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Abstract 
Climate change is one of man´s greatest challenges today and will have major consequences if 
no action is taken. Limited climate impact is one of Sweden’s environmental quality goals and 
means that Sweden’s net emissions of greenhouse gases must be zero in 2045, and then achieve 
negative emission. In 2018, the construction and real estate sector accounted for 20 % of 
Sweden´s total greenhouse gas emissions. In order to reach the government´s goal of net zero 
emissions by 2045 the construction sector aim to halve 2015 greenhouse gas emissions by 2030. 
To reduce a building´s climate impact, the already implemented measures of energy efficiencies 
need to be supplemented with the development of more climate friendly and ecologically 
sustainable materials. A new legal requirement on climate declarations for new buildings will be 
introduced in January 2022. The climate declaration demand that the climate impact of the 
building materials is calculated using life cycle analyses. 
 
The aim of the study was to halve the climate impact from the materials in a multi-family building 
by the year 2030 and see how close to net zero it is possible to reach. The consulting firm WSP 
assisted with material data for a 4-storey building with a load-bearing element of concrete. The 
climate footprint for the product phase was calculated for the foundation, load-bearing elements, 
building enclosure and interior walls. Simulations were performed in the BM calculation program 
to compare emission levels with the building´s current situation and find materials that reduce the 
climate impact the most. 
 
The study is based on two basic scenarios, one with concrete in the foundation and load-bearing 
elements, together with climate-improving measures of the materials. In the second scenario, 
CLT-wood is used in the load-bearing elements. The results show that climate-improved concrete 
and reinforcement will reduce the climate impact in 2030 by 52 % compared with 2015. A load-
bearing element of CLT-wood with cellulose insulation and climate-improved foundation gives a 
reduction of 62 %. Both scenarios meet the goal of halving the climate footprint by 2030. The 
alternative that gives the lowest climate impact in 2045 is the scenario with CLT-wood including 
carbon storage, but it is not permitted to credit carbon storage in the climate declaration. Thus, 
the scenario for the year 2045 with concrete will be the best alternative with an emission of 145 
tonnes CO2e, closely followed by the scenario with CLT-wood with 159 tonnes of co2e. 
 
In order to achieve the 2045 goal, a larger overall picture and compensatory measures will be 
required. But also, that the smaller components, such as plaster and insulation, are developed to 
minimize the climate impact. 
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SAMMANFATTNING 
Klimatförändringarna är en av människans största utmaningar idag och 
kommer medföra stora konsekvenser om inga åtgärder sätts in. 
Begränsad klimatpåverkan är ett av Sveriges miljökvalitetsmål och 
innebär att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll år 2045, 
för att sedan uppnå negativa utsläpp. År 2018 stod bygg- och 
fastighetssektorn för 20 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. 
Bygg- och anläggningssektorns mål är att halvera utsläppen av 
växthusgaser till år 2030 jämfört med år 2015 för att år 2045 nå 
regeringens mål om nettonollutsläpp. För att minska en byggnads 
klimatpåverkan behöver genomförda energieffektiviseringsåtgärder 
kompletteras med utveckling av materialen samt att branschen väljer 
ekologiskt hållbara material. Ett nytt styrmedel i form av lagkrav på 
klimatdeklaration kommer införas år 2022, där man genom 
livscykelanalyser ska beräkna materialens klimatpåverkan. 

Studiens mål var att halvera klimatbelastningen från materialen i ett 
flerfamiljshus till år 2030 och se hur nära nettonoll det är möjligt att nå. 
Konsultföretaget WSP bistod med materialdata för ett flerbostadshus på 
4 ½-våningar med stomme av betong. Klimatavtrycket för produktskedet 
beräknades för grund, stomme, klimatskärm och innerväggar. 
Simuleringar utfördes i beräkningsprogrammet BM för att jämföra 
utsläppsnivåer med byggnadens nuläge och hitta material som minskar 
klimatpåverkan mest.  

Studien bygger på två grundscenarier, ett med betong i stomme och 
grund samt klimatförbättrande åtgärder av materialen. I det andra 
scenariot används KL-trä som stommateral. Resultatet visar att 
klimatförbättrad betong och armering till år 2030 minskar 
klimatpåverkan med 52 % jämfört med år 2015. En stomme av KL-trä 
med cellulosaisolering och klimatförbättrad grund ger en minskning med 
62%. Båda scenarierna uppfyller målet med ett halverat klimatavtryck år 
2030. Det alternativ som ger lägst klimatpåverkan år 2045 är scenariot 
med KL-trä och inräknad kolinlagring, det är dock inte tillåtet att 
tillgodoräkna det i klimatdeklarationen. Därmed blir scenariot för år 
2045 med betong det bästa med 145 ton CO2e, tätt följt av scenariot med 
KL-trä där 159 ton CO2e kvarstår. 

För att uppnå 2045 års mål kommer det krävas en större helhetsbild 
samt kompenserade åtgärder. Men också att de mindre komponenterna, 
som gips och isolering utvecklas för att orsaka mindre klimatbelastning. 

 

Nyckelord: Byggmaterial, Klimatneutrala byggnader, LCA, 
NettonollCO2, Sveriges miljömål, Klimatdeklaration, Klimatpåverkan, 
Koldioxidekvivalenter  
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TERMINOLOGI 
A-temp – Summan av samtliga våningsplans area avsedda att värmas till 
mer än 10 °C och begränsas av klimatskärmens insida.  
 
BTA – Bruttoarea. Summan av samtliga våningsplans mätvärda area och 
begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida. 
 
BYA – Byggnadsarea. 
 
EPD – Environmental Product Declaration. Produktspecifik 
miljövarudeklaration. 
 
Generiska data – Ett medelvärde av data från flera produkter inom 
samma kategori 
 
GWP – Global uppvärmningspotential, mäts i kg CO2-ekvivalenter under 
en tidsperiod på 100 år. 
 
LCA – Livscykelanalys.  
 
Livscykelskede - En byggnads livscykelskeden används enligt standarden 
EN 15978: produktskede modul A1–A3, byggproduktionsskede modul 
A4–A5, användningsskede modul B1–B7, slutskede modul C1–C4. 
 
Klimatskärm - Byggnadens golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar som 
utgör gränsen mot omgivningen 
 
Koldioxidekvivalent CO2e. - Summamått för en produkts klimatpåverkan. 
En högre siffra betyder större klimatpåverkan. 
 
U-värde – Värmegenomgångskoefficient är den egenskap som anger hur 
bra en byggnadsdel isolerar. Ett lågt värde ger bättre isolering. Enheten 
är W/m2C°. 
 
Begreppsdefinition 
Begreppet ”byggnadens material” används i rapporten och sammanfattar 
materialet från byggnadens grund, stomme, klimatskärm, tak och 
innerväggar.
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1. INLEDNING 
 
Jorden blir allt varmare, isarna smälter och haven stiger. 
Klimatförändringarna beror till viss del på mänsklig påverkan och 
orsakas av utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Konsekvenserna som 
kommer med förändringarna är bland de största utmaningarna vi står 
inför idag för att säkerställa en hållbar utveckling, det vill säga att 
kommande generationer kan uppfylla sina behov (UNDP 2017). Världens 
länder antog år 2015 Agenda 2030 med 17 globala mål och 169 delmål 
för att tillsammans arbeta mot en hållbar, rättvis framtid och skydda 
planeten och naturresurserna. För att dämpa klimatförändringarna 
måste vi minimera det globala växthusgasutsläppet och anpassa oss till 
de konsekvenser som klimatförändringarna för med sig 
(Regeringskansliet 2016).  
 
Växthusgaserna består av flera olika gaser som stannar i atmosfären 
olika länge och absorberar och reflekterar jordens värmestrålning med 
varierande effekt.  För att möjliggöra en jämförelse mellan gaserna finns 
begreppet koldioxidekvivalenter som är mängden av någon växthusgas 
uttryckt i den mängd koldioxid som skapar samma växthuseffekt, men 
även tidsaspekten det tar för gasen att brytas ner är inräknad för att väga 
dem rättvist (Nationalencyklopedin 2021).  
 
Sveriges miljömål visar vägen för hur vi ska leva upp till Agenda 2030. 
Begränsad klimatpåverkan är ett av 16 miljökvalitetsmål och målet är att 
Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll år 2045, för att 
sedan uppnå negativa utsläpp (Risinger 2021). Alla branscher behöver se 
över sitt klimatavtryck och hitta sätt att minska koldioxidutsläppen, 
därför har Sveriges näringslivs branscher tillsammans tagit fram en 
färdplan för att möjliggöra att de blir klimatneutrala till år 2045 (Axelsson 
2020). 
 
Bygg- och fastighetssektorn i Sverige har belastat vårt klimat med mellan 
17 och 20,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen under åren 2008 
till 2018 enligt Boverkets miljöindikatorer. Utsläppen sker både i Sverige 
och utomlands då importen av byggvaror och tjänster genererar utsläpp 
där de tillverkas. Under 2018 stod bygg- och fastighetssektorn för 20 % 
av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser (Boverket 2021). Det totala 
utsläppet växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn har dock 
minskat med 1,5 miljoner ton under år 2008 och 2018. I figur 1 nedan 
kan man se att minskningen kommer från förvaltningen, dvs driften. 
Minskningen kan antas bero på de energieffektiviseringsåtgärder som 
bedrivits med lyckat resultat samt en ökad användning av förnyelsebar 
energi. Enligt Boverkets miljöindikatorer stod byggverksamheten för 
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43 % av de totala utsläppen från bygg- och fastighetssektorn år 2008, för 
att år 2018 vara 48 % (Boverket 2021). Utsläppen från byggverksamheten 
har alltså ökat något och bör därför prioriteras för att de gemensamt med 
driften ska kunna minska byggnaders klimatpåverkan ytterligare i 
framtiden. 
 

 
Figur 1. Utsläppen från bygg- och fastighetssektorn fördelat mellan 
byggverksamhet och förvaltning mellan år 2008 – 2018 (Boverket 2021). 
 
 
Bygg- och anläggningssektorn har satt som mål att halvera utsläppen av 
växthusgaser till år 2030 jämfört med år 2015 för att år 2040 minska 
med 75 % och år 2045 nå regeringens mål om nettonollutsläpp av 
växthusgaser. Netto noll innebär att det utsläpp som sker inte ska bidra 
till växthuseffekten utan ska kunna tas upp av det ekologiska kretsloppet 
eller med hjälp av andra tekniska lösningar. Utsläppen ska då vara 85 % 
lägre än de var år 1990 och för de resterande 15 % får kompletterande 
åtgärder användas. Sverige strävar efter att bli världens första 
klimatneutrala land. Fossilfritt Sverige har sammanställt 21 branschers 
färdplaner, där de beskriver hur de ska bli klimatneutrala till år 2045 
eller tidigare. Betongbranschen, som står för en betydande del av 
utsläppet har som mål att all betong ska vara klimatneutral år 2045 men 
det ska finnas tillgängligt på marknaden redan år 2030 (Axelsson 2020).   

1.1 Syfte och mål  
Målet med studien är att beräkna en byggnads klimatavtryck under 
produktskedet och undersöka hur långt det är möjligt att minska 
klimatpåverkan genom byte av material som finns på marknaden idag. 
Studien ska även undersöka vilka mål betong-, stål- och träindustrin har 
för att nå Sveriges klimatmål och vilka åtgärder som kommer förbättra 
deras produkter med avseende på klimatpåverkan.  
Studien syftar till att belysa vilka utmaningar branschen står inför och 
vilka möjligheter/svårigheter de kan möta längs vägen mot ett 
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klimatneutralt byggande. Studien ska också ge en bild av var 
byggbranschen befinner sig i dag med avseende på klimatpåverkan.  

1.2 Frågeställning 
F1: Hur stor klimatpåverkan orsakar ett flerbostadshus i betong i dag 
med fokus på projektets klimatskärm, stomme, grund och innerväggar? 
 
F2: Vilka förändringar gällande byggnadens material kan minska 
klimatpåverkan och bidra till att nå delmålen 2030 och 2045? 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att studera mängden koldioxidekvivalenter, övrig 
klimatpåverkan lämnas utanför detta arbete.  
 
Vid beräkning av byggnadens klimatpåverkan är transport från 
byggproduktionsskedet (A4) exkluderad då vi anser att det geografiska 
läget för byggnationen inte ska vara avgörande för denna rapport De 
förbättrande åtgärderna berör endast produktskedet A1 – A3 och A5:1 
som utgör spill.  
 
De byggnadsdelar vars klimatpåverkan redovisas är bärande 
konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar. Dessa täcker då in 
cirka 80–90 procent av klimatpåverkan för modul A1–A3 enligt Boverkets 
slutrapport Klimatdeklaration av byggnader.  
 
Vid byte av stommaterial till KL-trä har fullständiga beräkningar av 
hållfasthet-, brand- och ljudkrav inte utförts utan konstruktion har valts 
utifrån analys av andra studier och Svenskt Träs utformningar med höga 
brand- och ljudkrav.  
 
  

Kap.1 Inledning 
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2 METOD OCH MATERIAL 

2.1 Metodöversikt  
I det här examensarbetet har en byggnads klimatavtryck under 
produktskedet beräknats. Därefter har materialbyten gjorts och olika 
utvecklingsprognoser från materialtillverkare tagits i beaktande för att 
beräkna hur långt det är möjligt att minska klimatpåverkan.  Studien 
inleddes med en litteraturstudie för att ge en förståelse för ämnet, 
därefter analyserades materialet från fallstudien och data 
sammanställdes för att kunna läggas in i beräkningsverktyget BM. När 
beräkningarna genomförts utvärderade vi resultatet för att kunna föra en 
diskussion och väva samman till en slutsats. Figur 2 visar en schematisk 
bild över användningen av metoder och material.  
 

 
Figur 2. Metodöversikt över de metoder som använts i studien 
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2.2 Litteraturstudie  
För insamling av bakgrundsinformation och kartläggning av tidigare 
studier genomfördes en litteraturstudie. För att få en bred bild av ämnet 
har information hämtats från rapporter utförda av berörda myndigheter, 
examensarbeten, forskningsstudier, tidningsartiklar, branschtidningar 
och branschorganisationers webbsidor. Statistik över mängden 
växthusgaser som släppts ut från svensk produktion och hur stor del 
som bygg- och fastighetsbranschen genererat har hämtats från databaser 
hos myndigheter. För att bedöma vilken dimension på KL-trä som 
behövde användas i stället för den prefabricerade betongstommen valdes 
tre olika studier ut som jämfört betong och KL-trä. Studier på olika nivåer 
valdes för att ge en bred analys och minska felantaganden. 

2.3 Fallstudie 
Examensarbetet bygger på en fallstudie av ett av IKANO Bostads 
pågående byggprojekt i Västerås, ”Bäckby centrum kv.3” där ett 
flerfamiljshus analyserats. Insamling av material och data till fallstudien 
har gjorts genom dokumentanalys, modellanalys, ritningsanalys och 
uppgifter från byggprojektets energikonsult på WSP. En intervju med 
Mikael Berg på IKANO Bostad gav bakgrundsinformation till projektet 
samt en inblick i IKANO:s miljöarbete och visioner för framtiden. 
Koldioxidekvivalenter beräknades på utvalda delar av byggnadens 
material under byggskedet för att kunna avgöra vilka material som står 
för störst del av klimatavtrycket. De byggnadsdelar som valdes till 
beräkningen utgör de delar som ska ingå i kommande klimatdeklaration. 

2.4 Material och mängddata 
De material som klimatberäkningen utförts på är de som ingår i tak, 
stomme, grund, innerväggar, fönster, balkongdörrar och ytterdörrar.  
 
Takets mängddata hämtades från ifc-filer med hjälp av 
mjukvaruprogrammet Simplebim. I programmet kan Excel filer skrivas 
ut som sammanställer ingående material. De mängder som inte fanns 
inlagda i ifc-filerna beräknades för hand med information från ritningar 
där måtten utlästes med hjälp av mjukvaruprogrammet Bluebeam. I 
ritningsföreskrifterna fanns uppgift om vilken takbeläggning som 
rekommenderades i projektet, vilket har använts vid klimatberäkningen 
med tillhörande produktspecifik EPD. 
 
Stommen och grundens mängddata kommer från respektive leverantör 
via energikonsult Simon Granholm på WSP. För att tydliggöra 
fördelningen mellan väggar och bjälklag har egen kontakt med 
konstruktören på Finja prefab tagits. I ifc-modellen kunde 

Kap.2 Metod och material 
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sandwichväggens uppbyggnad utlästs, för att veta vilken 
isoleringstjocklek som använts. I klimatberäkningen användes 
produktspecifik EPD för stommen. 
 
Fönster och balkongdörrars mängdata har hämtats från modeller med 
hjälp av mjukvaruprogrammet Simplebim, för att sedan jämföras med 
ritningar från projektet. Data för ytterdörrar saknades men utifrån 
information om material på ritningsföreskrifter och måttagning i modell i 
Simplebim har egna slutsatser tagits angående material och vikt med 
hjälp från företaget Dalocs webbsida. Vid klimatberäkning har generiska 
data använts. 

2.5 Programvaror och simulering  
Vid beräkningarna av projektets klimatpåverkan användes 
beräkningsverktyget Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg BM 1.0 från 
IVL Svenska Miljöinstitutet. Det finns andra beräkningsverktyg, 
anledningen till att vi i denna studie valde BM var att programvaran var 
tillgänglig för alla. IVL gav även utbildningar via webinars som förenklade 
arbetet. Verktyget består av en databas med generiska miljödata för de 
vanligaste förekomna byggnadsmaterialen och produkterna. Det finns 
även möjlighet att importera produktspecifika miljövarudeklarationer, så 
kallade EPD:er i programmet. EPD beskrivs under kapitel 3.5. Resultatet 
från programmet visar hur många kilogram koldioxidekvivalenter som 
släppts ut per kvadratmeter BTA och hur stor del varje byggresurs eller 
byggdel står för. Programmet synliggör därmed hur stor förändring det 
ger att byta till klimatvänligare komponenter och material.  
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3 FALLSTUDIE ”BÄCKBY” 
Byggprojektet som utgör fallstudien ligger i Västerås och heter ”Bäckby 
centrum kvarter 3”. Hela byggprojektet består av tre flerfamiljshus och 
en gårdsbyggnad enligt perspektivbilden, figur 3.1 nedan. Byggherre är 
IKANO Bostad.  
 
