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Abstract 

The largest contributor to global warming from the construction and real estate sector comes from 

the emission of greenhouse gases during the production and usage phases of buildings. During 

production the leading contributor accounting for emissions is material production while the 

largest impact in the usage phase is due to energy used for heating, where the largest heat losses 

occur through building envelopes. Therefore, should the material selection for the building 

envelope be optimized both regarding the materials lifetime pollutant emissions as well as its 

effect on energy consumption during building use. 

   The purpose of this paper is to review materials carbon footprint regarding its lifecycle and the 

effect on energy use of different exterior wall constructions during building use. To answer these 

questions different methods are applied such as case studies, theoretical studies and simulations.  

   Investigated materials and exterior wall constructions are sandwich panels with a core of rock 

wool, CLT (cross laminated timber) combined with glass wool and CLT combined with hemp fiber 

insulation. 

   The result of the study indicates that the climate impact from production of the investigated 

materials is small compared to the climate impact of energy use. However the study shows that 

the emissions from the production phase differ between materials. CLT combined with hemp fiber 

insulation or glass wool insulation has less of an effect on greenhouse emissions compared to 

sandwich panels. Furthermore, depending on the selection of dimensions for CLT and insulation 

there are possibilities to reduce energy consumption during building use and still maintain a lower 

level of emission from material production compared to sandwich panels. 
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SAMMANFATTNING 

Den största klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn beror idag av 

växthusgasutsläpp under byggnaders produktionsskede och bruksskede. I 

produktionsskedet kommer den mest betydande andelen utsläpp från 

materialproduktion och i bruksskedet från energianvändning som beror av 

uppvärmning av fastigheter, där de största värmeförlusterna sker genom en 

byggnads klimatskal.  Materialval i klimatskalet bör därför optimeras både 

med avseende på koldioxidutsläpp under dess livscykel och materialets 

påverkan på en byggnads energianvändning i bruksskedet (Boverket 2018:5), 

(Sveriges Byggindustrier 2014).  

Arbetets syfte är att redogöra för olika byggnadsmaterials klimatpåverkan, 

både med avseende på materialets livscykel och olika 

ytterväggskonstruktioners påverkan på energianvändning i byggnadens 

bruksskede. Målet är att skapa underlag inför val av material i en 

hallbyggnads klimatskal. Tre frågeställningar har formulerats med syftet i 

åtanke; Hur påverkas byggnadens energianvändning beroende på val av 

ytterväggskonstruktion?; Vilken klimatpåverkan har respektive 

ytterväggskonstruktion, med avseende på produkternas livscykler? och; Vad är 

byggnadens klimatpåverkan med avseende på materialproduktion och 

byggnadens energianvändning?. För att svara på frågeställningar tillämpas 

flera metoder. En fallstudie ger arbetet en utgångspunkt och en 

litteraturstudie skapar underlag för att analysera material och produkters 

klimatpåverkan. Utifrån insamlade fakta simuleras aktuell byggnad och given 

energianvändning kan omvandlas till klimatpåverkan. 

Material och ytterväggskonstruktioner som undersöks är sandwichpaneler 

med stenullsisolering, som referenskonstruktion. Vilken jämförs med KL-trä 

kombinerat med glasullsisolering respektive hampafiberisolering. Valet av 

studerade material åligger i att forskning visar på att kombinationen av 

massiva trästommar och isoleringsmaterial i klimatskalet kan bidra till att 

minska byggnaders energianvändning. 

Studien visar att klimatpåverkan från tillverkningsskedet för ytterväggarnas 

material är lågt i jämförelse med klimatpåverkan orsakad av bruksskedets 

energianvändning. Det framgår emellertid att konstruktionerna sinsemellan 

skiljer sig åt utsläppsmässigt vid produktion av material. Att använda KL-trä 

kombinerat med glasullsisolering eller hampafiberisolering ger lägre 

klimatpåverkan i förhållande till sandwichpanel. Beroende på val av 

dimensioner av KL-trä och isolering finns också möjlighet till att minska 

energianvändningen i byggnadens bruksskede och erhålla lägre 

klimatpåverkan vid materialproduktion i jämförelse med sandwichpaneler.  
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1 INLEDNING 
Den svenska bygg- och fastighetssektorn är en stor bidragande faktor till 

