
Modell 3.V: Livscykelskede A1-A3 och A4 

Material Mängd Global 
uppvärmning A1-

3 [kg CO2e] 

Global 
uppvärmning A4 

[kg CO2e] 
Plastfolie + 
Platonmatta 

0,002 [m3] 1,61E0 1,46E-1 

Sawn timber 0,00662 
[m3] 

2,26E-1 5,2E-2 

Sand 10,99 [kg] 2,31E-2 5,94E-1 
Gips 0,039 [m3] 9,4E0 2,03E-1 
Fiber cement facade 
panel [Butongpanel] 

0,04 [m3] 1,1E1 9,41E0 

Glasull 0,26341 
[m3] 

4,53E0 3,58E-2 

External wood 
cladding 

0,022 [m3] 4,52E0 3,82E-1 

Pimpsten 0,056 [m3] 7,54E-1 5,08E0 
Load bearing timber 0,0153 [m3] 6,98E-1 3,97E-1 
Frön [Växter] 0,001 [kg] - 4,24E-5 
Biokol 2,03 [kg] - 1,78E-1 
  = 32,7611 = 16,4778424 

Modell 4: Livscykelskede A1-A3 och A4 
Material Mängd Global 

uppvärmning A1-
3 [kg CO2e] 

Global 
uppvärmning A4 

[kg CO2e] 
Plastfolie 0,001 [m3] 8,07E-1 7,3E-2 
Tegel 205,72 [kg] 2,72E1 2,04E1 
Gips 0,022 [m3] 5,3E0 1,14E-1 
Glasull 0,2711 [m3] 3,52E0 2,77E-2 
Murbruk 0,362 [kg] 5,54E-2 3,19E-3 

Load bearing timber 0,0176 [m3] 8,03E-1 4,56E-1 

  = 37,6854  = 21,07389  
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Modell 4.1: Livscykelskede A1-A3 och A4 
Material Mängd Global 

uppvärmning A1-
3 [kg CO2e] 

Global 
uppvärmning A4 

[kg CO2e] 
Plastfolie + 
Platonmatta 

0,002 [m3] 1,61E0 1,46E-1 

Tegel 205,72  
[kg] 

2,72E1 2,04E1 

Sand 10,99 [kg] 2,31E-2 5,94E-1 
Gips 0,022 [m3] 5,3E0 1,14E-1 
Fiber cement facade 
panel [Butongpanel] 

0,04 [m3] 1,1E1 9,41E0 

Glasull 0,2711 [m3] 3,52E0 2,77E-2 
Murbruk 0,362 [kg] 5,54E-2 3,19E-3 
Pimpsten 0,056 [m3] 7,54E-1 5,08E0 
Load bearing timber 0,0176 [m3] 8,03E-1 4,56E-1 
Frön [Växter] 0,001 [kg] - 4,24E-5 
Biokol 2,03 [kg] - 1,78E-1 
  = 50,2655 = 36,489324 
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