En intervju har hållits med Mikael Berg, affärschef för hyresrätter och 
vårdboenden på IKANO vilket gett oss en bakgrund till projektet och en 
inblick i IKANO:s miljömål och hur de tänker nå dessa. Mikael redogjorde 
deras framtidsutsikter gällande klimatneutralt byggande, vilka 
svårigheter de står inför men även möjligheter. Intervjun finns redovisad 
i bilaga 1 och den ligger även till grund för beskrivningen av IKANO 
Bostad nedan. 
 
IKANO Bostad ägs till 100 % av familjen Kamprad och bygger årligen        
3–400 hyresrätter i egen regi, ca 800 – 1000 bostadsrätter, äldreboenden 
samt småhus. De bygger hyres- och bostadsrätter till störst del i betong, 
varav 90 % är prefabricerad betong medan deras småhusproduktion 
uppförs med trästomme. Projektet Bäckby centrum kv. 3 som denna 
studie handlar om är en av IKANO:s hyresfastigheter och innebär att de 
själva kommer att äga och förvalta byggnaderna i framtiden (Berg 2021). 
 
Denna studie har utförts på den högra byggnaden i figur 3.1. som är 
markerad med en röd pil. I detta avsnitt kommer byggnadens material 
och dess mängder redovisas, vilket legat till grund för utförda 
klimatberäkningar. Figur 3.2 visar byggnadens fasad från de fyra 
väderstrecken. 
 

 

Figur 3.1 Perspektivbild över projekt ”Bäckby centrum kv. 3” 
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3.1 Grunddata för referensobjektet  
Antal våningar: 4 ½ plan 
BYA: 470 m2 (35,21 x 13,34 m) 
BTA: 2192 m2 

Atemp: 2153 m2 

33 lägenheter fördelade på 17 st 1ROK, 8 st 2ROK och 8 st 3ROK  
 

 

Figur 3.2 Fasadritning över den studerade byggnaden 

3.2 Grundkonstruktion 
Grunden består av platta på mark av platsgjuten betong med hållfasthet 
C 35/45 och armering. För att förhindra att markfukten vandrar upp i 
byggnaden och för dess isolerande verkan används tre lager cellplast 
S100 (EPS) under plattan, som figur 3.3 visar. Beräkning har gjorts på 
isolering, betong och armering. Grunden är förstärkt med pålar mot berg. 
Uppgifter om pålarnas material saknades vilket gjort att de uteslutits i 
rapporten. Tabell 3.1 visar grundens ingående material och deras vikt. 

   
Figur 3.3 Grundplattans uppbyggnad 
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Tabell 3.1 Grundens material och vikt 
Grund Material Hållfasthetsklass Vikt (kg) 
Platta på mark Betong  C 35/45 246 960 
Kantbalkar 
och hissgrop 

Betong  C 35/45 221 760 
 

Armeringsnät  12 980  
Armering  10 069  
Cellplast S100  2 507 

 

3.3 Stomme 
Stommen utgörs av ytterväggar, lägenhetsskiljande väggar och bjälklag 
som består av prefabricerade betongelement från Finja Betong. 
Ytterväggarna är av sandwichmodell med ett isolerande lager grå cellplast 
i mitten. Sandwichväggarna är 410 mm tjocka. Den inre, bärande delen, 
utgörs av 150 mm armerad betong och det yttre betongskiktet består av 
120 mm. Det mellanliggande isoleringsskiktet är 140 mm, se figur 3.4 
nedan. 
 

 
Figur 3.4 Yttervägg av sandwichmodell (Finja). 

 
Isoleringen är förstärkt i ytterväggen längs varje bjälklag med ett 
horisontellt band av isoleringsmaterialet Kooltherm, enligt analys av 
konstruktionsmodell i Simplebim. Kooltherm finns även runt fönster, 
vilket kan ses i typritningen från Finja, se bilaga 5. Isolering av stenull 
finns i delar av stommen, från modell i Simplebim och ritningar 
lokaliseras det till mötet mellan bjälklag och balkong och mellan varje 
väggelement.  
 
Lägenhetsskiljande väggar består av massiva betongelement med en 
tjocklek på 200 mm och bjälklaget utgörs av 230 mm förspända 
massivbjälklag. I figur 3.5 nedan visas en ritning över byggnadens 
entréplan, grön markering utgör sandwichväggar, blå visar 
lägenhetsskiljande väggar och lila, orange och gul utgör bjälklag och 
balkonger. Figur 3.6 visar en modell av byggnadens prefabstomme i 
programmet Simplebim, där färgkodsystemet stämmer överens med ovan 
nämnda ritning. Väggarnas ingående material redovisas i bilaga 2, 
tabell 1 och användes till grund för att beräkna den totala vikten av de 
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olika väggtyperna. Stommens ingående delar och deras totala vikt, area 
och volym finns redovisade i tabell 3.2, vilket ligger till grund för gjorda 
klimatberäkningar i BM. 
 

 
Figur 3.5 Ritning över byggnadens entréplan (Finja Prefab) 
 

 
Figur 3.6 Modell av byggnadens stomme av prefabricerad betong (Finja Prefab). 
 
Tabell 3.2 Stommens ingående delar och deras totala vikt, area och volym 
Stomme Hållfasthetsklass Tjocklek 

(mm) 
m2 m3 Vikt (kg) 

Sandwichvägg C30/37 410 1251 513 662 394 
Lägenhetsskiljande 
vägg 

C30/37 200 1301 260 446 832 

Bjälklag  C45/55 230 1853 426 826 966 
Extra armering 
bjälklag 

 
   

2 195 

 
Den EPD som Finja har för bjälklag anger 1,1 % armering, medan 
projektets bjälklag har 1.35 % utifrån mängduppgift från Finja, se tabell 
3.3. I beräkningen deklareras därför 2195 kg extra armering för att 
bjälklaget ska stämma överens med den produktspecifika EPD: n. Finjas 
sandwichvägg kan designas utefter kundens önskemål och blir därmed 
unik. Deras EPD för sandwichväggar har därför ett medelvärde på GWP, 
beräknat utifrån flera olika byggprojekt, enligt mailkontakt med Finja 
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Prefab. Vi valde att räkna balkonger som bjälklag då Finja endast har en 
EPD för bjälklag. 
 
Tabell 3.3 Ingående mängder för bjälklag (Konstruktör Finja). 
Betong 
817 845kg 

Armering 
5 077kg 

Nätarmering 
1 092kg 

Spännarmering 
5 148kg 

 

3.4 Innerväggar 
Innerväggarna i lägenheterna är uppbyggda av stålreglar och klädda med 
gips och i några finns mellanliggande isolering av stenull. Det finns fem 
olika typer av innerväggar i byggnaden, de benämns V1, 2, 4, 5 och 6. I 
figur 3.7 visas V1 vilket är den väggtyp som förekommer mest. Egna 
uppmätningar från modell i Simplebim och analys av ritningar i 
Bluebeam resulterade i total vikt enligt tabell 3.4 nedan. Resterande 
väggar med indata redovisas i bilaga 3. 
 

 
Figur 3.7 Uppbyggnad av innervägg V1. 
 
 
Tabell 3.4 Innerväggarnas ingående material. 
Innerväggar Tjocklek mm Total 

vikt (kg) 
Stålreglar 70 och 95 2588 
Isolering stenull 70 176 
Gips  12,5 22 371 

 

3.5 Fönster och ytterdörrar 
Fönster och balkongdörrar har treglasfönster med karm och båge av trä, 
klädd med aluminium. Total vikt hämtades ur Excel fil från modell i 
Simplebim. Ytterdörrarna är av stål, varav fyra har glasfönster. 
Detaljerade uppgifter om ytterdörrar saknades. I ritningsbeskrivningen 
fanns uppgifter om att dörrmaterialet skulle vara stål vilket användes i 
beräkningen i BM. Viktuppgift för likvärdiga dörrar vid namn ”YEP 66 
Entréparti” och ”S10 (Y10) Ståldörr” har tagits från Daloc:s hemsida och 
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generiska data har använts vid klimatberäkningen (Daloc 2021). I tabell 
3.5 redovisas fönster och dörrar. 
 
 
Tabell 3.5 Fönster och dörrar 
Fasad Antal 

(st) 
kg/st Total vikt (kg) 

Fönster/Balkongdörrar 132/33 
 

12 934 
Ytterdörr stål 1  90 90 
Ytterdörrar stål/ glas 4 114 456 

 

3.6 Takkonstruktion 
Taket består av 31 takstolar, se figur 3.8 som är uppbyggda av 
konstruktionsvirke i dimensionen 220x45. De sneda ”stagen” är 
förstärkta med kertobalkar. Takstolarna är klädda med 22 mm råspont 
och underlagspapp, enligt uppgift från modellen. Taket har en beklädnad 
av bandtäkt stålplåt. Enligt ritningsföreskrifter används Planja takplåt i 
kulör silvermetallic. I konstruktionsritningen, enligt figur 3.9 visas takets 
uppbyggnad. Den övre delen av vinden har ett kallt tak utan isolering. På 
bjälklaget mellan den uppvärmda och kalla vinden ligger 400 mm lösull 
av stenull ovan ett lager av glespanel. Den uppvärmda vinden inrymmer 
cykelförråd och fläktrum samt en lägenhet i vardera gaveln. Taket i 
lägenheterna kläs in med dubbla gipsskivor medan resterande del av 
taket har enkel gipsskiva. Taket har en utskjutande del, till formen likt 
en takkupa utan fönster i fläktrummet. Då uppgifter om materialet 
saknades valdes vi i beräkningen att räkna på ett sadeltak utan 
utstickande del. Detta för att minimera felgissningar. I beräkningar av 
klimatpåverkan har EPD använts för Planja plåttak. För resterande 
material har generiska data använts. Takets ingående material redovisas 
i tabell 3.6 nedan.  
 

 
Figur 3.8 Takstolar av konstruktionsvirke. 
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Figur 3.9 Konstruktionsritning över takkonstruktionen och ingående material. 
 
 
Tabell 3.6 Takets ingående material och vikt 
Tak Tjocklek 

(mm) 
Vikt kg 

Takstolar/konstruktionsvirke 45x220 8 388 
Takets råspont 22 7 441 
Beslag i stål 

 
538 

Takplåt 
 

4 323 
Limträbalk  115x630 217 
Kertobalk 45x220 392 
Stenull takfot 350 1 050 
Stenull taknock 350 189 
Vindsbjälklag 

  

Tak glespanel  28 3 174 
Isolering lösull 400 9 261 
Gips 12,5 4 607 
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4 TEORI 

 4.1 Bakgrund  
Hållbar utveckling berör inte bara miljön utan innefattar även social och 
ekonomisk hållbarhet. För att nå en hållbar utveckling behöver alla tre 
samspela med varandra. Stark hållbarhet visualiseras med tre på 
varandra liggande cirklar, se figur 4.1. Miljö utgör den yttre cirkeln och 
beskrivs vara grunden för vår existens. Samhällets system utgör den 
mittersta cirkeln och är en del av miljösystemet. Ekonomi utgör den 
innersta cirkeln och är en del av samhällssystemet. Modellen visar att för 
att ekonomiska och sociala system ska fungera krävs ett fungerande 
ekologiskt system. (Lennerfors, 2019). Detta kan synliggöra vikten av en 
hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan som mål. 

 
Figur 4.1 Stark hållbarhet enligt Lennerfors. 
 
Tidigare antogs produktionen av byggnader stå för ca 15 % av 
klimatpåverkan och resterande 85 % orsakas av driften av byggnaden. 
Utvecklingen av energisnåla byggnader och en ökad användning av energi 
med mindre klimatpåverkan har gjort att byggnadens totala 
klimatpåverkan gällande produktion och drift nu är jämbördiga. 
Byggproduktionen och driften av byggnaden står för ca 50 % vardera i 
klimatbelastning. Byggproduktionens klimatpåverkan har inte minskat i 
samma grad som driften vilket delvis kan bero på att det går åt mer 
material för att uppnå energieffektiviseringsåtgärderna. Det finns 
däremot inga vinster med att minska på materialet så att klimatskärmen 
blir ineffektivt eftersom den ökade energianvändningen i driftskedet 
kommer att förta vinsten med minskat material, visar studien 
”Byggandets klimatpåverkan” (Liljenström et al. 2015). 
 
Den ökade medvetenheten kring byggproduktionens miljöpåverkan i 
kombination med de högt ställda miljömålen har resulterat i vidare 
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studier om hur byggnaders material bidrar till klimatpåverkan. Det flera 
studier visar är att för att minska en byggnads klimatpåverkan ytterligare 
behöver byggnaders material i större utsträckning analyseras och 
optimeras. (Birgisdottir et al. 2016a, 2016b; Sveafastigheter bostad 2020; 
Liljeström et al. 2015; Seleborg 2019). Med hjälp av livscykelanalys (LCA) 
kan varje produkt och materials miljöpåverkan beräknas. För att nå 
målet om nettonollutsläpp av växthusgaser kommer det den 1 januari år 
2022 ett nytt nationellt lagkrav som innebär att byggherrar ska upprätta 
och lämna in klimatdeklarationer av nya byggnader, med vissa undantag. 
Kravet är statens nya verktyg att styra byggbranschen mot en minskad 
klimatpåverkan. Det är Boverket som i uppdrag av regeringen tagit fram 
förslaget på hur klimatdeklarationen ska utformas och utvecklas 
(Sjelvgren 2018). 
 
Kompletterande åtgärder får användas för att kompensera viss del av 
klimatpåverkan och bedöms även vara förutsättningen för att uppnå 
negativa utsläpp efter år 2045. Åtgärder som räknas till kompletterande 
är; ökat nettoupptag av växthusgaser i skog och mark, avskiljning och 
lagring av koldioxid med biogent ursprung (bioCCS) och investeringar i 
verifierade projekt utanför Sveriges gränser som ger utsläppsminskning. 
För att nå målet år 2045 bedöms all användning av fossila bränslen 
behöva upphöra och utsläppen från industriernas processer måste 
närma sig noll. Tilltro sätts till CCS-tekniken som innebär att koldioxid 
kan avskiljas och lagras i berggrunden. Tekniken kan användas vid 
förbränning av biomassa men även appliceras i produktioner som ännu 
inte kan undvika stora koldioxidutsläpp, som till exempel 
cementproduktion (Risinger 2021).  

4.2 Befintliga verktyg som påvisar en byggnads klimatpåverkan 
4.2.1 Miljöcertifieringar 
Det har länge varit möjligt för företag att miljöcertifiera byggnader. Att 
certifiera en byggnad är inget myndighetskrav utan ett frivilligt system 
som hjälper företag att bygga hållbart genom hållbara lösningar. En 
miljöcertifiering visar en byggnads miljöprestanda ur ett bredare 
perspektiv jämfört med en livscykelanalys eftersom man till exempel 
bedömer byggnadens inomhusmiljö (Sjelvgren 2018). Sweden Green 
Building Council (SGBC) består av ett stort nätverk av experter som har 
utvecklat certifieringssystem för byggnader (SGBC 2020). I Sverige 
används främst certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEM-SE, LEED 
och Svanen, varav Miljöbyggnad är det mest använda. Alla utom Svanen 
består av någon form av LCA-beräkning (Sjelvgren 2018).  
Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem. Det mäter stommen och 
grundens klimatpåverkan och LCA-beräkning utförs på de material som 
ingår i dessa. BREEAM kommer från Storbritannien men har en svensk 
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version som benämns BREEAM-SE. I BREEAM utförs LCA på yttertak, 
fönster, ytterväggar och bjälklag. LEED är ett globalt system. LCA utförs 
på stomme, grund och klimatskärm (Boverket 2019).  
 
För att möta de högt ställda miljömålen har SGBC utvecklat certifieringen 
NollCO2 som lanserades i september år 2020. NollCO2 används 
tillsammans med Miljöbyggnad, BREEM-SE, LEED eller Svanen. En 
certifiering med NollCO2 innebär att hela byggnadens livscykel och dess 
klimatpåverkan beräknas. Från det att råvarorna utvinns till dess att 
byggnaden rivs och blir avfall. När byggnadens beräknade miljöpåverkan 
från byggdelar, transporter, byggprocesser, energi- och 
vattenanvändning uppnått ett specifikt gränsvärde utförs klimatåtgärder 
på den klimatpåverkan som kvarstår. Åtgärderna kompenserar 
byggnadens klimatpåverkan till nettonoll, se figur 4.2. Klimatåtgärderna 
kan vara: (SGBC u.å.).  
 

• Installation och leverans av förnyelsebar elproduktion inom 
projektet och till elnätet 

• Energieffektiviseringsåtgärder i befintligt bestånd 
• Klimatkompensering utanför projektets systemgränser 

Figur 4.2 En byggnads klimatpåverkan kompenseras med klimatåtgärder i 
NollCO2 (SGBC u.å.). 