Sveriges totala växthusgasutsläpp och arbetet mot att minska sektorns 

klimatavtryck pågår. En färdplan för bygg- och fastighetssektorn har tagits 

fram som grundar sig i Sveriges klimatpolitiska ramverk. Ramverket innebär 

bland annat att Sverige år 2045 ska vara klimatneutralt och inte generera 

några växthusgaser (Regeringskansliet, Ds 2020:4). Med förankringen i 

ramverket och de nationella klimatmålen omfattar bygg- och 

fastighetssektorns färdplan att bland annat sektorns växthusgasutsläpp ska 

ha halverats år 2030 i jämförelse med år 2015 (Regeringskansliet, Ds 2020:4).  

Boverkets miljöindikatorer, som fordras i de nationella miljökvalitetsmålen, 

redogör för byggsektorns klimatpåverkan där växthusgasutsläpp och 

energianvändning ingår (Boverket 2021). År 2019 stod sektorn för utsläpp av 

växthusgaser på 19,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar 21 

procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Av dessa 

koldioxidekvivalenter motsvarar Sveriges importering av byggnadsmaterial 7,7 

miljoner ton (Boverket 2021). 

Energianvändningen vid bruksskedet i byggnader har tidigare varit den 

största källan till växthusgasutsläpp men genom energieffektivisering och 

högre energikrav har en växling skett och idag är energifördelningen relativt 

lika för bruksskedet som produktionsskedet (Sveriges Byggindustrier 2014). 

Mer fokus läggs därför idag på produktionsskedet där materialval har stor 

inverkan på växthusgasutsläpp. Användningen av byggmaterial är idag 

ovarsam och åtgärder krävs för att minska mängden växthusgasutsläpp som 

genereras vid tillverkning, samt för att effektivisera materialanvändningen 

med energi- och resursanvändning i åtanke (Boverket 2021). Vid 

nybyggnation och större renoveringar är en åtgärd att använda 

miljöanpassade och hållbara material. Även miljöinnovationer inom nya 

material och metoder, såsom livscykelanalyser, LCA, är av vikt för att nå 

klimatmålen (Boverket 2014). 

Genom att välja byggnadsmaterial med låga växthusgasutsläpp utifrån dess 

livscykel och som samtidigt bidrar till låg energianvändning under en 

byggnads driftskede bidrar till minskad klimatpåverkan globalt och förmedlar 

miljömedvetenhet lokalt. 
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1.1 Problemformulering & infallsvinkel 
I området Kungsängen i Uppsala planeras en konstruktion av en hallbyggnad. 

Projektet, Kungsängstorg, är i tidigt skede och idag finns endast förslag till 

utveckling av fastigheten. Hedström & Taube är tilltänkt projekterings- och 

projektledningsföretag och ska tillsammans med byggherren och 

fastighetsägaren Alma Property partner och arkitektfirman Heliark utveckla 

och förverkliga visionen av Kungsängstorg. Hedström & Taube vill undersöka 

olika byggnadsmaterial som hallbyggnaden kan uppföras med för att 

minimera byggnadens klimatpåverkan och effektivisera energianvändningen. 

Konstruktionen ska resultera i en energieffektiv och energisnål byggnad. 

Genom att minska mängden isolering som används i en byggnads 

klimatskal sänks andelen koldioxidutsläpp från materialproduktion. Ett 

tillvägagångssätt är att kombinera trä, som har isolerande egenskaper, med 

isoleringsmaterial. 

Som ett alternativ till de väletablerade isoleringsmaterialen glasull och 

stenull finns en hållbar biobaserad hampafiberisolering. Hampafiberisolering 

är ett koldioxidnegativt material som innehåller mer bundet koldioxid än vad 

som avges vid tillverkning av produkten. Materialet har dessutom hög 

värmekapacitet som bidrar till energieffektiva byggnader (Ekolution u.å.).  

För att avgöra vilken ytterväggskonstruktion som har lägst klimatpåverkan 

genom dess koldioxidutsläpp och som resulterar i lägre energianvändning 

analyseras olika produkters livscykelanalyser och väggkonstruktionerna 

simuleras i beräkningsprogrammet IDA Indoor Climate and Energy, IDA ICE. 

 

1.2 Syfte & frågeställningar 
Arbetets syfte är att redogöra och presentera utvalda byggnadsmaterials 

påverkan på energianvändningen respektive klimatpåverkan, för 

hallbyggnader. Målet är att skapa underlag inför val av ytterväggar för en 

byggnad ämnad som handelsplats belägen i Uppsala, Sverige.  

Med syftet som utgångspunkt utformas följande frågeställningar: 

• Hur påverkas byggnadens energianvändning beroende på val av 

ytterväggskonstruktion? 

• Vilken klimatpåverkan har respektive ytterväggskonstruktion, med 

avseende på produkternas livscykler? 

• Vad är byggnadens klimatpåverkan med avseende på 

materialproduktion och energianvändning i byggnadens bruksskede? 
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1.3 Disposition 
Rapporten utgörs av två studieområden; materials klimatavtryck från ett 

livscykelperspektiv och hur material påverkar en byggnads energianvändning 

då det appliceras i klimatskalet. I Bakgrunden redogörs de båda områdenas 

delaktighet på klimatpåverkan och hur tidigare forskning ställer sig till ämnet. 

Vidare beskrivs hallbyggnadens utveckling genom tiden samt bakgrund till 

klimatskal och de material som ingår i studien. 

För att skapa förståelse för de metoder som används i studien beskrivs 

innehållet i miljövarudeklarationer och livscykelanalyser under Kapitel 3, 

Teori. I samma kapitel presenteras också de miljövarudeklarationer som har 

varit till grund för analysen av miljödata. Fortsatt skildras relevanta 

funktionskrav för att ge förståelse till hur energianvändning mäts och vad den 

påverkas av. Även beräkningsprogrammet IDA ICE introduceras, vilket 

används i undersökningen för att fastställa den analyserade byggnadens 

energianvändning.  

Metoderna som tillämpats i studien presenteras. Under fallstudie beskrivs 

det projekt som har varit utgångspunkten för undersökningen, med 

information om geografisk positionering och objekt. Vidare har litteraturstudie 

och analys av miljödata beskrivits vilket gett grund till val av 

väggkonstruktioner och dess klimatpåverkan. Konstruktionerna benämns i 

detta kapitel som analysenheter. Slutligen beskrivs hur simulering med 

tillhörande data har utförts för att beräkna energianvändning.  

Data från klimatpåverkan och energianvändning för produkter och 

analysenheter redogörs i kapitlet Resultat och sammanställs i Jämförelse för 

att kompareras. För att studieområdena ska kunna jämföras har 

klimatpåverkan för energianvändningen fastställts och utsläppsvärden 

tillhörande analysenheter beskrivs både tabellerat och i text.  

Till sist analyseras och diskuteras resultaten och tillvägagångssätten för att 

åstadkomma dem. De satta avgränsningarna observeras och hur de kan ha 

kommit att påverka resultaten. I Slutsats knyts studiens syfte och 

frågeställningar ihop med utfallet och avslutas med en möjlig åtgärd till att 

minska klimatpåverkan både ur perspektivet materialproduktion och 

energianvändning i en byggnads bruksskede. 
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2 BAKGRUND 
Runt år 1990 stod bruksskedet av byggnader för 70 procent av de totala 

växthusgasutsläppen, genererade av bygg och fastighetssektorn, och 

resterande 30 procent skedde vid produktion (Boverket 2018:5). De höga 

siffrorna i bruksskedet berodde av uppvärmningen, som till stor del drevs av 

fossila bränslen samt att byggnaderna var undermåligt isolerade. År 1994 

införde regeringen hårdare energikrav vid nybyggnation och 

energieffektiviseringsåtgärder av äldre bebyggelse påbörjades. Detta har lett 

till att produktions- och bruksskedet idag förhåller sig relativt lika 

utsläppsmässigt (Boverket 2018:5). 