 
4.2.2 LCA  
En livscykelanalys (LCA) är en analys av en produkts eller ett materials 
klimatpåverkan genom hela dess livscykel, från ”vaggan” till ”graven”. Det 
betyder vägen från det råvaran utvinns ur naturresursen, vidare genom 
produktions- och användarfasen till avfallshanteringen (Baumann & 
Tillman 2004). En LCA fokuserar på miljöaspekter och miljöpåverkan och 
innefattas inte av ekonomiska och sociala aspekter (SS-ISO 14040). 
Den klimatpåverkan som produkten orsakar kommer dels från 
energianvändningen som krävs för att framställa produkten, utsläpp från 
fabriker, transporter och avfall. En produkt består ofta av flera 
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komponenter som kan ha sitt ursprung från olika platser på jorden. Detta 
medför att produkters miljöpåverkan är ett globalt problem som berör 
många människor och gör också att transporter utgör en aspekt i 
produkters livscykel. Produkterna blir så småningom avfall, i bästa fall 
återbrukas eller återvinns produkterna och blir till nya produkter i stället 
för att förbrännas eller skrotas. (Carlson & Pålsson 2008).  
 
Med hjälp av livscykelanalyser (LCA) kan man jämföra olika produkter 
och material med varandra för att sedan välja det som ger minst 
miljöpåverkan. För att verkligen kunna göra medvetna miljömässiga val 
i byggprojekt är det bra att utföra livscykelanalysen så tidigt i 
byggprocessen som möjligt. Det gör att byggnadens utformning går att 
påverka utifrån miljömässigt kloka materialval. På så vis kan man 
utveckla och förbättra byggnadens miljöprestanda. Även transporterna 
av materialet till byggarbetsplatsen kan då planeras och effektiviseras för 
att minska utsläppen.  
 
Hur livscykelanalyser ska genomföras förklaras i ISO-standarden SS-EN 
ISO 14040:2006. Standarden beskriver grundläggande principer och 
metodens struktur.  ISO-standarden SS-EN ISO 14044:2006 anger 
detaljerade krav och rekommendationer för hur man utför en LCA. 
 
Livscykelanalyser bygger på fyra faser som illustreras i figur 4.3: (SS-EN 
ISO14040:2006) 
 

• Definition av mål och omfattning 
• Inventeringsanalys 
• Miljöpåverkansbedömning 
• Tolkning 

 
Figur 4.3 En livscykelanalys faser enligt SS-EN ISO14040  

Kap.4 Teori 



Examensarbete: BYGGMATERIALENS KLIMATPÅVERKAN OCH FRAMTIDA FÖRBÄTTRINGAR AV 
FLERFAMILJSHUS I BYGGSKEDET 

 18 

Definition av mål och omfattning innebär att beskriva varför studien ska 
göras och vad resultatet ska användas till. Omfattningen av studien 
behöver klargöras samt vilka funktioner och miljöproblem som ska 
studeras. De antaganden och begränsningar som gjorts ska formuleras 
samt vilken kvalitet på data som använts. Datakvalitet kan vara 
produktspecifika miljödata, så kallad EPD, eller generiska data. 
Generiska data kan till exempel representera genomsnittsvärden för 
produkter på den svenska marknaden. Inventeringsanalysen innebär att 
samla in och sortera all data samt genomföra beräkningar. 
Miljöpåverkansbedömningen visar hur insamlade data påverkar miljön 
genom utsläpp av växthusgaser. Beräkningsfaktorer används för att 
beräkna detta, som tex CO2e som står för koldioxidekvivalenter. För att 
livscykelanalysens beräkningar av miljöpåverkan ska kunna sättas i 
relation till funktionen behövs en siffermässig storlek för funktionen, 
vilken benämns funktionell enhet. En byggnads miljöpåverkan kan 
mätas i förhållande till dess kvadratmeteryta, BTA eller Atemp. Detta gör 
att olika studier kan jämföras med varandra. Tolkning är den sista fasen 
och innebär att resultatet tolkas och sammanfattas i form av slutsatser, 
svagheter och rekommendationer (Carlson & Pålsson 2008). 
 
En LCA bygger på ett iterativt förhållningssätt, vilket betyder att man kan 
behöva gå tillbaka och göra ändringar i tidigare faser. Det kan vara svårt 
att hitta de data man tänkt sig, vilket gör att nya mål behöver formuleras. 
Transparens är viktig i en LCA och innebär att de data och systemgränser 
som använts i analysen beskrivs och dokumenteras. Även osäkerheter, 
svagheter och begränsningar ska synliggöras. En LCA ska prioritera 
vetenskapliga metoder genom att välja dokumenterade och begripliga 
data och egna beräkningar och antaganden som görs ska dokumenteras 
(Carlson & Pålsson 2008). 
 
En byggnads livscykel omfattas av den europeiska standarden SS-EN 
15978:2011, Hållbarhet hos byggnadsverk - Beräkningsmetod och SS-
EN 15804:2012, Hållbarhet hos byggnadsverk – Produktspecifika regler. 
EN 15978 beskriver de beräkningsregler som ska användas för att ta fram 
en byggnads miljöpåverkan. EN 15804 beskriver beräkningsregler för 
byggprodukters miljöpåverkan. Byggnadens livscykel delas in i 
modulerna A1-A5, B1-B5, C1-C4 och D enligt figur 4.4 nedan. 
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Figur 4.4 En byggnads livscykel och dess moduler enligt SS-EN 15978:2011. 
 
 
Produktskede utgörs av modul A1-A3.  
 
A1 – Utvinning och bearbetning av råvaror. Även produktion av biomassa 
och bearbetning, som tex skogsbruksverksamhet. 
A2 – Transport av råmaterialet till tillverkare. 
A3 – Tillverkning av material och produkter. I tillverkningen inkluderas 
de material, produkter och den energi som krävs samt avfallshantering 
eller bortskaffandet av slutliga rester. 
 
Byggproduktionsskedet utgörs av modul A4-A5. 
 
A4 – Transport av material, produkter och anläggningsutrustning (kranar 
och byggställningar) från tillverkarens/uthyrarens grind till 
byggarbetsplatsen.  
A5 – Markarbeten och transporter inom byggarbetsplatsen. Installation 
av produkter eller material i byggnaden, den energi som krävs för detta 
samt avfallshantering eller bortskaffandet av samtliga rester. 
 
Användningsskedet motsvarar modul B1-B7 
 
B1 – Användningen av byggnaden 
B2 – Underhållet av byggnaden 
B3 – Reparation av byggnaden 
B4 – Utbyte av komponenter  
B5 – Ombyggnad 
B6 – Energianvändning under driften 
B7 – Vattenanvändning under driften 
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Slutskedet motsvarar modul C1 -C4. 
 
C1 – Demontering, rivning 
C2 – Transport till avfallshantering 
C3 – Avfallshantering i form av återanvändning, återvinning 
C4 – Bortskaffande av allt material 
 
D – De komponenter och material som kan återanvändas eller har en 
inlagrad energi som kan återvinnas betraktas som potentiella resurser 
för framtida användning utanför systemgränsen. Det visar nettofördelar 
eller slutgiltig belastning när återanvändning eller återvunnen energi 
räknats in. För till exempel trä skulle inlagrad koldioxid kunna räknas 
med som en positiv effekt i form av kolsänka. Möjligheten att tillverka 
biokol av uttjänat trä kan också ses som en framtida resurs. 
 
Att göra en komplett livscykelanalys med alla moduler inkluderade är 
komplext eftersom det kan vara svårt att hitta rätt data men även att 
förutspå framtida reparationer, energianvändning och avfallshantering. 
En LCA sammanställer en potentiell miljöpåverkan, den visar inte 
absolut eller exakt miljöpåverkan eftersom vissa antaganden görs. 
Resultatet kan även variera beroende på vilken data som använts. Detta 
behöver beaktas när man tar beslut utifrån resultaten. Byggskedet utgör 
modul A1-A5 och är skedet som kan påverkas i nutid vilket gör det 
mindre svårt att beräkna. Det är byggskedet som blir obligatoriskt att 
redovisa i den kommande klimatdeklarationen (Sjelvgren 2018). 
 
4.2.3 EPD  
Environmental product declaration (EPD) är ett dokument för en specifik 
produkts miljöpåverkan genom dess livscykel. Den visar 
koldioxidekvivalenter per enhet som kan vara tex längd, vikt eller massa 
beroende på vilken sorts produkt den gäller för. För att EPD:er ska vara 
uppbyggda enligt samma system finns en internationell standard med 
produktkategoriregler (PCR) där det beskrivs vilka stadier av produktens 
livscykel och vilka processer som ska ingå. EPD:n ska 
tredjepartsgranskas för att säkerställa att den är transparant och 
verifierbar (Svenska institutet för standarder. 2012). Produkter inom 
samma kategori kan då jämföras på lika villkor och ger då möjligheten 
att välja den produkt som gör minst avtryck på miljön, men visar även 
en produkts miljöförbättring över tid. Systemet med EPD-program 
grundades ursprungligen i Sverige år 1998 (Environdec 2021). 
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4.3 Klimatdeklaration 
De långsiktiga miljömålen som antogs år 2017 medförde att regeringen 
gav Boverket i uppdrag att ta fram styrmedel som kan leda till ett mer 
hållbart byggande gällande byggnaders material. Resultatet av uppdraget 
blev ett förslag om att införa klimatdeklarationer på nybyggnationer och 
att det från och med 1 januari år 2022 blir obligatoriskt för de flesta nya 
byggnader. Klimatdeklarationens syfte är att minska nya byggnaders 
klimatpåverkan. Med lagkravet vill regeringen öka kunskapen om 
byggnaders klimatpåverkan inom branschen. Genom att identifiera, 
kvantifiera och räkna på byggnaders miljöpåverkan med hjälp av 
livscykelanalyser (LCA) får man ett resultat som kan jämföras och 
förbättras. Boverkets slutrapport beskriver ett önskat framtidsscenario 
där kravet på klimatdeklaration medför att eftersläparna i branschen, 
gällande miljöarbete, tvingas agera. Förslaget innefattar även en önskan 
om att staten ska finansiera en klimatdatabas med generiska data för 
modul A1-A5. Databasen ska utformas och förvaltas av Naturvårdsverket 
tillsammans med Boverket och Trafikverket. Ett register över registrerade 
klimatdeklarationer samt tillsyn och kontroll av beräkningar föreslås 
Boverket ha ansvar för (Sjelvgren 2018). 
 
Klimatdeklarationen föreslås inledningsvis gälla för flerbostadshus och 
lokaler för att två år senare även gälla övriga byggnader och småhus. 
Undantag ges till byggnader som inte berörs av energideklarationen. I 
Regeringens proposition 2020/21:144, 5 och 6 §, som överlämnades till 
riksdagen 18 mars 2021, specificeras vilka byggnader som inte berörs av 
klimatdeklarationen (Finansdepartementet 2021): 
 

• Byggnader med tidsbegränsat bygglov på minst 2 år. 
• Byggnader som inte kräver bygglov enligt Plan- och bygglagen 

9 kap. 6, 7 eller 9§. 
• Industri- och verkstadsbyggnader. 
• Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring. 
• Byggnader med större BTA än 100 kvadratmeter. 
• Byggnader avsedda för totalförsvaret. 
• Byggnader som uppförs av en byggherre som är en fysisk person 

men som på annat sätt än i näringsverksamhet uppför en byggnad. 

De delar av byggnaden som ska beräknas är byggnadens klimatskärm, 
bärande konstruktionsdelar och icke-bärande innerväggar. Även 
transporter till byggarbetsplatsen av de byggprodukter som ingår i 
nämnda byggnadsdelar ska beräknas. Livscykelanalysen ska göras på 
byggskedet, som omfattas av modulerna A1-A5, enligt den europeiska 
standarden EN 15978. De valda byggnadsdelarna bedöms utgöra 
80 – 90 % av produktskedets (A1-A3) klimatpåverkan. Klimatpåverkan 
ska beräknas som GWPGHG (Global Warming Potential, GreenHouse Gas) 
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i enheten kg koldioxidekvivalenter per m2, där m2 beräknas som 
bruttoarea (BTA). De data som används i beräkningarna kan vara både 
generiska och produktspecifika (EPD). Data om transporterna till 
byggplatsen, som motsvarar modul A4, ska dock utgöras av specifika 
data för de tre material som står för störst vikt- eller volymandel. 
Klimatdeklarationen ska senast sex månader efter meddelat slutbesked 
registreras hos Boverket (Sjelvgren 2018). 
 
Det finns en otydlighet i standarden EN 15804:2012 gällande om lagring 
av biogent kol ska räknas in i klimatpåverkan. Om det tillåts i 
klimatdeklarationen skulle det gynna träprodukter, det föreslås i stället 
att biogen kolinlagring ska redovisas separat. På så vis bidrar det inte till 
förändrade materialval (Sjelvgren, 2020). Enligt Boverkets slutrapport om 
klimatdeklarationen ska biogent kol tills vidare inte inkluderas för modul 
A1-A3 i klimatdeklarationen. Karbonatisering av betong ska redovisas i 
modul B1 och ingår därmed inte heller i klimatdeklarationen ännu 
(Sjelvgren, 2018). Klimatdeklarationen är dock tänkt att utvecklas och 
från år 2027 föreslås tillägg enligt figur 4.5 nedan. Boverket vill då att ett 
gränsvärde för modul A1- A5 införs, att fler byggnadsdelar och moduler 
ska beräknas samt att en beräkningsperiod på 50 år införs. Planen är 
därefter att år 2035 skärpa 2027 års gränsvärde med 40 % och år 2043 
skärpa 2027 års gränsvärde med 80 % för att kunna nå klimatmålet år 
2045 (Sjelvgren 2020). 
 

 
Figur 4.5 Utvecklingsplan av klimatdeklarationen (Sjelvgren 2020). 
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4.4 Byggnadsmaterialens egenskaper 
Flerbostadshuset i fallstudien består i dag till störst del av betong, stål, 
isolering och trä. För att få en djupare förståelse för de olika 
byggnadsmaterialen och dess användning beskrivs deras egenskaper 
nedan.  
 
4.4.1 Betong 
Betong är ett av våra äldsta och vanligaste byggmaterial med fördelar som 
hög hållfasthet, formbarhet och att det kan byggas med långa 
spännvidder. Det består av oorganisk materia vilket gör det mindre utsatt 
av väder och vind, beståndsdelarna består till ca 80 % av ballast, 
resterande är bindemedel, vatten och tillsatser. Som bindemedel används 
till stor del cement. Vid tillverkning av cement finmals kalksten och 
bränns i 1450 ℃ till ett pulver som vid kylning bildar små kulor kallade 
cementklinker. Cementklinker och gips mals därefter samman till 
cement. Betong har hög tryckhållfasthet men i princip ingen 
draghållfasthet, därför kompletteras idag betongen med armering av stål 
för dess goda egenskaper att ta upp dragkrafter (Burström 2015). 
LCA för betong visar att mer än 90 % av koldioxidutsläppet kommer från 
framställningen av cement, när kalksten bränns frigörs stora mängder 
men även från själva processen som är energikrävande. För att minska 
koldioxidutsläppet kan delar av cementklinkern bytas ut mot flygaska 
och slagg. Genom att använda cement med mindre andel cementklinker, 
energieffektivisera och byta bränsle från fossila till biobränsle har 
koldioxidutsläppen minskat med 20 % de senaste 20 åren (Svensk betong 
2017). 
 
4.4.2 Trä  
Trä har länge varit ett naturligt val när det gäller byggnadsmaterial i 
Sverige och det finns därför lång erfarenhet om materialet. Eftersom skog 
utgör ca 70 % av Sveriges landareal och råvaran finns i stor mängd är 
det ett tillgängligt material som inte kräver långa transporter. Tillväxten 
av träd har sedan 1950-talet varit större än avverkningen enligt 
diagrammet i figur 4.6 nedan och är så fortfarande (SCB 2019).  
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Figur 4.6 Årlig avverkning och tillväxt år 1956–2014 (SCB 2019). 
 
Växande skog tar upp koldioxid från atmosfären tack vare fotosyntesen. 
I fotosyntesen omvandlas solenergi, koldioxid och vatten till kolhydrater 
och samtidigt frigörs syre. Tack vare fotosyntesen kan ett träd binda i 
snitt 1 ton koldioxid per kubikmeter tillväxt och frigör då 0,7 ton syre. På 
det sättet fungerar skogen som en kolsänka. En byggnad som byggs av 
trä gör att kolet är bundet under hela byggnadens livslängd och frigörs 
först när träet bränns (Burström 2018). Uttjänat trä kan i stället för att 
bara förbrännas bli biokol. Biokol tillverkas genom att biomassa, så som 
trä, trädgårdsrester och matavfall upphettas under syrefattiga 
förhållanden. Framställningen gör att bara 50 % av det koldioxid som 
finns lagrat i biomaterialet återgår till atmosfären. Det bildas gas och en 
fast del under tillverkningen, gasen kan användas till att driva värmeverk 
och ger då värme till bostäder och industrier. Den fasta delen, biokol, kan 
användas som jordförbättringsmedel och som kolsänka. Kolsänka 
innebär att biokolet grävs ner i marken (Krook 2017; Jordbruksverket 
2020). Om hänsyn tas till kolinlagringen kan trä bidra till negativa 
utsläpp av koldioxid. 
 
Trä är ett anisotropt material, vilket betyder att materialets egenskaper 
varierar i träfibrernas riktning, bland annat förmågan att ta upp fukt och 
hållfastheten. Ett ökat fuktinnehåll resulterar i lägre hållfasthet och 
elasticitetsmodul, även deformationsegenskaper och värmelednings-
förmåga påverkas. Hållfastheten påverkas även av andra faktorer, bland 
annat i vilken riktning spänningen verkar och hur hårt träslaget är. 
Hårdheten avgör hur bra materialet kan klara av tryck från last och bäst 
klarar trä tryck i fiberriktningen. Fiberstörningar, dimensionen och 
belastningens tid är fler faktorer som inverkar på hållfastheten. Eftersom 
trä har hög porositet är de värmeisolerande egenskaperna förhållandevis 
goda. Värmekonduktiviteten varierar med fiberriktningen och är större i 
fiberriktningen jämfört med vinkelrätt mot fibrerna. (Burström 2018). 
 
Trä som byggmaterial har ett brett användningsområde och kan 
användas i stort sett alla delar av en byggnad. I förhållande till sin låga 
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vikt har trä hög hållfasthet. Utvecklingen av limtekniker har bidragit till 
nya träprodukter, som exempelvis limträ och KL-trä. Genom att limma 
ihop flera brädskikt får man en starkare produkt med högre hållfasthet 
jämfört med konstruktionsvirke och fiberstörningarna blir mindre 
påtagliga. Utvecklingen har möjliggjort ett ökat byggande av större 
träbyggnader (Burström 2018).  
 
4.4.3 Stål 
Stål är en legering av järn och kol och har använts som förbindare under 
lång tid. Massproduktion av stål har funnits sedan mitten på 1800-talet 
då valsningstekniken kom och som taktäckning började det användas 
redan 100 år tidigare. Stål framställs till största delen av järnmalm som 
reduceras med hjälp av kol till råjärn. Råjärnet processas för att minska 
andelen kol och svavel, legeringsämnen tillsätts för att förbättra 
metallens egenskaper. Stål förekommer i många produkter som tex 
balkar, takplåt, armering och olika profiler (Burström 2007). Stålet har 
en betydligt högre hållfasthet än både trä och armerad betong och har en 
relativt låg egenvikt. Det är ett oorganiskt material som inte kan angripas 
av skadeinsekter, ruttna eller mögla, däremot behöver det behandlas eller 
skyddas för att klara brand och minska risken för korrosion (Be group 
2016).  
 
4.4.4 Cellplast 
Cellplast är ett isoleringsmaterial som tillverkas av expanderad plast och 
finns i flera varianter. Det kan användas som värme- och fuktisolering 
under gjuten betongplatta på mark men även till isolering av vägg och 
tak eller gjutas in i betong. Expanderad polystyren (EPS) består av små 
ihåliga, runda plastkulor som expanderar vid upphettning av ånga. 
Kulorna läggs i formar och värms ytterligare, vilket gör att kulorna fäster 
vid varandra och bildar den färdiga produkten. Extruderad polystyren 
(XPS) tillverkas genom att gjuta skivor av smält expanderad polystyren 
genom ett munstycke. De båda varianterna tillverkas i kulörerna vit, rosa 
och blå. Värmekonduktiviteten (𝜆𝜆) för både EPS och XPS ligger mellan 
0,033 – 0,041 W/mK (Burström 2018). Det finns även grå EPS som är en 
vidareutveckling av vit EPS. Grå cellplast tillverkas genom att polystyren 
blandas med grafit, vilket gör att isoleringsegenskaperna förbättras med 
20 % (Finja 2018).  
 
4.4.5 Fenolbaserad isolering 
Fenolbaserad isolering tillverkas av fenolharts och tillsatser. Materialet 
skummas sedan till ett styvt skum med slutna celler. Fenolisolering 
används för isolering i golv-, vägg-, och takkonstruktioner. Kingspan är 
en av producenterna av fenolisolering och deras produkt Kooltherm är 
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klassad hos Basta, byggvarubedömningen och sundahus. Kooltherms 
värmekonduktivitet (𝜆𝜆) är mellan 0,018–0,021 W/mK och materialet har 
bra brandegenskaper. Det avger en begränsad mängd rök men inga 
brinnande droppar eller partiklar. Materialet är inte känsligt för fukt och 
vattenånga då det är ett diffusionströgt (Kingspan 2021). Kingspan har 
sammanfattat en finsk studie av VTT AB där simuleringar av 
betongsandwichväggar med olika typer av isolering genomförts för att se 
hur valet av isolering påverkade torkprocessen för det inre betonglagret. 
De isoleringsmaterial som studerades var mineralull, EPS, PIR och 
Kooltherm. Torktiden var kortast med mineralull 350 dagar men där 
uppstod kondens i stället. För modellen med Kooltherm tog det 409 dagar 
medan EPS och PIR hade 722 respektive 1132 dagar. Slutsatsen blev att 
de klassade Kooltherm som ett väldigt bra material att använda i 
sandwichelement av betong (Kingspan 2019). 
 
4.4.6 Mineralull  
Mineralull är ett samlingsnamn av isoleringsmaterialen stenull och 
glasull och tillverkas som lösull, mattor och skivor. Den har både ljud-, 
värme- och vibrationsisolerande funktion. Stenull tål högre temperaturer 
jämfört med glasull och passar därför även bra som 
brandskyddsisolering. Stenull är ett isoleringsmaterial som tillverkas av 
diabas som smälts tillsammans med koks vid 1600 ℃. Smältan slungas 
och blåses runt ett hjul och långa fibrer bildas. Glasull tillverkades 
tidigare av sand men numer till störst del av återvunnet glas som smälts 
vid 1400 ℃. Smältan roteras i en så kallad spinnare genom vars hål 
smältan rinner ut och bildar stela fibrer på ca 100 mm. Fibrerna i både 
stenull och glasull lägger sig i olika riktning vilket ger ett anisotropt 
material. Genom att tillsätta fenolharts blir mineralullen stabil och 
lättare att hantera. En liten mängd mineralolja i mineralullen gör den 
vattenavvisande och mindre dammig. Värmekonduktiviteten (𝜆𝜆) varierar 
med densiteten vilket gör att vid en densitet på 60 – 70 kg/m3 ligger 
värmekonduktiviteten på 0,030 – 0,039 W/mK (Burström 2018). 
 
4.4.7 Cellulosaisolering 
Isolering av cellulosa kan tillverkas av returpapper eller cellulosafiber. 
Returpapper mals medan cellulosafiber tillverkas av fiber från gran och 
tall och båda blandas med tillsatser som gör materialet mindre 
lättantändligt vid brand samtidigt som det står emot mögelangrepp 
bättre. Produkten benämns lösfyllnadsisolering och blåses på plats i 
väggar eller på bjälklag. Vid inblåsningen är det viktigt att få en jämn 
applicering för att isoleringsförmågan ska bli så bra som möjligt. 
Materialet finns också i form av skivor. Cellulosafiber har en densitet 
mellan 24 – 65 kg/m3 och värmekonduktiviteten (𝜆𝜆)  ligger då mellan 
0,039 – 0,050 W/mK (Burström 2018). Tack vare materialets 
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hygroskopiska egenskaper kan det både absorbera och avge fukt vilket 
gör att diffusionsplast inte behövs, i stället används ångbroms som 
lufttätt skikt. Detta kan motverka fuktproblem enligt produkttillverkare. 
Andra fördelar som nämns är att det krävs mindre energi vid tillverkning 
jämfört med mineralull, att det är återvinningsbart och det inte avger 
några giftiga gaser vid förbränning (Hållbara Trähus 2019).  
 
4.4.8 Cellglas 
Cellglas tillverkas av sand och kalksten och ger slutna celler med en 
diameter på 0,5–2,5 mm. Materialet har bra isolerförmåga, bra 
tryckhållfasthet det är dessutom diffusionstätt (Burström 2007). 
Foamglas patenterades 1935 och tillverkar produkter av cellglas både i 
Europa, Asien och USA. Råmaterialen består av 60 % återvunnet glas, 
och mineralbaserade glasråvaror. Råvarorna mals ner och genom värmen 
från smältugnen expanderar materialet vilket ger miljontals med små 
slutna glasceller. Geometrin hos de slutna cellerna gör att materialet 
klarar hög tryckbelastning och att det varken krymper eller sväller med 
tiden. Foamglas är A1 klassat vilket betyder att det anses obrännbart 
men det är även vatten- och diffusionstätt och resistent mot syror. 
Cellglas har en värmekonduktivitet (𝜆𝜆 ) på 0,038 W/mK (Foamglas u.å.).  
 
Cellglas kan genom koljernteknik ersätta både betongen och cellplasten 
i platta på mark. Koljernelementen består av Foamglas med ett ramverk 
av stålprofiler, de levereras färdiga från fabriken och monteras samman 
på byggarbetsplatsen. Plattan är demonterbar och möjlig för 
återbruk/återvinning. För att minimera köldbryggor läggs ett lager 
Foamglas i botten följt av koljernelementen ovanpå samt en 
Foamglasskiva runt om plattan (Koljern 2021).  

4.5 Byggnadsmaterialens framtidsutsikter 
I följande kapitel beskrivs framtidsutsikterna för betong, trä och stål. 
 
4.5.1 Betongindustrins möjligheter att minimera klimatbelastningen 
I Färdplan för klimatneutral betong framgår att betongbranschen har som 
målsättning att ta fram en klimatneutral betong som ska finnas 
tillgänglig på den svenska marknaden till år 2030 och år 2045 skall all 
betong som används i Sverige vara klimatneutral (Axelsson 2020). 
 
För att underlätta samordningen och accelerera implementeringen av 
cement- och betongindustrins färdplaner pågår det nationella projektet 
”BETCRETE”. Där samarbetar cement- och betongindustrin, forskare, 
myndigheter och konsulter för att gemensamt synliggöra problem, 
flaskhalsar i utvecklingen och möjligheter. För att accelerera 
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utvecklingen på ett kvalitetssäkert sätt arbetar de parallellt med att 
energieffektivisera cementproduktionen, utveckla alternativa bindemedel 
och betongrecept samt möjligheterna med koldoxidsänkor och CCS-
teknik (Carbon Capture and Storage) (BETCRETE 2021).  

 
I Naturvårdsverkets rapport Klimatneutral betong genom kravställning 
beskrivs flera möjliga åtgärder för att klimatförbättra betongen (Pädam, 
Balian, Uppenberg och Wadström 2021).  

• Att byta ut delar av cementklinker till andra produkter är en 
möjlighet för att minska klimatpåverkan men dessa produkter kan 
dock finnas i begränsad kvantitet eller på få platser geografiskt.  

• Det är även möjligt att optimera betongreceptet för att minimera 
mängden cement. Då byggprocessen idag ofta är tidspressad ökas 
mängden cement för att påskynda torkprocessen. 

• Energioptimera cementugnarna som står för en stor andel av den 
totala energianvändningen. 

• Ersätta fossila bränslen med biobränslen. 
• Öka karbonatisering av betongen. 
• Återanvända betong. 
• Använda fossilfria drivmedel till transporter. 
• Prefabricera betongelement för att minska på materialspill och 

digitalisera för att underlätta optimering och utvärdering av 
material. 

Dessa åtgärder sammantaget kan minska utsläppen med ca 40 % men 
för klimatneutral betong menar de att även CCS-teknik kommer att 
krävas. CCS-teknik innebär att man avskiljer koldioxiden från 
produktionsprocessen och lagrar den. Tekniken finns idag men 
kostnaderna för att investera och använda den kommer att leda till en 
prisökning på mellan 70–100 % jämfört med dagens cement. Olika 
tekniker finns för att samla in koldioxiden med varierande resultat och 
utvecklingen fortgår för att öka avskiljningsnivån av koldioxid. I Norge 
pågår ett pilotprojekt som förväntas samla upp 50 % av en 
cementanläggnings koldioxidutsläpp men samtidigt visar forskning på 
att upp emot 90 % kan avskiljas med annan avskiljningsteknik (Pädam 
et al. 2021). 

Betong tar under hela sin livstid upp koldioxid genom processen 
karbonatisering. Kalciumhydroxid i betong reagerar med koldioxiden i 
den omslutande luften och bildar kalciumkarbonat. Tidigare har man 
inte ansett karbonatisering i betongen som positivt då den även gör att 
armeringen korroderar (Burström 2007). Att beräkna koldioxidupptaget 
i betong är en komplex uppgift. Beroende på betongens sammansättning, 
var den är placerad rent geografiskt och hur strukturen exponeras har 
betydelse för graden av koldioxidupptag. Även beklädnad av färg, tapet 
och andra beläggningar minskar karboneringshastigheten. När 
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byggnaden har uppnått sin livslängd kan betongen ändå fortsätta ta upp 
koldioxid men hur mycket beror på hur betongen bearbetas och hur den 
exponeras för luft. Författaren menar att betongen genom accelererad 
karbonatisering och att exponera den efter att byggnaden rivs kan agera 
som en kolsänka (Andersson, Stripple, Gustavsson och Ljungkrantz 
2019).  

I detta projekt används prefab betong från Finja Prefab, de beskriver sina 
betongstommar som klimatpositiva. Kaj Grönvall, VD på Finja Prefab 
förklarar vad klimatpositiv innebär och berättar vilka satsningar 
verksamheten gjort och deras miljömål. Grönvall berättar att de 
investerat i vindkraftverk som gjort att de är självförsörjande på grön el. 
Vidare nämner han att miljömålet för 10 år sedan var att få en fossilfri 
produktion, vid starten var de under 50 %, idag 82 % men siktar mot 
100 %. Dagens mål säger Grönvall, är att halvera klimatavtrycket på tre 
år genom att se över alla processer, som design och konstruktion av 
produkter, investera i utrustning som minimerar spill, återvinna avfall 
till 100 % samt att bara samarbeta med de som delar deras värderingar. 
Finja klimatkompenserar idag i certifierade biogasprojekt. Tack vare 
betongstommens långa livslängd på ca 100 år, och lokal produktion är 
deras betongstommar, enligt Grönvall, ett bra klimatpositivt byggmaterial 
(Finja Prefab 2021). 
 
4.5.2 Träindustrins möjligheter att minimera klimatbelastningen 
Enligt svensk träbyggnadsindustri är industriellt träbyggande den teknik 
som tillsammans med nya träprodukter skulle ge stora framtida 
miljövinster i byggsektorn. Industriellt träbyggande har pågått under 
20 års tid och är väl etablerat. För andra byggmaterial behövs nya 
processer och tekniker tas fram för att minska deras klimatpåverkan. Det 
kan innebära att ny teknik och nya material kan visa sig ha sämre 
hållbarhet på lång sikt. Enligt ”Färdplan för industriellt träbyggande” 
kommer det ta minst 10–15 år för dessa material att bli klimatneutrala 
medan träbyggnadsindustrin redan nu kan erbjuda klimatneutrala 
produkter (Svensk träbyggnadsindustri 2019).  

Träbyggnadsindustrins mål är att till år 2025 ha kapacitet att tillgodose 
50 % av flerbostadsbyggandet. Enligt deras beräkningar skulle ett ökat 
industriellt träbyggande kunna bidra till att Sveriges totala klimatavtryck 
minskar med 5 % fram till år 2030. Detta eftersom trä skulle ersätta 
betong och stål som stommaterial (Svensk träbyggnadsindustri 2019). I 
statistik från SCB över antalet lägenheter med stomme byggda i trä, 
betong och stål, se figur 4.7, kan man se att byggandet i trä har ökat 
medan betong har minskat under de senaste åren. Detta visar på att 
träbyggnadsindustrins mål kanske kan bli verklighet. Om den redan 
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bundna kolinlagringen inkluderas i klimatberäkningen skulle ett 
flerfamiljshus byggt i trä räknas som klimatpositivt.  

 

 
Figur 4.7 Statistik över byggda lägenheter med olika stommaterial (SCB 2021) 
 
Ett ökat byggande med träprodukter av hög förtillverkningsgrad är det 
som kommer minska byggbranschens klimatpåverkan, enligt svensk 
träbyggnadsindustri. Dessa träprodukter är till exempel modulelement 
av regelkonstruktioner och stomkomponentsystem i massivträ, så kallad 
KL-trä och limträ (Svensk träbyggnadsindustri 2019). 
 
KL-träskivor består av stora element uppbyggda av tre till sju skikt 
korslagda hyvlade brädor. Skivans totala styvhet och hållfasthet avgörs 
av ingående brädors egenskaper. Skivan blir plan och får hög tvärstyvhet 
och de anisotropa egenskaperna blir mindre påtagliga. Det tillverkas KL-
skivor med olika mått, vanligtvis är det maximala måttet 3 x 16 meter, 
men det förekommer större. Skivorna prefabriceras på liknande sätt som 
betongelement vilket förenklar och effektiviserar monteringen. 
Sammanfogningen är enkel då de kan spikas eller skruvas ihop på 
traditionellt vis och anpassningar kan göras med handverktyg. Tack vare 
sin låga vikt är en stomme av KL-trä lätt och kräver lägre transport- och 
montagekostnader jämfört med betong (Svenskt trä 2017).  
 
4.5.3 Stålindustrins möjligheter att minimera klimatbelastningen 
Fossilfritt stål beräknas finnas på den allmänna marknaden redan år 
2026. I stället för att använda koks och kol för att få bort syret från 
järnmalmen används vätgas som producerats av el och vatten. Vätgasen 
behöver produceras när tillgången på el är i överflöd. Det sker när det 
blåser så att vindkraftverken genererar el eller när det rinner mycket 
vatten genom vattenkraftverken. Vätgasen kan sedan lagras och 
användas när elsystemet är mer ansträngd (Hybrit u.å.). För att lagra de 
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stora mängder vätgas med det tryck som krävs och göra det så 
kostnadseffektivt som möjligt planeras ett bergrum på 100 kubikmeter, 
30 meter under markytan i Luleå. Lagret beräknas vara i drift redan 
2022. Pilotanläggning för att framställa fossilfri järnsvamp även kallat 
direktreducerat järn har varit i drift sedan augusti 2020 och en 
demonstrationsanläggning för industriell produktion planeras till 
Gällivare (LKAB 2021).  
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5 BERÄKNINGAR OCH RESULTAT 
I kommande kapitel redovisas resultat av fallstudiens beräknade 
klimatpåverkan. Vi börjar med nuläget och övergår sedan till att redovisa 
olika scenarier av klimatförbättrande åtgärder. 