Tidigare studier visar på att produktionen av material i byggprocessen står 

för den mest betydande andelen av klimatpåverkan i produktionsskedet och 

valet av byggprodukter bör därför väljas med avseende på koldioxidutsläppen 

under materialets livscykel (Boverket 2018:5). Följdsatsen förhåller sig dock 

till att fokus bör ligga på att optimera materialval både med avseende på 

materialproduktion och materialets påverkan på energianvändningen i 

bruksskedet (Larsson et al. 2016).  

Energianvändningen i bruksskedet beror av flera faktorer där en av den 

största är värmeförluster genom klimatskalet. Isoleringsmaterialet, som 

appliceras i väggar, tak och grund, är särskilt viktigt för att förhindra 

värmegenomströmningen. Det vanligaste isoleringsmaterialet idag i Sverige är 

mineralull, som är ett samlingsnamn för sten- och glasullsisolering. Fastän 

dessa material bidrar till att minska energianvändningen i bruksskedet, och 

därav utsläpp från användningen, medför produktionen av materialet stora 

koldioxidutsläpp (Energimyndigheten 2022). En åtgärd för att minska 

användandet av mineralull är att kombinera isoleringen med trä, som har 

liknande byggfysikaliska egenskaper. Träguiden (2017) beskriver att forskning 

visar att massiva trästommar kan bidra till att sänka byggnaders 

energianvändning och att implementering av trä i klimatskalet kan vara ett 

steg till att uppnå dagens energikrav (Träguiden 2017). 

Som ett alternativ till de väletablerade isoleringsmaterialen glasull och 

stenull finns en hampafiberisolering som är både hållbar och biobaserad. 

Hampafiberisolering är ett koldioxidnegativt material som innehåller mer 

bundet koldioxid än vad som avges vid tillverkning av produkten (Ekolution 

u.å.). Materialet är idag inte särskilt etablerat på den svenska marknaden och 

tillgång till vetenskapliga undersökningar är begränsade. Men i åtanke av 

materialets byggfysikaliska egenskaper och låga klimatpåverkan vid 

produktion sägs hampfiber vara ett av de materialen med mest fördelar idag 

(Dagens Industri 2022).  
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2.1 Hallbyggnader 
Hallbyggnader avser byggnader med stora öppna ytor, ofta begränsade till ett 

plan. Användningsområdet för hallbyggnader är brett och de nyttjas 

exempelvis som industri- och lagerlokaler, idrottshallar eller varuhus. 

Stomsystemet utgörs ofta av ett balk- och pelarsystem där takstolarna 

spänner över hela, eller delar av byggnadens bredd. Då balk- och 

pelarsystemet är separerat från ytterväggarna ingår de där av inte i 

byggnadens ytterväggskonstruktion (Stålbyggnadsinstitutet 2008).  

Stål har länge varit det ledande konstruktionsmaterialet för stomme och 

klimatskal i hallbyggnader. Detta beror bland annat av materialets höga 

hållfasthet relaterat till dess dimensioner samt att stålkomponenter med 

lätthet kan prefabriceras vilket sänker arbetskostnader 

(Stålbyggnadsinstitutet 2008). Ytterväggar byggs ofta av sandwichelement 

som utgörs av en kärna av mineralull och tunna ytskikt i plåt. Takets 

konstruktion utgörs i allmänhet av profilerad plåt som en bärande bas till 

isolering, och övriga takkomponenter. Platta på mark tillämpas som 

fundament (Stålbyggnadsinstitutet 2021).  

Utvecklingen som har skett inom material och byggsystem sedan 1990-talet 

har skapat möjligheten till att bygga större konstruktioner, såsom 

hallbyggnader, i material som är mer miljövänliga än stål. Korslimmat trä, KL-

trä är ett exempel på ett sådant material och idag finns flera exempel på 

hallbyggnader med stomme och ytskikt av trä (Svenskt Trä u.å.). 

 

2.2 Studerade klimatskal & material 
En byggnads klimatskal är alla de byggnadsdelar som avskärmar uteluften 

från inneluften, det vill säga ytterväggar, tak, grund, fönster och dörrar. 

Klimatskalets uppgift är att skydda mot väder, skapa ett behagligt 

inomhusklimat men ska inte heller vara så tät att fukt stängs in i byggnaden. 

Den dominerande delen av värmeförluster från en byggnad sker genom dess 

klimatskal. För att kvarhålla värmen krävs det att material med bra 

värmemotstånd används i konstruktionen, exempelvis isoleringsmaterial.  

Den främsta egenskapen som eftertraktas hos isoleringsmaterial är dess 

värmekonduktivitet. Denna egenskap beskriver materialets förmåga att leda 

värme och ett lågt värde är gynnsamt (Isover u.å.). I Sverige används vanligtvis 

glasfiber eller stenfiber som isoleringsmaterial. Ett samlingsnamn för dessa är 

mineralullsisolering och innehåller mellanliggande luft eller andra gaser. 

Fibrerna bromsar luftrörelser i materialet och gaserna används då dessa inte 

har en bra värmeledningsförmåga (Hagentoft och Sandin 2017). Mineralull är 

välbeprövade material och har relativt goda anseenden gällande 
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klimatpåverkan jämfört med andra material som används vid byggnation. För 

att uppfylla dagens strängare regler kring byggnaders klimatpåverkan krävs 

dock ytterligare åtgärder. Utöver de traditionella värmeisoleringsmaterialen 

visar forskning på att massiva trästommar, exempelvis av KL-trä, tillika kan 

bidra till att minska energianvändningen då det används i klimatskalet 

(Träguiden 2017).  

En annan egenskap som önskas hos ett isoleringsmaterial är dess 

brandmotstånd och påverkan vid brand. För att klassificera olika material och 

ytskikt har Boverket (2019) tagit fram klassbeteckningar som beskriver olika 

material vid brand. De olika brandklasserna ger en bild av hur materialet 

bidrar till brandens utveckling. Brandklasserna består av en huvudklass 

mellan A1 – F och därefter kan en tilläggsklass för huvudklasserna A2 – E 

läggas till. Tilläggsklassen beskriver mängden brandgaser samt brinnande 

droppar och partiklar som materialet får avge. Klasserna för brandgaser 

består av a1 – s3 och klasserna för brinnande droppar och partiklar består av 

d0 – d2. Vad respektive huvudklass samt tilläggsklass betyder sammanfattas 

i Tabell 2.1. Tabellen är skapad av författarna till rapporten, med data hämtad 

från Boverket (2019). Brandegenskapen för huvudklassen gäller i ett särskilt 

brandförlopp i ett standardiserat rumsbrandtest. Detta är provningsmetoder 

för att ge typiska beteenden för olika typer av material (Boverket 2019). 

 

Tabell 2.1 Brandklasser och dess beskrivning. 
Huvudklass Brandegenskap Övertändning 

A1 
Ingen övertändning med 300 kW 

tändkälla 

Bidrar inte alls eller mycket lite till 

brandens utveckling 

A2 
Ingen övertändning med 300 kW 
tändkälla 

Bidrar inte alls eller mycket lite till 
brandens utveckling 

B 
Ingen övertändning med 300 kW 

tändkälla 

Bidrar inte alls eller mycket lite till 

brandens utveckling 

C 
Ingen övertändning med 100 kW 
tändkälla 

Riskerar övertändning efter en viss 
tid 

D 
Övertändning efter 2 minuter med 

100 kW tändkälla 

Riskerar övertändning efter en viss 

tid 

E 
Övertändning inom 2 minuter med 
100 kW tändkälla 

Snabb övertändning 

F - Klarar inga brandkrav/ ej provad 
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Huvudklass A1 behöver ingen kombinerad tilläggsklass då produkten anses 

vara obrännbar. Däremot ska alltid klasserna A2, B, C och D kombineras med 

båda tilläggsklasserna s och d samt ska klass E bara kombineras med d2 

(Boverket 2020). Följande beskriver tilläggsklasserna: 

• s1 byggnadsdelen får avge mycket begränsad mängd med brandgaser. 

• s2 byggnadsdelen får avge begränsad mängd med brandgaser. 

• s3 inget krav på begränsad produktion av brandgaser. 

• d0 brinnande droppar eller partiklar får inte avges från byggnadsdelen. 

• d1 brinnande droppar eller partiklar får avges i begränsad mängd. 

• d2 inget krav på begränsning av brinnande droppar och partiklar. 