5.1 Projektets koldioxidavtryck i nuläget 
Projektets koldioxidavtryck av byggnadens material för modulerna A1-
A5:1 uppgår till ca 546 ton CO2e, se bilaga 6, tabell 1. Bruttoarea (BTA) 
för huset är beräknat till 2192m2, divideras koldioxidavtrycket med BTA 
ger det 249 kg CO2e per m2 bruttoarea. Denna rapport tittar dock bara 
på påverkan från livscykelanalysens modul A1-A3 samt A5:1, och ger då 
byggnaden en klimatpåverkan på ca 449 ton CO2e, se bilaga 6 tabell 2. 
Divideras det med byggnadens BTA ger det 204,7 kg CO2e per m2 

bruttoarea. I cirkeldiagrammet nedan visas fördelningen av 
klimatpåverkan från respektive byggnadsdel, se figur 5.1. Stommen står 
för det största koldioxidutsläppet. Bilaga 2, tabell 2 visar ingående 
material i projektet med beräknat kgCO2e. 
 

 
Figur 5.1 Fördelningen av klimatpåverkan från respektive byggnadsdel. 

5.2 Beräkning av referensobjektet med klimatförbättrande 
åtgärder år 2021   
Det beräknades hur mycket lägre projektets klimatavtryck skulle bli om 
det aktivt valdes klimatförbättrad betong och skrotbaserad armering. 
EPD:er för klimatförbättrad betong som har samma hållfasthetsklass 
som detta projekt saknas idag. Men enligt Christopher Mörtsell. 
receptansvarig på Tomas betong AB är det för grundläggningen rimligt 
med tanke på hållfasthetsklass och användningsområde att en 
klimatförbättrad betong har 15 % lägre koldioxid än standardbetong. 
Armeringen i den ursprungliga plattan består av stång- och nätarmering 
varpå stångarmeringen byts till skrotbaserad. Skrotbaserad armering ger 
43 % lägre klimatpåverkan per kg jämfört med nyproducerad armering. 
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Genom dessa förändringar minskas klimatbelastningen från plattan med 
15 %. I tabell 5.1 framgår vilken skillnad det blir i kg CO2 fördelat på m2 

grund och m2 BTA.  
 
Tabell 5.1. Klimatpåverkan för betongplatta, original och klimatförbättrad. 
 Kg CO2 Kg CO2/ m2 grund Kg CO2/ m2 BTA 
Betong original 87 850 187 40.1 
Klimatförbättrad 
betongplatta 

74 615 159 34.0 

 
Klimatförbättrad betong i stommen möter liknande problem som i 
grunden, att det saknas EPD:er. När vi jämför de EPD:er som finns för 
prefab framgår att Finjas sortiment är bland de klimatvänligaste på 
marknaden idag. 
 
Finja implementerar sina klimatförbättrande åtgärder i hela sitt 
sortiment och har därför inget specifikt sortiment för klimatförbättrade 
val. Deras mål är att uppdatera sina EPD:er vart annat år för att visa 
deras klimatförbättrande åtgärder i nutid. I tabell 5.2 ses utvecklingen 
av deras produkter från år 2018 till dagens värde, samt vad de förväntar 
sig att de EPD:er som ges ut i höst kommer att ha för GWP. Genom att 
beräkna med hösten 2021 års prognos i stället för 2020 års EPD:er på 
prefabelementen fås en sänkning av kg CO2 med mellan 8 och 12 %, 
exakta värden framgår av tabell 5.3. 
 
Tabell 5.2. Finja prefabs produkters klimatpåverkan för olika år. 
 Ytterväggar 

Sandwich 
Innerväggar 
bärande 

Bjälklag 

GWP 
kgCO2e/Ton 
2018 

237 210 181 

GWP kgCO2e 
/Ton 2020 

167 144 154 

GWP kgCO2e 
/Ton 2021 * 

153 128 135 

Förändring  
2018 - 2020 

-30% -31% -15% 

Förändring  
2018 - 2021 

-35% -39% -25% 

* Finjas prognos enligt Finja prefabs inköpschef. 
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Tabell 5.3. Skillnad i koldioxidekvivalenter från grundversionen (2020 års EPD:er) 
till 2021 års prognos. 
 Ytterväggar 

Sandwich  
Innerväggar 
bärande 

Bjälklag  

Grundversion 
2021  
 

110 620 kg CO2e 64 343 kg CO2e 127 353 kg CO2e 

Klimatförbättrad 
version 2021 

101 346 kg CO2e 57 195 kg CO2e 111 640 kg CO2e 

Procentuell 
förbättring 2020–
2021 

8  11 12 

 
Att optimera konstruktionen genom att välja klimatförbättrad 
betongplatta med skrotarmering och Finjas prefabelement med höstens 
prognos ger en klimatpåverkan på 183,6 kg CO2 per m2 BTA (kan ses i 
bilaga 2, tabell 3) vilket är 10,3 % bättre än grundversionen.  

5.3 Perspektiv på minskning av klimatpåverkan  
Bygg- och anläggningssektorns mål är att halvera utsläppen av 
växthusgaser från 2015 till 2030. Projektets material orsakar i dagsläget 
204,7 kg CO2e/m2 BTA. Eftersom vårt projekt startade år 2021 kan inte 
målet vara att halvera klimatavtrycket till år 2030, utan minskningen 
behöver beräknas utifrån ett teoretiskt startvärde från år 2015. Om vi 
antar ett linjärt samband på minskningen av kgCO2e/m2 BTA skulle det 
för projektet år 2015 ha varit 256 kg CO2e/m2 BTA, vilket gör att projektet 
bör understiga 128 kg CO2e/m2 BTA för att klara målet år 2030. Detta 
illustreras i figur 5.2.  
 
För att beräkna ett linjärt samband används räta linjens ekvation: 
y = kx + m. Antal år mellan 2015 – 2021 ritas in på x-axeln, totalt 15 år. 
2015 får utgöra år noll på x-axeln och 2030 utgör år femton. År 2021 
(idag) är 40 % av totala 15 år och resterande 60 % är det som är kvar till 
år 2030. Målet är att från 2015 till 2030 halvera koldioxidutsläppet. Det 
gör att en 20 % minskning kan ha skett från 2015 till idag. Det okända 
koldioxidutsläppet för år 2015 benämns m. Y visar utsläppet för år 2030 
och beräknas nedan.  
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𝑚𝑚 × 0,8 = 204,7 
 

𝑚𝑚 ≈ 256 
 

𝑘𝑘 =
204,7 − 256

6 − 0
= −8,55 

 
𝑦𝑦 = −8,55 × 15 + 256 

 
𝑦𝑦 = 128 

 

 
Figur 5.2. Illustration av referensobjektets klimatpåverkan enligt det linjära 
sambandet. 

5.4 Åtgärder för halverad klimatpåverkan till år 2030 
Om vi utgår från det linjära sambandet bör byggnadens klimatpåverkan 
vara lägre än 128 kg CO2e/m2 BTA år 2030. I detta kapitel beskrivs två 
scenarier som skulle minska klimatpåverkan för byggnaden till den nivå 
som krävs enligt det linjära sambandet. Vi valde att först undersöka hur 
betongen skulle kunna förbättras och på så vis behålla byggnadens 
utseende, därefter undersöktes hur klimatpåverkan skulle påverkas om 
stommen byttes till KL-trä.  
 
5.4.1 Beräkning av betongscenario med 2030 års prognos på 
klimatförbättrat material 
Enligt Pädem et al. (2020) är det med dagens teknik möjligt att förbättra 
betongens klimatavtryck med 40%. Att CCS-teknik ska finnas tillgänglig 
år 2030 är naturligtvis önskvärt men inget vi tar med i denna beräkning. 
Fossilfritt stål beräknas finnas på marknaden från år 2026. Stål finns i 
flera av byggmaterialen men vi bedömer att det inte är troligt att alla 
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stålprodukter kommer kunna vara fossilfria till år 2030. Vårt antagande 
är att de rena stålprodukterna kommer att tillverkas fossilfritt 
inledningsvis varför vi byter ut byggnadens armering. Vi räknar med att 
en klimatpåverkan på ca 5 % kvarstår orsakad av armeringens 
tillverkningsprocesser. Cellplasten som är ingjuten i ytterväggen byts till 
fenolisoleringen Kooltherm. 
 
Betongens totala kg CO2 minskas med 40 % och armeringen med 95 % 
vilket för grunden kan ses i tabell 5.4 och för stommen i tabell 5.5. 
Stommen är inlagd i beräkningsverktyget som en komponent för 
yttervägg, en för bärande innervägg och en för bjälklag samt extra 
armering. De ingående mängderna för bjälklaget kommer från tabell 3.3 
och för väggelementen redovisas de i bilaga 2, tabell 1. I tabell 5.5 
redovisas det totala klimatavtrycket från stommen i utgångsläget. För att 
beräkna klimatpåverkan från betongen i stommen används generiska 
data för de övriga komponenterna enligt tabell 5.5. Stommen totalt har 
ett klimatavtryck på 304 346 kg CO2e och subtraheras övriga 
komponenter kvarstår 265 314 kg CO2e som betongen genererar.  
 
Isoleringen i ytterväggarna består av 140 mm cellplast och för att 
Kooltherm ska få samma isolerande verkan beräknades dimensionen till 
90mm med hjälp av ekvation 1. Beräkning redovisas i bilaga 2, tabell 4 
och där kan även det totala kg CO2e utläsas. 
 

𝑈𝑈 = 𝜆𝜆
𝑑𝑑
   (Ekv 1) 

 
 
Tabell 5.4 Grundens klimatpåverkan i utgångsläget och för 2030 års 
betongalternativ 
Grund Ingående 

mängd 
(kg) 

Klimatpåverkan 
från utgångsläget 
(kg CO2e) 

Förbättrad 
klimatpåverkan 
(kgCO2e) 

Betong 468 720 61 129 36 677 
Armeringsnät 12 980 7 578 379 
Armering  10 069 9 354 468 
Cellplast 2 507 9 784 9 784 
Totalt Grund  87 845 47 308 
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Tabell 5.5 Klimatpåverkan från stommen i utgångsläget och beräkning för 2030 
års betongalternativ 
Stomme Ingående 

mängd (kg) 
Klimatpåverkan 
per kg 
(kg CO2e/kg) 

Klimatpåverkan 
utgångsläget 
(kg CO2e) 

Förbättrad 
klimat- 
påverkan 
(kg CO2e) 

Betong 1 898 180  265 314* 159 188 
Armering 23 819 0,92 21 913 1 096 
Armerings- 
nät 

13 322 0,58 7 727 386 

Cellplast 1 890 3,9 7 371 0 
Kooltherme 553 2,01 1 112 3 806 
Stenull 764 1,19 909 909 
Totalt 
stomme 

- - 304 346 165 385 

*Beräknat värde. 

 

Klimatpåverkan för varje byggnadsdel redovisas i tabell 5.6 nedan. 
Cirkeldiagrammet i figur 5.3 visar fördelningen av totala 
koldioxidekvivalenter per byggnadsdel och figur 5.4 visar per 
byggnadsmaterial 
 

Tabell 5.6 Klimatpåverkan per byggnadsdel för 2030 års betongalternativ. 
Byggnadsdel Klimatpåverkan 

kg CO2e 
Kg CO2e/m2 
BTA 

Förbättring 
från 
nuläget (%) 

Grund 47 308 22 46 
Stomme  165 385 75 45 
Tak och vindsbjälklag 27 656 13 0 
Fönster och dörrar  16 148 7 0 
Innerväggar 12 683 6 0 
Totalt 269 180 122,8 40 
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Figur 5.3 Koldioxidekvivalenter för 2030 års betongalternativ uppdelade per 
byggnadsdel. 
 

 
Figur 5.4 Koldioxidekvivalenter för 2030 års betongalternativ uppdelade per 
material. 
 
Resultat  
Med 40% mindre påverkan från betong, 95% mindre påverkan från 
armering och byte av isolering i yttervägg uppnås en minskning av 
klimatavtrycket från 449 ton CO2e till 269 ton CO2e. Det gör att 
klimatpåverkan för produktskedet hamnar på totalt 122,8 kg CO2e/m2 
BTA, vilket ligger under det linjära sambandet, se figur 5.2. 
 

5.4.2 Analys av dimension som krävs av KL- trä  
Väggar 
För att bedöma vilken dimension på KL-trä som behöver användas i 
stället för den prefabricerade betongstommen har en litteraturstudie av 
tre olika arbeten gjorts. De tre rapporterna har alla jämfört byggnader i 
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KL-trä med byggnader i betong. Två är svenska studier och en är gjord i 
de kalla delarna av Kina. Isvoosig och Öberg (2020) kom fram till att den 
bärande delen av en betongyttervägg med dimensionen 150 mm kunde 
motsvara 120 – 140 mm KL-trä. Arnesson (2019) jämförde en betongvägg 
på 180 mm med 120 mm KL-trä och Guo, et al. (2017) räknade med 
135 mm tjock KL-träskiva till hus på mellan 4 - 17 våningar.  
 
I projekt ”Bäckby centrum” utgörs den bärande delen av ytterväggen av 
150 mm betong. Den totala väggtjockleken är 410 mm. För att få en 
likvärdig vägg gällande U-värde, som idag är 0,18 W/m2K och samtidigt 
välja lämplig dimension utifrån stomstabilitet bedöms väggen kunna 
utgöras av 120 mm KL-trä. I stället för grå cellplast väljs 170 mm 
cellulosaisolering. Väggen byggs upp enligt figur 5.5 nedan vilket ger ett 
U-värde på 0,18 W/m2K enligt ekvation 2 nedan. Väggen beräknas med 
dubbla gipsskivor för att klara ett högt brandkrav enligt Svenskt Trä. 
 
U − värdecellulosa = 1/(0,13 + 0,030

0,22
+ 0,120

0,14
+ 0,170

0,039
+ 0,04) = 0,18               (Ekv2) 

 
Projektets bärande innerväggar består idag av 200 mm massiv betong. 
För att få en vägg av KL-trä med höga krav på brand- och ljudisolerande 
egenskaper behövs enligt Svenskt Trä två 100 mm KL-träskivor med 
mellanliggande isoleringsskikt på 140 mm samt luftspalt, enligt figur 5.6. 
Ytan kläs med dubbla gipsskivor. Dessa väggar benämns 
lägenhetsskiljande vägg (Svenskt Trä 2017). I studien av Isvoosig och 
Öberg (2020) används KL-trä med en dimension av 160 mm och 220 mm 
till de bärande innerväggarna. 
 

            
Figur 5.5 Yttervägg av KL-trä        Figur 5.6 Lägenhetsskiljande vägg av KL-trä 
       (Svenskt Trä 2017)                                        (Svenskt Trä 2017) 
 

Bjälklag 
Det finns tre typer bjälklag av KL-trä, plattbjälklag, kassettbjälklag och 
samverkansbjälklag. De två sistnämnda klarar större spännvidder 
jämfört med plattbjälklag. I flerbostadshus är kraven på ljud- och 
brandisolering höga vilket gör att ett bjälklag av KL-trä behöver 
kompletteras med undertak eller övergolv. Genom att lägga till olika 
materialskikt med skiftande egenskaper i form av tyngd, densitet och 
ljudisolerande förmåga på KL-elementets under- eller ovansida förbättras 
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brand- och ljudisoleringen. Ett bjälklag som är uppbyggt av två 
separerade delar ger bättre ljudisolering och det finns även plats för 
installation av ventilations- och avloppsrör, se figur 5.7. Bjälklaget blir 
dock betydligt tjockare jämfört med ett bjälklag i betong. För att få ett 
bjälklag av KL-trä med godkänd ljudisolering och som inte påverkar 
tjockleken lika mycket kan det utformas enligt figur 5.8. Där placeras ett 
80 mm skikt av singel på KL-träskivan för att sedan täckas med 
stegljudsmatta, golvspånskiva och golvgipsskiva (Svenskt Trä 2017). 
 
 

 
Figur 5.7 Bjälklag uppbyggt av två separerade delar (Svenskt Trä 2017) 
 
 

 
Figur 5.8 Bjälklag med ett lager singel (Svenskt Trä 2017) 
 
Projektets bjälklag utgörs av 230 mm betong. Guo et al. (2017) använder 
170 mm KL-trä medan Isvoosig och Öberg (2020) har ett bjälklag på 
220 mm. Då projektet ”Bäckby centrum” storleksmässigt liknar studien 
som gjorts av Isvoosig och Öberg, väljs liknande mått i detta projekt. Till 
projektet väljs ett bjälklag med 220 mm KL-trä och den lösning som 
Svenskt Trä redovisar i figuren 5.8, frånsett byte av KL-träplatta från 200 
till 220 mm och att undersidan kläs med två lager gips för att klara 
brandkravet. 
 
5.4.3 Beräkning av KL-trä med cellulosaisolering 
Beräkning av koldioxidekvivalenter för de två väggtyperna resulterade i 
värden enligt tabell 5.7. Beräkning har gjorts som om hela väggytan 
utgjordes av KL-trä. Håltagning för till exempel fönster är inte 
borträknade.  
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Tabell 5.7, Beräkning av materialen i yttervägg och lägenhetsskiljande vägg. 
Väggar KL-trä  𝝀𝝀 Tjocklek 

(mm) 
m2 kg/m3 kg kgCO2e 

Yttervägg KL-trä  0,14 120 1251 500 75 060 10 508 
Isolering cellulosa  0,038 170 1251 50 10 634 2 048 
Ytterpanel  0,14 21 1251 473 12 426 718 
Gips 15x2  0,22 30 1251 800 30 024 8 292 
  

     

Lägenhetsskiljande 
vägg KL-trä 

0,14 200 1301 500 130 
100 

18 214 

Isolering cellulosa 0,038 140 1301 50 9 107 1 754 
Gips 4x15  0,22 60 1301 800 62 448 17 247 
Totalt      58 781 

 
I beräkningen av bjälklaget uteslöts stegljudsmatta eftersom det fanns 
svårigheter att hitta lämplig EPD. Tabell 5.8 redovisar ingående material 
i projektets bjälklag samt beräknade koldioxidekvivalenter. Eventuell 
håltagning i bjälklaget har inte tagits med i beräkningen. 
 