 

De studerade materialen/byggnadsmodulerna ges en mer detaljerad 

beskrivning i följande fyra underrubriker. I studien analyseras 

ytterväggskonstruktioner med följande uppbyggnad: 

 

• Sandwichelement av stenullsisolering och varmförzinkat stål 

• Massivt trä med glasullsisolering 

• Massivt trä med hampafiberisolering 

 

2.2.1 Sandwichpaneler 
En vanligt förekommande byggnadsmodul är prefabricerade sandwichpaneler 

som utgörs av en kärna av mineralull, ofta stenullsisolering, samt tunna 

ytskikt i plåt. För hallbyggnader är dessa fördelaktiga att använda sig av då 

de har relativt hög hållfasthet och ger goda möjligheter till att variera 

byggnadens uttryck. De är också lätta att montera vid byggnation, vilket 

sänker arbetskostnader och bidrar där av till lägre kostnader för 

byggprojektet. Modulerna, som med dess täthet inte omfattas av några 

köldbryggor, bidrar till en fuktsäker och energisnål konstruktion 

(Stålbyggnadsinstitutet 2008). 

Isoleringsmaterialet stenull som ofta används i sandwichpaneler består av 

sten från vulkaniska bergarter såsom basalt och dolomit. Detta är den primära 

komponenten och utgör 70 procent av materialet. Övrigt innehåll i 

stenullsisolering är stålugnsslagg och återvunnet material. Totala andelen 

återvunnen del av materialet uppgår till 50 procent (Isover u.å.). 

Förutom att stenullsisolering har goda ljud- och värmeisolerande 

egenskaper lämpas det väl till användning för byggnader som har höga 

brandskyddskrav. Materialet klarar upp till 1000 grader Celsius utan att 

excitera en befintlig brand (Isover u.å.).  
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2.2.2 Trä 
Att använda trä i konstruktioner har länge gjorts i Sverige och den långa 

traditionen av att bygga i trä gör att materialet anknyts starkt med Sveriges 

kulturarv. År 1875 började Sveriges nationella byggnads- och brandstadga att 

gälla vilken begränsade användningen av trä exempelvis genom att 

träbyggnader enligt denna högst fick vara två våningar höga (Bergkvist och 

Fröbel 2020). I samband med att Sverige gick med i EU år 1994 övergick 

byggbestämmelserna från materialbaserade till funktionsbaserade och i 

Sverige återupptogs byggnationen av trä i flervåningshus. Detta inledde en ny 

epok av träbyggnader vilket idag har resulterat i att mer än hälften av Sveriges 

bostadsbestånd är träkonstruktioner (Bergkvist och Fröbel 2020). 

Forskning kring brandutveckling och brandrisker har bidragit till ökad 

användning av trä i byggnader och genom den moderna 

brandförsvarsutrustningen har risken för stadsbränder minimerats. Därav 

betraktas materialets egenskaper idag, under brandbelastning, att vara till 

fördel (Bergkvist och Fröbel 2020). 

Trämaterialet har skapat förutsättningar för att utveckla byggprocessen 

genom förhållandet mellan materialets styrka och låga vikt. Möjligheten att 

bygga större har utvidgats och olika sammansatta komponenter har 

framtagits. Flera byggtekniker och nya material har utvecklats genom åren 

bland annat limträ och KL-trä. Det förstnämnda materialet används främst 

som pelar- och balksystem och består av ihoplimmade lameller av trä 

(Bergkvist och Fröbel 2020). KL-trä är korslimmat trä och används vanligtvis 

som bärande element i form av skivor i byggnader. KL-träskivor nyttjas 

framförallt till väggar och bjälklag och har en lång livslängd om materialet 

används på rätt sätt. På grund av den korslimmade tekniken ökar materialets 

bärförmåga och styvhet liksom dess brandsäkerhet (Borgström och Fröbel 

2017). Dessa två tekniker har öppnat upp och medfört konkurrenskraftiga 

byggsystem för alla typer av byggnader, däribland hallbyggnader (Bergkvist 

och Fröbel 2020). 

I byggbranschen finns uppfattningen att trä som konstruktionsmaterial är 

dyrt. Pehr Lundström, på företaget Martinsons, menar dock på att detta inte 

stämmer utan att varje enskilt byggprojekts kostnad beror av olika faktorer, 

exempelvis byggnadens geometri och erfarenheten av att bygga med materialet 

(Martinsons u.å.). Studier, med statistik från Statistiska Centralbyrån (2019), 

visar dessutom på att byggnader med trästomme är 20 procent billigare än 

byggnader med stomme av betong (Tidskriften Betong 2019). 
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2.2.3 Glasullsisolering 
Glasull är tillverkat av glasfiber och uppbyggnaden påminner om ull. 

Materialet har låg vikt och god hållfasthet. Glasull används som 

isoleringsmaterial både mellan träreglar och stålreglar. Materialet har en låg 

värmekonduktivitet vilket lett till att det är ett vanligt isoleringsmaterial. 

Glasull finns i olika typer beroende på vad som ska isoleras och vilka värden 

som eftersträvas att uppnå. Samtliga har likvärdiga egenskaper gällande 

exempelvis isoleringsförmåga och brandmotstånd men kan skilja sig emellan 

gällande temperaturtålighet (Isover, u.å.). 

Glasullens låga vikt men samtidigt goda hållfasthet gör att materialet är 

lättarbetat och tjänligt för att exempelvis isolera i trånga utrymmen och mellan 

reglar (Isover, u.å.). Höga andelar av det glas som används för tillverkning av 

glasull härstammar från återvunnet glas och även spill som uppstår i 

tillverkningsprocessen kan återanvändas (Isover u.å.). 

 

2.2.4 Hampafiberisolering 
Hampafiberisolering består av fibrer från hampaväxtens (Cannabis Sativa L.) 

stjälk och bindemedel adderas för att stärka materialet, ofta polyester eller 

majsmjöl (Insulation-info u.å.), (K. Strese 2008). Hampaväxten är vädertålig 

och därmed lättodlad, men den är även motståndskraftig mot parasiter vilket 

minimerar behovet av bekämpningsmedel, dessutom klarar hampan sig väl 

utan gödning och/eller ogräsmedel. (Naturskyddsföreningen 2022), 

(Livsmedelsverket 2022). Detta gör det lätt att kultivera växten i ett land som 

Sverige med varierat klimat och stränga regler kring växtskyddsåtgärder. 

Människan har i tusentals år nyttjat hampa för olika ändamål, inte minst 

inom konstruktion, exempelvis till tyg och rep. Under 1990-talet, i Frankrike, 

började hampakalk användas som isoleringsmaterial och sedan dess har flera 

exempel både i Frankrike och i England tillkommit där det har använts i 

renoveringar av historiska byggnader (Johansson, Donarelli och Strandberg 

2018).  

 Genom historien har växten använts till läkemedel och som berusningsdrog 

(K. Strese 2008). Där det sistnämnda kan vara en bidragande faktor till att 

växten fått dåligt rykte och som lett till att nyttjandet av växten inom 

konstruktion idag är begränsad. Under senare halvan av 1900-talet, i 

samband med att drogen förbjöds, upphörde i princip all odling av växten i 

Europa (K. Strese 2008), men idag är det lagligt att odla industrihampa i 

Sverige om godkännande av växtsort och gårdsstöd har givits från 

Jordbruksverket (Jordbruksverket 2022). Om odling sker utan godkännande 
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kan det däremot klassas som narkotikaproduktion vilket kan leda till straff 

såsom böter eller fängelse (Polisen 2022). 

Enligt Ekolution (2022), som framställer och säljer hampafiberisolering, lyfts 

materialets positiva aspekter kring miljövänlighet. De framhåller att 

hampafiberisoleringen är CO2-negativ, 100 procent återvinningsbart och att 

det inte innehåller några skadliga emissioner. De lyfter också byggtekniskt 

gynnsamma faktorer såsom att materialet bidrar till låg energianvändning på 

grund av dess höga värmetröghet, samt är lämpligt som byggmaterial då det 

inte innehåller ämnen som irriterar hud eller andningsorgan (Ekolution 2022). 

År 2020 togs en första miljövarudeklaration för hampafiberisolering fram, se 

kapitel 3.1.4. 