 
Tabell 5.8 Bjälklagets ingående material och dess klimatpåverkan 
Bjälklag   𝝀𝝀 

W/mK 
Tjocklek 

(mm) 
m2 kg/m3 kg kg CO2e 

 KL-trä  0,14 220 1853 500 203 830 28 536 
Finkrossad 
sten  

≈ 3 80 1853 2700 400 248 1 198 

Gips 
undersida 
2x15 

0,22 30 1853 800 44 472 12 283 

Golvspånskiva  0,14 22 1853 500 20 383 5 496 
Gips ovansida  0,22 13 1853 800 19 271 5 322  
Totalt      52 835 

 
Grunden beräknades på samma sätt som gjordes i kapitel 5.4.1 med 
40 % klimatförbättrad betong och 95 % klimatförbättrad armering. 
Övriga byggnadsdelar har inte ändrats från nuvärdet. 
 
 
Resultat 
Byte av stommaterial till KL-trä med cellulosaisolering och en 
klimatförbättrad grund ger en minskning av koldioxidekvivalenter från 
449 ton CO2e till 242 ton CO2e. Det motsvarar en förbättring på 46 %. 
Det gör att klimatpåverkan för produktskedet (A1 – A3) hamnar på totalt 
98 kg CO2e/m2 BTA, vilket ligger under det linjära sambandet för år 2030, 
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se figur 5.2. De data för KL-trä och cellulosaisolering som använts är 
generiska från beräkningsprogrammet BM. Beräkning för tak, 
innerväggar, fönster och dörrar är den samma som för nuläget. 
Klimatpåverkan för varje byggnadsdel och förbättring i förhållande till 
nuläget redovisas i tabell 5.9 nedan. Cirkeldiagrammet i figur 5.9 visar 
fördelningen av totala koldioxidekvivalenter för stomme, grund, tak, 
fönster och dörrar samt innerväggar, se figur 5.10. 
 
Tabell 5.9 Beräknad kgCO2e med stomme av KL-trä år 2030. 
Byggnadsdel Klimatpåverkan 

kgCO2e 
kgCO2e/m2 
BTA 

Förbättring 

från 

nuläget 

% 

Grund* 47 308 22 46 
Stomme KL-trä 111 617 51 63 
Tak** 27 656 13 0 
Fönster och 
dörrar**  

16 148 7 0 

Innerväggar** 12 683 6 0 
Totalt 215 412 98 46 

*klimatförbättrad betong se kapitel 5.4.1 
**se bilaga 2, tabell 2. 
 
 

  
Figur 5.9 Procentuell fördelningen av kgCO2e mellan byggnadsdelar 
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Figur 5.10 Procentuell fördelningen av kgCO2e mellan olika material 
 
5.4.4 Sammanfattning av resultat för 2030 
I figur 5.11 kan de två scenarierna för år 2030 jämföras med nuläget.  
De förändringar som utfördes på grunden gav en halvering av CO2e 
jämfört med nuläget, vilket applicerades på båda scenarierna. En stomme 
av KL-trä med isolering av cellulosa förbättrade stommens CO2e med 
63 % medan en stomme av betong med klimatförbättrande åtgärder gav 
en förbättring på 45 % jämfört med nuläget. Båda scenarierna ger totalt 
för byggnaden mer än en halvering av CO2e jämfört med 2015 års 
teoretiska värde vilket var målet för år 2030. 
 

  
Figur 5.11 Jämförelse av kg CO2e mellan de två beräknade scenarierna och 
nuläget.  
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5.5 Åtgärder för att minimera klimatpåverkan till år 2045  
Miljömålet för år 2045 är att utsläppen ska uppnå nettonoll. Målet är 
svårt att uppnå utifrån enbart produktskedet. Ett helhetsperspektiv 
behöver tas och kompletterande åtgärder kan behövas. Vårt mål är att se 
vilka material och lösningar som minskar byggnadens klimatpåverkan 
till så stor del som möjligt. Vi har utifrån olika branschers 
förbättringsprognoser, framför allt betong och stål, beräknat byggnadens 
klimatpåverkan om det byggs i betong år 2045 eller om vi gör byten av 
material med lägre miljöpåverkan. 
 
5.5.1 Beräkning av betong med CCS-teknik och fossilfritt stål 
Till år 2045 räknar vi med att cementindustrin har implementerat CCS-
teknik i deras fabriker så att betongens klimatpåverkan kan halveras 
jämfört med 2030 års beräkning. Även att den fossilfria stålindustrin är 
fullständigt utbyggd så att alla stålprodukter kan tillverkas av fossilfritt 
stål. För de rena stålprodukterna beräknas fortfarande 5 % återstå. 
Takplåten och ståldörrarna beräknas få halverat klimatavtryck eftersom 
de består av fler komponenter. 
Isoleringen i vindsbjälklaget som inte har kontakt med hjärtväggen av 
betong byts ut till cellulosa. Alla fönster ändras från aluminiumklädda 
till rena träfönster. De ingående komponenternas klimatavtryck 
redovisas i bilaga 2, tabell 5.  
 
Resultat 
Byggnaden genererar nu ett klimatavtryck på 66,2 kg CO2e/m2 BTA 
vilket är 68 % lägre än originalversionen. Husets totala utsläpp har 
minskat från 449 ton CO2e till 145 ton CO2e. Mängden CO2e för de olika 
byggnadsdelarna presenteras i tabell 5.10 och den procentuella 
föredelningen i figur 5.12. För produktskedet dominerar klimatpåverkan 
för betong (67 %), följt av isolering (12 %) och fönster och dörrar (8 %) 
vilket presenteras i figur 5.13. 
 
Tabell 5.10 Klimatpåverkan per byggnadsdel för 2045 års betongalternativ. 
Byggnadsdel Klimatpåverkan 

kg CO2e 
Kg CO2e/m2 
BTA 

Förbättring 
från 
nuläget (%) 

Grund 28 970 13,2 67 
Stomme  85 791 39,1 72 
Tak och vindsbjälklag 11 995 5,5 57 
Fönster och dörrar  11 631 5,3 30 
Innerväggar 6 704 3,1 47 
Totalt 145 091 66,2 68 
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Figur 5.12 Procentuell fördelningen av kg CO2e mellan byggnadsdelar i 
betongscenariot. 
 
 

 
Figur 5.13 Procentuell fördelningen av kg CO2e mellan olika material i 
betongscenariot. 
 
5.5.2 Kompletterande åtgärder med KL trä och cellulosaisolering 
För att kunna minska byggnadens klimatpåverkan så mycket som är 
möjligt med dagens material och närma oss 2045 års mål har alternativet 
med KL-trä och cellulosaisolering använts för att sedan göra ytterligare 
byten av material, vilket redovisas i bilaga 2, tabell 6 och beskrivs nedan.  
 
Taket har beräknats med isolering av cellulosa i stället för stenull, då det 
i jämförelse visat sig ha minst klimatpåverkan. För lösullen har 
produktspecifik EPD använts. Takplåten beräknas med antagandet som 
beskrivs i kapitel 5.5.1, nämligen med 50 % minskad klimatpåverkan.  
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Innerväggarnas stålreglar byttes till träreglar och fick isolering av 
cellulosa i stället för stenull. Fönster med båge och karm av aluminium 
byttes till trä och dörrarna av stål beräknas som i kapitel 5.5.1, med en 
minskad klimatpåverkan på 50 %.  
 
Grunden med betong byttes ut till företaget Koljerns lösning med 
cellglasmaterialet Foamglas och lättbalkar av stål. Balkarna av stål 
beräknas därefter med en minskad klimatpåverkan på 95 % utifrån 
tidigare antaganden.  
 
Enligt uppgift från Niklas Holmquist på Koljern är det för ett trähus med 
upp till 5 våningar rimligt att välja 300 mm Foamglas med tanke på bär- 
och isoleringsförmåga, detta sammanbinds sedan med 7 kg lättbalkar av 
stål per kvadratmeter. Konstruktionen kläs därefter in i ytterligare en 
skiva Foamglas som är 50 mm tjock och 300 mm hög längs 
ytterkanterna. Denna lösning är bara applicerbar på alternativet med 
trästomme. Det är möjligt att använda koljernteknik även vid 
betongstomme men då krävs mer avancerade beräkningar för att 
säkerställa hållfastheten. I tabell 5.11 redovisas klimatpåverkan från en 
grund av cellglas som beräknats enligt uppgift från Niklas Holmquist. 
Cellglas ger en betydligt mindre klimatpåverkan jämfört med den betong 
som använts i projekt Bäckby centrum. Detta mycket tack vare 
cellglasens låga vikt. Figur 5.14 illustrerar hur ett koljernelement kan se 
ut. 

 
Figur 5.14 Koljernelement (Koljern Nordic AB u.å.) 
 
 
Tabell 5.11 Klimatpåverkan från en grund av betong jämfört med cellglas år 2021. 
Grund Grund 

totalt kg 
kgCO2e kgCO2e/ m2 

grund 
kgCO2e/ 
m2 BTA 

Betong original* 494 276 87 845 187 40.1 
Koljernplatta** 17 526 27 113 58 12.4 

*Detaljerad materialåtgång anges i bilaga 2, tabell 2. 
**Detaljerad materialåtgång anges i bilaga 2, tabell 5. 
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Resultat 
I tabell 5.12 nedan redovisas fördelning och förbättring av total 
klimatpåverkan mellan de olika byggnadsdelarna. Här har grundens 
totala klimatpåverkan minskats tack vare att stålets beräknade 
klimatpåverkan antas minska med 95%, vilket beskrevs tidigare i stycket. 
Totalt hamnade klimatpåverkan för produktskedet, (A1 – A3) på totalt 
72 kg CO2e/m2 BTA vid beräkning med generiska data för KL-trä. Det 
motsvarar en förbättring på 65 % från byggnadens utgångsläge. 
Cirkeldiagrammet i figur 5.15 visar den procentuella fördelningen av 
klimatpåverkan mellan ingående byggnadsdelar medan figur 5.16 visar 
fördelningen mellan ingående material. Där kan man se att gipset står 
för nästan lika stor klimatpåverkan som träprodukterna.  
Vid byte till Martinssons EPD för KL-trä minskar klimatpåverkan till 
69 kg CO2e/m2 BTA. Störst skillnad blir det med Martinssons EPD om 
biogen kolinlagring tillgodoräknas. Då får klimatpåverkan ett negativt 
värde, - 199 kg CO2e/m2 BTA. Ett negativt värde betyder att upptaget av 
koldioxid är större än utsläppet. Klimatpåverkan för de olika alternativen 
redovisas i bilaga 2, tabell 7.  
 
Tabell 5.12 Fördelningen av 2045 års klimatpåverkan mellan byggnadsdelar 
Byggnadsdel Klimatpåverkan 

kg CO2e 
Kg CO2e/ 
m2 BTA 

Förbättring 
från 
nuläget % 

Grund Koljern 18 399 8 79 
Stomme KL-trä 111 617 51 63 
Tak 10 782  5 61 
Fönster och dörrar  11 631 5 28 
Innerväggar 6 630 3 48 
Totalt 159 059  72 65 

 
 

 
Figur 5.15 Procentuell fördelningen av kg CO2e mellan olika byggnadsdelar. 
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Figur 5.16 Procentuell fördelningen av kg CO2e mellan olika material 
 
5.5.3 Sammanfattning av resultaten för 2045 
I figur 5.17 kan resultaten från 2045 års scenarier jämföras med nuläget. 
Man kan se att betongstommen för 2045 års scenario har minskat mest 
däremot ger en grund med cellglas från Koljern det lägsta klimatavtrycket 
gällande grundläggning. Innerväggarna i betongalternativet som är 
uppbyggda av stålreglar, men som beräknats med klimatförbättrat stål, 
hamnar på liknande kg CO2e som innerväggar med träreglar. Ett byte av 
isolering i taket resulterade i en förbättring mellan 57–61 % från nuläget. 
Ett byte av fönster till båge och karm i trä gav ca 30 % förbättring av 
kgCO2e 
 

  
Figur 5.17 Jämförelse av kg CO2e mellan de två beräknade scenarierna och 
nuläget.  

5.6 Sammanfattning av resultaten för 2030 och 2045 
I figur 5.18 kan alla beräknade scenarier utläsas. Det alternativ som ger 
lägst klimatpåverkan år 2045 är scenariot med KL-trä och inräknad 
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klimatdeklarationen från start blir scenariot för år 2045 med betong det 
bästa, tätt följt av scenariot för år 2045 med KL-trä. Skulle grunden från 
Koljern kunna appliceras på betongscenariot år 2045 hade det minskat 
utsläppen av CO2e ytterligare.  
 
Redan idag finns ett alternativ på betongsidan som skulle ge 10 % mindre 
klimatpåverkan jämfört med byggnadens nuläge, se klimatförbättrad 
betong 2021 i figur 5.18. Det tyder på att betongbranschen jobbar aktivt 
för att nå sina klimatmål. Med våra beräkningar skulle byggnadens 
klimatpåverkan kunna förbättras ytterligare 33 % i betongscenariot till 
år 2030. En stomme av KL-trä med cellulosaisolering skulle dock ge en 
något större minskning av CO2e. Värt att nämna är att skillnaden mellan 
att använda generiska data och EPD för KL-trä i det här fallet inte visade 
sig ge någon större skillnad i klimatpåverkan. Det kan visa på att de 
generiska data som används i beräkningsverktygets databas bygger på 
svenska produkter. 
 

 
Figur 5.18 Alternativens klimatpåverkan i förhållande till varandra  
 
För att få en överblick över alla scenarier och de ingående 
byggnadsdelarnas kg CO2e redovisas de i figur 5.19 nedan. I tabell 5.13 
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Figur 5.19 Sammanställning av alla scenarier med ingående byggnadsdelars 
klimatpåverkan 
 
 
Tabell 5.13 Sammanställning av alla scenarier med ingående byggnadsdelarnas 
kg CO2e. 
År/ 
 

Grund 
kg CO2e 

Stomme 
kg CO2e 

Fönster/ 
dörrar 
kg CO2e 

Innerväggar 
kg CO2e 

Tak 
kg CO2e 

Totalt 
kg CO2e 

2021 
Nuläge 

87 845 304 346 16 148 12 683 27 656 448 678 

2030  
KL-trä 

47 308 111 617 16 148 12 683 27 656 215 412 

2030 
Betong 

47 308 165 385 16 148 12 683 27 656 269 180 

2045  
KL-trä 

18 399 111 617 11 631 6 630 10 782 159 059 

2045 
Betong 

28 970 85 791 11 631 6 704 11 995 145 091 

 
Utifrån vårt tidigare beräknade linjära samband som motsvarar den röda 
linjen i figur 5.19 kan man se det teoretiska värdet för år 2015 på 
256 kg CO2e/m2 BTA. En halvering till år 2030 hamnar då på 
128 kg CO2e/m2 BTA, vilket visar att studiens mål för år 2030 kan 
uppnås. De värden på klimatpåverkan som byggnadens material orsakar 
år 2045 kommer att behöva kompenseras för att nå nettonoll 
klimatutsläpp. För att möjliggöra en kompensering ner till noll kan 
materialens klimatpåverkan behöva sänkas ytterligare.  
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Figur 5.19 Det linjärs sambandet i förhållande till de beräknade scenarierna.  
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6 DISKUSSION OCH ANALYS 

6.1 Studiens genomförande  
Vårt syfte och mål med studien var att beräkna en byggnads 
klimatavtryck under produktskedet och undersöka hur långt det är 
möjligt att minska klimatpåverkan genom byte av material. För att avgöra 
referensbyggnadens förmodade klimatpåverkan 2015 hade det varit 
möjligt att se på betongindustrins utveckling för att beräkna ett samband 
för vår byggnad. Finja har sänkt klimatavtrycket på sina tre ingående 
produkter med mellan 15 och 31 % från år 2018 till år 2020. Andra 
industrier väntar på att forskningens och pilotprojektens framgångar ska 
implementeras och har därför en betydligt långsammare 
utvecklingskurva. Då byggnaden består av flera olika material med sin 
specifika utvecklingskurva, gällande klimatförbättring, påverkar de 
gemensamt byggnadens totala klimatpåverkan över tid. Därför 
beräknades en linjär utveckling av byggnadens klimatpåverkan under 
hela tidsperioden. Det teoretiska startvärdet för år 2015 möjliggjorde 
beräkningen av målbilden år 2030.  
 
Vid beräkning av referensobjektets klimatpåverkan fanns det svårigheter 
att få fram allt material ur modellens ifc-filer genom Simplebim. Takets 
utformning förenklades därför till ett liksidigt sadeltak, vilket påverkar 
resultatet marginellt. Detta visar att det underlättar och effektiviserar 
beräkningsprocessen om modeller och handlingar är utformade så att 
byggnadens material lätt kan plockas ut och föras in i 
beräkningsverktygen.  
 
Det råder oklarheter vilka materialskikt i väggar och tak som ska ingå i 
klimatdeklarationen. Det skulle behöva tydliggöras för att minska risken 
att de som är mer noggranna får ett större klimatavtryck. I denna rapport 
inkluderades gips för att få en så rättvis beräkning som möjligt.  
 
I beräkningen av husets nuläge framgår att grund och stomme 
tillsammans står för 87 % av husets totala klimatbelastning. Vi 
undersökte hur mycket det skulle vara möjligt att sänka 
klimatbelastningen genom att aktivt välja klimatförbättrad betong, som 
finns på marknaden idag, samt välja skrotbaserad armering. Vi hittade 
dock inga alternativ till stomme som var bättre än Finjas prefabelement, 
vilket kan bero på flera orsaker. Dels att deras konkurrenter inte 
uppdaterar sina EPD:er tillräckligt ofta eller att Finja har implementerat 
många klimatförbättrande åtgärder i sina produkter och därför är bland 
de bästa på marknaden idag. Då det tar tid att uppdatera EPD:er får det 
ändå anses troligt att de kan producera element som motsvarar höstens 
prognoser redan nu.  
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6.1.1 En halvering av klimatpåverkan  
 
Att nå en halvering av klimatavtrycket till år 2030 var studiens mål och 
uppnåddes i våra två olika scenarier med betong och KL-trä.  
 
För betongscenariot använde vi Naturvårdsverkets rapport Klimatneutral 
betong genom kravställning (Pädam et al. 2021) där de hävdar att 
betongens klimatpåverkan går att minska med 40 %. Även studien om 
kvarteret Neptun visar på att en halverad klimatpåverkan i 
produktskedet är möjlig (Sveafastigheter bostad 2020). Samtidigt har 
betongindustrin som mål att klimatneutral betong ska finnas på den 
svenska marknaden år 2030 (Axelsson 2020). Varför vårt antagande om 
40% mindre klimatbelastning kan anses lågt beräknat, men vi hittar inga 
indikationer på att projektering för CCS-teknik pågår hos svenska 
Cementa. Fossilfritt stål beräknas finnas på marknaden år 2026 (Hybrit 
u.å) men exakt vilka fossilfria produkter som kommer att finnas 
tillgängliga år 2030 är oklart. Vårt antagande är att armeringen är en av 
de produkter som kommer att prioriteras men att 5 % av dess 
klimatpåverkan kommer att bestå på grund av armeringens olika 
processer. 
 
KL-trä är det trämaterial som har möjlighet att konkurrera med betong i 
bärighet och kan även prefabriceras. En stomme av KL-trä kräver fler 
materialskikt jämfört med betong för att uppnå samma U-värde och det 
kan därmed finnas en större andel spill i en jämförelse med betong. Att 
byta till KL-trä och cellulosaisolering i stommen räckte för att nå det 
linjära sambandet, vi räknade även med en klimatförbättrad grund för 
att kunna jämföra med betongscenariot. För att få en mer exakt 
jämförelse mellan en stomme i betong och KL-trä behöver dock 
hållfasthetsberäkningar av dimensioner utföras. Vi kan utifrån våra 
klimatberäkningar utläsa att alternativet med KL-trä avger 20 % mindre 
CO2e än betongalternativet. Det enda som skiljer scenariona åt är 
stommens konstruktion och dess tillhörande isolering.  
 
6.1.2 Målet nettonoll växthusgaser år 2045 
 
Till år 2045 implementerades branschernas prognoser och fler material 
byttes ut. Klimatavtrycket från produktskedet minskade då med ca 65% 
i scenariot med KL-trä och med 68 % för betongalternativet jämfört med 
nuläget. Intressant är att betongen kommer ner och förbi träs nivå. Ingen 
eventuell förbättring av träindustrins klimatpåverkan har tagits med i 
beräkningen, utan bygger på de värden som materialen orsakar idag. 
Träbyggnadsindustrin skriver i sin färdplan att de redan erbjuder 
klimatneutrala produkter (Svensk träbyggnadsindustri 2019). Även 
träindustrin bör dock ha en utvecklingspotential i möjligheterna att 
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minska klimatpåverkan genom till exempel valet av drivmedel för 
skogsbruksmaskinerna och optimerad skogsskötsel. Om den biogena 
kolinlagringen får ingå i beräkningen till år 2045 skulle byggnader i trä 
få ett negativt värde på klimatpåverkan vilket betongindustrin skulle få 
svårt att uppnå. Frågor angående träindustrins kapacitet att kunna 
producera KL-trä har dykt upp under arbetets gång men enligt Svensk 
Träindustris färdplan kommer de redan år 2025 kunna tillgodose 50 % 
av flerbostadsbyggandet (Svensk Träindustri 2019).  
 
En grund av cellglas från Koljern minskade klimatpåverkan med 79 % 
jämfört med nuläget. Det gör att Koljerntekniken sticker ut från de andra 
alternativen och ger en betydligt lägre klimatpåverkan. Även om vi inte 
räknar med stålets klimatförbättring får vi en total förbättring på 69 %.  
 
Huset kommer i de två scenarierna belasta klimatet med 159 ton CO2e 
för alternativet med KL-trä och 145 ton CO2e för betongalternativet. Det 
kan sättas i relation till att ett ton koldioxidekvivalenter motsvarar 
ungefär en flygresa mellan Stockholm och Rom för 3 personer eller att 
konsumera 38 kg nötkött, men även vad en kubikmeter trä kan binda i 
koldioxid. För att kunna uppnå målet för år 2045 kommer det att krävas 
fler åtgärder och ett vidare perspektiv jämfört med 2030. Det räcker inte 
att bara minska materialens klimatpåverkan utan det behöver 
balanseras med kompletterande och kompenserade åtgärder.  
 

6.2 Möjligheter och utmaningar  
Studien har undersökt vilka mål betong-, stål- och träindustrin har för 
att nå Sveriges klimatmål och vilka åtgärder som kan förbättra deras 
produkter med avseende på klimatpåverkan. För att minimera 
koldioxidutsläppen behöver även resterande komponenter ses över. I 
2045 års träscenario utgör gips 51 ton CO2e vilket är 32 % av den totala 
miljöpåverkan i förhållande till övriga komponenter. Om det blir ett ökat 
byggande av flerfamiljshus i trä kommer, på grund av brandkravet, 
användandet av gips att öka. Trä kan behandlas för att få ett bättre 
brandskydd men frågan är hur mycket det påverkar miljön i förhållande 
till gipsets påverkan. Beräkningarna för 2045 års betongalternativ visar 
att det material som belastar klimatet mest efter betongen är isoleringen 
som står för 12 % av miljöbelastningen. Isoleringsmaterial som är 
kompatibla med betong behöver också klimatförbättras.    
 
I studien ville vi även belysa vilka möjligheter/svårigheter branschen står 
inför och vilka utmaningar som finns för att nå ett klimatneutralt 
byggande. En möjlighet att minska klimatpåverkan i framtiden är genom 
CCS tekniken som är under utveckling. Med den CCS teknik som finns 
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idag kan ca 50 % av koldioxiden avskiljas men samtidigt pågår försök att 
öka avskiljningsgraden med upp till 90 %. Om den blir effektiv och 
lönsam kommer det vara en av lösningarna på att minska 
växthusgaserna i atmosfären och stoppa klimatförändringen. Risken 
finns dock att de som implementerar lösningen tidigt får en lägre effekt 
samtidigt som de står med en dyrare produkt som marknaden inte är 
intresserad av. Men frågan är om vi har tid att vänta på den bästa effekten 
om Sverige ska bli världens första klimatneutrala land. Branschen 
behöver de som vågar satsa på spjutspetstekniken, som Mikael Berg på 
IKANO uttryckte sig. Ska vi nå en stark hållbarhet, som Lennerfors, 
(2019) beskriver, måste det ekologiska systemet fungera för att 
ekonomiska och sociala system också ska fungera. Det kanske måste få 
kosta att satsa på miljön om vi även i framtiden ska kunna existera. 
 
En annan möjlighet som kan minska koldioxidutsläppet är utveckling av 
karbonatisering i betong. Den har kapacitet att öka upptaget av 
växthusgaser under och efter betongens tid som byggnadsmaterial vilket 
bestyrks av Andersson et al. (2019) men det är i nuläget inte tillåtet att 
räkna med karbonatisering i klimatdeklarationen. Biogen kolinlagring får 
heller inte ingå i klimatdeklarationen från start, men planen är att biogen 
kolinlagring tillåts ingå från år 2027 enligt Sjelvgren (2020), vilket kan ge 
en positiv effekt för träindustrin. 
 
För att fler ska våga satsa på innovativa lösningar behöver det bli lönsamt 
för marknadens aktörer att minska klimatutsläppen. De fossilfria och 
klimatförbättrade produkterna kräver stora investeringar för industrin 
och kommer generera ett högre pris för konsumenterna. Styrmedel ser ut 
att vara en viktig del av att nå målet nettonoll. Klimatdeklarationen är ett 
steg på vägen. Även kommuner har en roll att fylla i strävan mot ett 
minskat utsläpp. I intervju med Mikael Berg på IKANO framkom det att 
kommuner behöver bli mer flexibla gällande detaljplaner. Hur byggnader 
ska utformas bör inte vara så styrt i detaljplanen, det kan ställa till 
problem eftersom vi inte vet hur vi måste bygga för att nå klimatneutralt 
byggande i framtiden. Det måste till en flexibilitet enligt Mikael. En annan 
svårighet som han nämner är att planeringen av ett bygge ofta startar 
långt innan själva byggandet. Ingen vet hur materialen har utvecklats 
under tiden. Det vi anser är det bästa idag kanske inte är det om fem år.  
 
Under arbetets gång har vi blivit uppmärksamma på att jämförelsevärden 
på andra byggnaders klimatpåverkan borde finnas registrerade. Det 
skulle då vara enkelt att jämföra olika byggnader med varandra för att 
veta om byggnaden orsakar en hög eller låg klimatpåverkan. Detta 
kanske klimatdeklarationen kan bidra till i framtiden eftersom alla ska 
registreras i en databas. Det skulle även kunna leda till att en optimal 
storlek på hus hittas som håller sig inom det kommande gränsvärdet. 
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Det skulle ge en ökad kontroll över hur stort klimatavtryck en byggnad 
orsakar och även ett sätt att hjälpa fler att bygga hållbart. 
 
Betongens framtida utvecklingsmöjligheter kommer bli spännande att 
följa. Med vetskap om att betongen har förmågan att ta upp koldioxid 
skulle den egenskapen kunna utvecklas och optimeras. Om dessutom 
tillverkningsprocesserna blir klimatneutrala kanske byggnader i betong 
kommer betraktas som en kolsänka i framtiden och kunna mäta sig med 
trä. Andra fördelar med betong är att den har lång livslängd vilket innebär 
att upptaget av koldioxid kan ske under hela dess livscykel. I intervjun 
med Mikael Berg kom intressanta aspekter om betong upp, han tar 
Panteon, en 2000 år gammal byggnad i Rom som exempel. Den har en 
kupol av betong och om betongens förmåga att binda koldioxid tas med i 
perspektivet skulle Panteon kunna vara den grönaste byggnaden i 
världen. Med det i åtanke är byggnadens livslängd en viktig del av att 
beräkna den slutgiltiga klimatpåverkan från en byggnad.  
 
Utifrån produktskedet får vi enbart en viss del av byggnadens 
klimatpåverkan. Alla faser i en byggnads livscykel, som en komplett 
livscykelanalys beskriver, påverkar den slutgiltiga klimatpåverkan. 
Renoveringar som kommer att göras, vilken energi som kommer 
användas i driften och hur byggnaden underhålls samt inte minst hur 
många och stora byggnader vi behöver nyproducera. Ett trähus kan 
behöva ett tätare underhåll av fasader i jämförelse med ett betonghus och 
ett bristande underhåll kan leda till att byggnaden rivs innan den 
beräknade livslängden uppnåtts. Att bara räkna på material och 
produkters klimatpåverkan och förvänta sig en klimatpåverkan på 
nettonoll ser vi som svårt i nuläget. Det skulle då krävas att alla steg i 
produktskedet blir fossilfria. Att all energi, alla transporter och att alla 
tillverkningsprocesser är fossilfria, att avfallet närmar sig noll, eller tas 
om hand på ett sätt som gör att utsläppet blir noll. 
 
För att lyckas och nå nettonoll år 2045 tror vi att framgångsreceptet är 
samarbete mellan och inom branscher men även mellan länder. Klimatet 
är av globalt intresse och utsläppen stannar inte inom landsgränserna. 
Genom att utbyta idéer kan de bästa lösningarna hittas för att 
tillsammans nå målen om en hållbar framtid för kommande generationer.  
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7 SLUTSATS  
Syftet med detta examensarbete har varit att ta reda på hur stor 
klimatpåverkan ett flerfamiljshus i betong orsakar idag med fokus på 
byggnadens material. Referensobjektet består av ett flerbostadshus på 4 
½ plan med en BTA på 2192 m2. Stommen är tillverkad av prefabricerad 
betong där ytterväggarna är av sandwichelement, bärande innerväggar 
och bjälklag är av massiv betong. Grunden utgörs av platta på mark av 
platsgjuten armerad betong. Studien av referensobjektet visar att 
byggnadens material belastar klimatet med totalt 450 ton CO2e, vilket 
motsvarar 205 kg CO2e/m2 BTA.  

Det nationella målet för år 2030 innebär att halvera bygg- och 
anläggningssektorns utsläpp av växthusgaser jämfört med 2015 års 
utsläpp. För referensobjektet uppnås en halvering av byggmaterialens 
klimatpåverkan utifrån vårt antagande om att materialens 
klimatpåverkan följt ett linjärt samband från år 2015 till 2030 (se kap. 
5.3). I nedanstående 2 scenarier uppnåddes en halvering;  

1) Scenario ”Betong 2030”. Klimatförbättrad betong i stomme och grund 
enligt framtidsprognoser, cellplast i yttervägg byts till fenolbaserad 
isolering och armeringen tillverkas av fossilfritt stål. Detta ger en 
klimatbelastning på 269 ton CO2e (123 kg CO2e/m2 BTA), se kap. 5.4.1. 
Det ger en förbättring på 52 % utifrån 2015 års teoretiska startvärde. 

2) Scenario ”KL-trä 2030”. En stomme av KL-trä med isolering av 
cellulosa och klimatförbättrad grund ger en klimatpåverkan på 
215 ton CO2e (98 kg CO2e/m2 BTA), se kap. 5.4.3. Det förbättrar 
byggnadens klimatpåverkan med 62 % jämfört med 2015 års teoretiska 
värde.  

Det nationella målet för 2045 innebär att bygg- och anläggningssektorn 
inte ska bidra med några utsläpp av växthusgaser till atmosfären. De 
utsläpp som uppstår får kompenseras med andra åtgärder för att 
utsläppen ska uppnå nettonoll. Detta kommer att kräva en större 
helhetsbild. I nedanstående 3 scenarier beräknades hur nära noll det är 
möjligt att uppföra referensobjektet.  

3) Scenario ”Betong 2045”. Klimatförbättrad betong i stomme och grund 
med CCS-teknik implementerad i cementtillverkningen, samtliga 
stålprodukter tillverkade av fossilfritt stål och cellulosaisolering ovan 
vindsbjälklaget. Kvarstår nu 145 ton CO2e (66 kg CO2e/m2 BTA) se kap. 
5.5.1.  

4) Scenario ”KL-trä 2045” (EPD från Martinssons). En stomme av KL-trä, 
all isolering ovan grund av cellulosa, grundkonstruktion av cellglas från 
Koljern, innerväggarnas reglar av trä, fönsterbåge och karm av trä och 
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allt stål beräknas komma från fossilfri tillverkning. Det ger en 
klimatpåverkan på 151 ton CO2e (69 kgCO2e/m2 BTA) och beskrivs i kap. 
5.5.2.  

5) Scenario ”KL-trä och kolinlagring” utgörs av scenario ”KL-trä 2045” 
(EPD från Martinssons) och inkluderad kolinlagring, vilket ger en 
klimatpåverkan på -436 ton CO2e (-199 kg CO2e/m2 BTA) se kap. 5.5.2. 

Mindre komponenter som gips och isolering har en stor betydelse för 
slutresultatet i 2045 års scenarier. Gipsets påverkan utgör 32 % 
(51 ton CO2e) av klimatpåverkan i Scenario ”KL-trä 2045”.  
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8 REKOMMENDATIONER PÅ VIDARE STUDIER 
Byggbranschen står inför stora förändringar för att minska 
klimatpåverkan. Under studiens gång har fler frågeställningar väckts hur 
branschen ska möta de nya kraven och hur marknaden kommer att 
påverkas. Nedan följer förslag på vidare studier presenterade i 
punktform. 
 

• Optimal husstorlek. Finna en optimal husstorlek, där boytan blir 
störst i förhållande till den klimatbelastning byggnaden orsakar. 

 
• Hur kommer införandet av klimatdeklarationer påverka 

materialvalen? Undersöka ett år efter införandet hur 
byggbranschen har påverkats. 

 
• Vilka styrmedel skulle kunna skynda på utvecklingen för att 

minska materialens klimatbelastning. 
 

• Vad är ett rimligt gränsvärde i CO2e/BOA? Gränsvärdet måste vara 
rimligt att bygga efter men samtidigt så pass högt så att det leder 
till förbättringar för vårt klimat. 

 
• Följa upp betongindustrins mål för att se hur de utvecklas, vad kan 

betongens karbonatisering bidra med i form av koldioxidupptag. 
 

• Hur kommer det ökade byggandet av flerfamiljshus i trä kunna 
underhållas på ett hållbart sätt över tid. Kommer det krävas ett 
tätare underhåll jämfört med betong och hur påverkar det 
byggnadens totala klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv 

 
• Vilka klimatvänliga alternativ till gips och isolering finns på 

marknaden? Pågår det någon utveckling av gips och isolering för 
att minimera deras klimatpåverkan?  
 

• Vilken mängd CO2e är rimligt och möjligt att kompensera för? Vad 
kan kompletterande åtgärder bidra med för att minimera 
klimatpåverkan? Vilket gränsvärde kommer behöva nås för att nå 
nettonoll 2045? 
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Bilagor  
 
Bilaga 1. Intervju 
En intervju med Mikael Berg som är affärschef för hyresrätter och 
vårdboenden på IKANO gav oss en inblick i IKANO:s miljömål och hur de 
tänker nå dessa. Mikael redogjorde deras framtidsutsikter gällande 
klimatneutralt byggande, vilka svårigheter de står inför men även 
möjligheter. Intervjuns syfte var att få en förståelse för vad som ligger 
bakom de val av material de gör i sina projekt och vilka framtida mål de 
har. 
 
IKANOS miljömål 
IKANO har satt som mål att bli klimatneutrala år 2030. Genom att uppnå 
10% förbättring varje år från år 2020 tänker de sig kunna nå målet, enligt 
Mikael. Deras prognos är att de första 2–3 åren kommer vara enklare 
eftersom det redan idag finns klimatförbättrad betong på marknaden och 
de har även möjligheten att bygga mer i trä. Slutmålet kan bli tuffare men 
Mikael är övertygad om att de kommer lyckas. Insikten finns att de inte 
kan göra som de alltid gjort och samtidigt förvänta sig ett annat resultat, 
säger Mikael. 
 
Medvetenheten kring materialens klimatpåverkan har bidragit till att 
IKANO bygger fler trähus nu, för att se om de kan applicera det på fler 
projekt, säger Mikael. Ambitionen är att bygga fler byggnader i trä i 
framtiden och han nämner ett kommande hyresrättprojekt som ska 
byggas i KL-trä. IKANO har även beslutat att införa klimatkalkyler på alla 
sina projekt berättar Mikael, på så vis får de bättre inblick i projekten 
och kan direkt se vilka val som ger en mer positiv effekt gällande 
klimatpåverkan kopplat till kostnad. IKANO har egen byggproduktion 
vilket gör det enklare att beräkna byggverksamheten jämfört med de 
projekt som de lägger ut på totalentreprenad. Klimatkalkylen hjälper då 
till att få bättre inblick säger Mikael. Den är också ett sätt att kunna 
kommunicera och visa hur företagets klimatresa ser ut. Att IKANO redan 
gör egna klimatberäkningar innebär att de är väl förberedda inför det 
kommande lagkravet om klimatdeklaration, säger Mikael. 
 
På frågan om IKANO testar nya byggtekniker säger Mikael att de inte är 
det företaget som är först att testa alla nya spjutspetsidéer, som Mikael 
kallar dem. IKANO är i stället de som ligger strax efter. De behöver känna 
sig trygga i de byggtekniker de introducerar, att de blir långsiktiga, 
hållbara och lönsamma. I det bestånd de själva äger och förvaltar satsar 
de stor andel på solceller vilket de ser som en lönsam och hållbar 
investering. Spjutspetsteknologi är dock viktigt och någon måste börja 
och våga ta kostnaden för att fler ska följa efter säger Mikael. 
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IKANO är aktiva inom miljöfrågan och de har medvetna ägare som jobbar 
för att de ska nå målen. Genom att certifiera alla sina byggnader enligt 
Svanen och några enligt Miljöbyggnad silver visar de att de tar 
miljöfrågan på allvar tycker Mikael. De har dessutom valt att delta i ett 
projekt i Malmö som heter LFM 30, berättar Mikael. Projektet är ett lokalt 
initiativ där aktörerna strävar efter att allt som byggs i Malmö ska vara 
klimatneutralt år 2030. Han berättar att IKANO planerar ett byggprojekt 
i Malmö nästa år av klimatneutrala småhus. Denna satsning påverkar 
även deras projekt i Stockholm. Några aktörer, varav IKANO är en, har 
gemensamt startat ett forum i Stockholm för att kunna utveckla ett 
liknande projekt som finns i Malmö. 
 
Företaget har ett antal upphandlade leverantörer som de anlitar efter var 
i landet de bygger, för att minska transporterna. Närproducerade 
material är viktigt men det vägs alltid mot kostnaden säger Mikael. Alla 
deras framtida beslut kommer att påverkas av vilket koldioxidavtryck 
projekten ger. Det kommer genomsyra allt i verksamheten enligt Mikael 
och han kommer inte kunna komma med förslag som ser bra ut 
ekonomiskt utan att också visa att det är bra klimatmässigt. Gör det inte 
det måste vi tänka om i projektet säger Mikael. 
 
Framtidens byggande 
Även om träbyggandet spås öka tror Mikael på betongens framtid. Han 
beskriver den som en möjliggörare men att stora förändringar väntar. 
Livslängden på betong talar till dess fördel och Mikael säger att 
branschen kan vara med och påverka hur lång livslängden ska vara. Även 
om tillverkningen orsakar stora utsläpp har det visat sig att betong kan 
absorbera koldioxid under sin livslängd, säger Mikael, vilket kan stärka 
betongens rykte. Han tar byggnaden Panteon i Rom som exempel. Den 
byggdes för ca 2000 år sedan och sägs vara den grönaste byggnaden i 
världen tack vare den absorberande förmågan. Med det perspektivet kan 
en byggnad i betong ses som en potentiell klimatförbättrare. Det visar 
också hur en beräknad livslängd kan påverka det totala klimatavtrycket 
för en byggnad.  
 
Under intervjun kommer funderingar upp om att det i framtiden kanske 
blir förbjudet att riva byggnader. Mikael nämner att det förekommer 
rivningar av byggnader eftersom de inte uppfyller byggkraven, när någon 
till exempel vill bygga om kontor till bostäder. Mikael säger att det borde 
finnas stöd i lagstiftningen för att få bygga om en byggnad. Idag kan 
regelverket sätta stopp för detta pga att stomsystemet anses vara ”fel” för 
bostäder. Regelverket behöver därför ses över enligt Mikael.  
 
Att uppskatta en byggnads livslängd kan vara komplicerat enligt Mikael. 
En byggnad består av flera olika komponenter med olika livslängd 
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förklarar han. Byten kommer att göras över tid vilket påverkar 
byggnadens totala livslängd. Stommen är kanske densamma och har en 
livslängd på 100–150 år men ett plåttak behöver bytas efter ca 40 år och 
det påverkar livslängden men ger också ett klimatavtryck, säger Mikael.  
 
För att nå klimatneutralt byggande i framtiden, tror Mikael att det 
kommer ställas stora krav på kommuners planläggning. Han berättar att 
vissa kommuner är väldigt detaljstyrande i hur byggnader ska utformas 
och det kommer ställa till problem eftersom vi inte vet hur vi måste bygga 
för att nå klimatneutralt byggande i framtiden. Det måste till en 
flexibilitet tycker Mikael. En annan svårighet säger han är att många 
projekt har långa ledtider, dvs planeringen av ett bygge startar långt 
innan själva byggandet. Han ger exempel på ett bygge han planerar för 
som ska börja byggas 2027, ingen vet hur materialen har utvecklats till 
dess. Det vi anser är det bästa idag kanske inte är det om fem år. 
Avslutningsvis säger Mikael att cirkulär ekonomi kommer bli nyckeln för 
att lyckas som byggare och fastighetsägare i framtiden. Allt annat 
kommer att straffas och cirkulär ekonomi kommer premieras tror Mikael. 
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Bilaga 2 Resultat av beräkningar 
 
Tabell 1. Ingående mängder för ytterväggar och lägenhetsskiljande vägg 
(Konstruktör Finja) 
Betong 
1 080 195 kg 

Armering 
13 594 kg 

Nätarmering 
12 230 kg 

Cellplast grå 
94,5 m3 

Kooltherm 
15,8 m3 

Stenull  
19,1 m3 
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Tabell 2. Beräkning av projektets nuläge gällande koldioxidekvivalenter.  
Byggnadsdel Vikt (kg) kg CO2e Byggdels totala 

kg CO2e/m2 
BTA 

Tak - - - 
Takstolar trä 8388 485 - 
Takets råspont 7441 430 - 
Beslag i stål 538 793 - 
Takplåt 4323 11 867 - 
Limträbalk  217 21 - 
Kertobalk 392 82 - 
Stenull  1238 1477 - 
Totalt tak - 15 156 6,9 
Vindsbjälklag - - - 
Glespanel 3174 183 - 
Isolering 9261 11 045 - 
Gips 4607 1272 - 
Totalt vindbjälklag - 12 500  5,7 
Stomme  - - - 
Sandwichvägg (410 mm) 662 394 110 619 - 
Lägenhetsskiljande vägg 
(200 mm) 

446 832 64 344 - 

Bjälklag (230 mm) 826 966 127 353 - 
Extra armering bjälklag 2195 2030 - 
Totalt stomme - 304 346 138,8 
Fönster/Balkongdörrar - - - 
Fönster/Balkongdörrar 12 934 14 357 - 
Ytterdörr stål 90 295 - 
Ytterdörrar stål/ glas 456 1496 - 
Totalt fönster/dörrar - 16 148 7,4 
Innerväggar - - - 
Stålreglar 2588 6294 - 
Isolering 176 210 - 
Gips 22 371 6179 - 
Totalt Innerväggar - 12 683 5,8 
Grund - - - 
Platta på mark (Betong) 246 960 32 208 - 
Kantbalkar och 
hissgrop (Betong) 

221 760 28 921 - 

Armeringsnät 12 980 7578 - 
Armering 10 069 9354 - 
Cellplast 2507 9784 - 
Totalt grund - 87 845 40,1 
Totalt - 448 677 204,7 
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Tabell 3. 2021 års prognos samt klimatförbättrad betongplatta. 
Byggnadsdel kg CO2e kg 

CO2e/m2 
BTA 

Andel av husets 
totala 
klimatpåverkan 

Grund - - - 
Betong 51 959 - - 
Armeringsnät 7 578 - - 
Armering 
skrotbaserad 

5 293 - - 

Cellplast 9 784 - - 
Totalt Grund 74 614 34 19% 
Stomme  - - 
Ytterväggar 101 346 - - 
Bärande 
innerväggar 

57 195 - - 

Bjälklag 111 640 - - 
Extra 
armering 
skrotbaserad 

1 154 - - 

Totalt 
Stomme 

271 335 123 67% 

Totalt för 
hela huset 

402 436 183,6 - 

 
 
 
 
 
Tabell 4 Klimatpåverkan beroende på val av isolering i yttervägg  
Material Tjocklek  

(mm) 
Densitet 
(kg/m3) 

Total 
vikt 
(kg) 

U-
värde 

𝛌𝛌 
W/mK 

Klimat-
påverkan 
(kgCO2e) 

Cellplast 140 20 1890 0,2214 0,031 7371 
Kooltherm 
K5 

90 35 2126 0,2214 0,020 4677 
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Tabell 5 Resultat av husets komponenter för 2030 och 2045 års 
betongalternativ. 
Byggnadsdel Vikt kg År 2030 

kg CO2e 
År 2045 
 kg CO2e 

Tak - - - 
Takstolar trä 8388 485 485 
Takets råspont 7441 430 430 
Beslag i stål 538 793 793 
Takplåt 4323 11 867 5934 
Limträbalk  217 21 21 
Kertobalk 392 82 82 
Stenull  1 239 1 477 1252 
Totalt tak - 15 156 9 222 
Vindsbjälklag - - - 
Glespanel 3174 183 183 
Isolering 9261 11 045 1318 
Gips 4607 1272 1272 
Totalt vindbjälklag - 12 500 2773 
Stomme  - 

 
- 

Betong 1 898 180 159 188 79 594 
Armering 23 819 1 096 1 096 
Armeringsnät 13 322 386 386 
Isolering - 4 715 4 715 
Totalt stomme - 165 385 85 791 
Fönster/dörrar - - - 
Fönster/Balkongdörrar 12 934 14 357 10 735 
Ytterdörr stål 90 295 148 
Ytterdörrar stål/ glas 456 1496 748 
Totalt fönster/dörrar - 16 148 11 631 
Innerväggar - - - 
Stålreglar 2588 6295 315 
Isolering 176 210 210 
Gips 22 371 6179 6179 
Totalt Innerväggar - 12 683 6704 
Grund - - - 
Betong 468 720 36 677 18 339 
Armeringsnät 12 980 379 379 
Armering 10 069 468 468 
Cellplast 2507 9784 9784 
Totalt grund - 47 308 28 970 
Totalt - 269 180 145 091 
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Tabell 6. 2045 års prognos av stombyte till KL-trä med cellulosaisolering i 
ytterväggar och lägenhetsskiljande väggar samt en grund av cellglas.  
Material Tjocklek 

(mm) 
m2 kg kg/m3  

kg CO2e 
KL-trä yttervägg 120 1251 75 060 500 10 508 
Gips yttervägg 30 1251 30 024 800 8292 
Ytterpanel 21 1251 12 426 473 718 
Cellulosaisolering 170 1251 10 634 50 2048 
Gips 
lägenhetsskiljande 
vägg 

60 1301 62 448 800 17 247 

Cellulosaisolering 140 1301 9107 50 1754 
KL-trä 
lägenhetsskiljande 
vägg 

200 1301 130 100 500 18 214 

Bjälklag - - - - - 
KL-trä 220 1853 203 830 500 2 8536 
Gips undersida 30 1853 44 472 800 12 283 
Spånskiva  22 1853 20 383 500 5496 
Golvgips 13 1853 19 271 800 5322 
Finkrossad sten 80 1853 400 248 2700 1198 
Totalt stomme - - - - 111 617 
Tak - - - - 

 

Takplåt 
 (-50%) * 

- - 4323 - 5934 

Lösull cellulosa 400 196 8232 40 1318 
Beslag stål - - 538 7850 793 
Takstolar - - 8388 473 485 
Gips vindbjälklag 15 - 4607 800 1272 
Råspont 21 - 7441 473 430 
Cellulosaisolering 200/350 26 1365 50 263 
Glespanel 28 - 3174 473 183 
Kertobalk - - 392 500 82 
Limträbalk - - 217 430 21 
Totalt tak - - - - 10 782 
Innerväggar - - - - - 
Träreglar - - 6825 473 395 
Gips 12,5 - 22 371 800 6179 
Cellulosaisolering - - 298 50 57 
Totalt 
innerväggar 

- - - - 6630 

Fortsättning av tabell på nästa sida. 
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Fortsättning Tabell 6. 2045 års prognos av stombyte till KL-trä med 
cellulosaisolering i ytterväggar och lägenhetsskiljande väggar samt en 
grund av cellglas.   
Material Tjocklek 

(mm) 
m2 kg kg/m3  

kg CO2e 
Grund - - - - - 
Foamglas  
(142,377 m3) 

- - 14 238 100 17 940 

Lindab 
ConstruLine 
(469,74 m3)  
(-95%) * 

- - 3288 7 459 

Totalt grund - - - - 18 399 
Fönster och dörrar - - 12 934 - 10 735 
Ståldörrar (-50 %)* - - 456 - 748 
Ståldörr (-50%) * - - 90 - 148 
Totalt 
fönster/dörrar 

- - - - 1 1631 

Totalt - - - - 159 059 
*Procentuell minskning på grund av klimatförbättrande åtgärder  
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Tabell 7. Klimatpåverkan för KL-trä med de olika alternativen på EPD och 
generiska data år 2045. 
Stomme  kg kg CO2e Stomme 

 kg CO2e/ 
m2 BTA 

Hela 
byggnaden 
kg CO2e/ 
m2 BTA 

Martinssons och 
biogen kolinlagring  

- - - - 

KL-trä Bjälklag 203 830 -268 240  - - 
KL-trä 
Lägenhetsskiljande 
vägg  

130 100 -17 121 2 - - 

KL-trä Yttervägg 75 060 -98 779 - - 
Övriga material i 
stomme* 

- 54 358 - - 

Totalt - -483 872  -220,7 -199 
Martinssons utan 
biogen kolinlagring  

- - - - 

KL-trä Bjälklag 203 830 2 4460 - - 
KL-trä 
Lägenhetsskiljande 
vägg  

130 100 15 612 - - 

KL-trä Yttervägg 75 060 9007 - - 
Övriga material i 
stomme* 

- 54 358 - - 

Totalt - 103 437 47 69 
Generiska data BM - - - - 
KL-trä Bjälklag 203 830 28 536 - - 
KL-trä 
Lägenhetsskiljande 
vägg 

130 100 18 214 - - 

KL-trä Yttervägg 75 060 10 508 - - 
Övriga material i 
stomme* 

- 54 358 - - 

Totalt - 111 617  51 72 
*se detaljerad redovisning i bilaga 2 tabell 6 
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Bilaga 3. Uppbyggnad av innerväggar och mängder 

   
 

Innerväggar 
Löpmeter 
innervägg 

Antal 
vertikala 
reglar 

Löpmeter 
reglar 

Vikt 
kg/m 

V1 180 600 1491 0,66 
V2 131 292 726 0,56 
V4 18 40 100 0,66 
V5 100 223 555 0,56 
V6  34 80 199 0,70 
Tak- och golvskenor   927 0,48 
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Bilaga 4. EPD – Miljövarudeklarationer  
      
 Planja Plåttak, 

Registration number in RTS EPD Declaration No. RTS_49_20 
EcoPlatform reference number: 00001198    

 

 

 
 
 
 Sandwichvägg Finja Prefab. 

EPD registration number: S-P-01452  

 
 

 

 
 
 
 Massivvägg Finja Prefab, 

EPD registration number: S-P-01454    
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 Finja Prefab bjälklag,  

EPD Registreringsnummer: S-P-01455     
 

 

 
 
   
 Finkrossad sten till bjälklag i KL-trä, 

Deklarationsnummer:  NEPD-2085-903-NO 
                                              

 
 

 
 
 
 Koljern, Foamglas  

Deklarations nummer: EPD-PCE-20150042-IBA1-EN 
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 Stålbalk till Koljern Deklarations nummer: NEPD-2269-1037-EN 

 
 
 
 Kooltherm K5, BREG EN EPD nummer: 000201 

 
 
 
 Lösull, European Cellulose Insulation Association (ECIA) 

 
 

 
 
 
 KL-trä, Martinssons Såg AB, Deklarationsnummer:NEPD-345-236-NO
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Bilaga 5. Typritning över Sandwichvägg, Finja Prefab.  
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Bilaga 6. Projektets koldioxidavtryck i nuläge, resultat från BM 1.0 
 
Tabell 1. Klimatpåverkan fördelat i modulerna. 

 
 
Tabell 2. Projektets koldioxidavtryck i nuläge utan transport  
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