Trots de positiva aspekterna med hampafiberisolering är det fortsatt svårt 

att odla industrihampa i Sverige (Lappalainen 2020). Vilket gör att storskalig 

produktion inte är etablerat och att priset på materialet förhåller sig högt, 

närmare bestämt fyra gånger högre jämfört med mineralullsisolering (Olsén 

Falk, 2022).    
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3 TEORI 
I detta kapitel beskrivs miljövarudeklarationer och livscykelanalyser som har 

varit i grund för studien. Fortsatt beskrivs relevanta funktionskrav för att ge 

förståelse till hur energianvändning mäts och vad den påverkas av. Även 

beräkningsprogrammet IDA ICE introduceras, vilket används i studien för att 

fastställa den analyserade byggnadens energianvändning. Samtliga tabeller i 

följande kapitel är skapade av författarna till rapporten, med information 

hämtad från studerade miljövarudeklarationer.  

 

3.1 Miljövarudeklaration 
Environmental product declaration, EPD, eller miljövarudeklaration på 

svenska, redogör för produkters klimatpåverkan baserat på en utförd 

livscykelanalys, LCA. Miljövarudeklarationer är viktiga datakällor för att 

kunna bedöma produkters klimatpåverkan och för att kunna jämföra 

produkter mot varandra. De utgår från product category rules, PCR, eller 

produktspecifika regler på svenska som innefattar utförliga riktlinjer för hur 

olika produktgrupper ska analyseras (Boverket 2019). En 

miljövarudeklaration är alltså en kortfattad, sammanställd LCA och utgår från 

en PCR.  

Deklarationen består av tre delar; produktblad, metodval samt resultat av 

klimatpåverkan. Produktbladet presenterar teknisk information om 

produkten, exempelvis produktägare, användningsområde och relevanta 

parametervärden. I metodval redogörs för vilka systemgränser och 

avgränsning som satts i aktuell LCA, samt slutligen resultaten från analysen 

i tabellform. (Boverket 2019).  

En LCA är en metod för att beskriva en produkts miljöprestanda genom 

beräkning av mängden skadliga utsläpp i produktens olika skeden. Det finns 

fler skäl till att en LCA utförs. Några av de vanligaste är att skapa underlag 

för beslut inom företag, miljömärkningar av produkter, forskning och 

undervisning. Syftet är att bedöma miljöpåverkan både totalt för produkten 

samt i dess olika skeden. Genom att påvisa var i produktens livscykel högsta 

andel utsläpp sker skapas underlag för att utföra förändringar för att minska 

klimatpåverkan (SLU 2021).  

Skeden som ofta undersöks är produktionsskede, konstruktionsskede, 

produktanvändning, slutskede och resursåtervinning. Även dessa är 

uppdelade i olika moduler, vilka är parametrar som kan studeras och 

beräknas. Tabell 3.1 visar ett exempel på skeden i en LCA med tillhörande 

moduler. Analyserna kan avgränsas för att endast undersöka ett fåtal 

moduler. Detta kan exempelvis bero av att produkten som undersöks är ny på 
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marknaden och att data där av inte finns att tillgå för senare skeden (Boverket 

2019).    

  

Tabell 3.1 Systemgränser, moduler och skeden. 

 Produktionsskedet Produktanvändning Slutskede * 
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Moduler A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

*Resursåtervinning 

 

De klimatpåverkanskategorier som är standardiserade för LCA:er i Europa är 

klimatpåverkan från växthusgaser, försurning, övergödning, 

ozonnedbrytning, marknära ozon samt utarmning av fossila och icke-fossila 

resurser. De behöver inte nödvändigtvis inrymma alla 

klimatpåverkanskategorier utan kan avgränsas till att undersöka en eller 

några av dem (Boverket 2019). Klimatpåverkan från växthusgaser benämns 

som Global Warming Potential, GWP, vilket redovisar växthuseffekten av en 

växthusgas i jämförelse med koldioxid. Då olika växthusgaser har olika stor 

inverkan på växthuseffekten räknas dessa om med hjälp av gasens GWP-

faktor. Ett kilogram av den växthusgas som undersöks multipliceras med dess 

GWP-faktor och enheten uttrycks då som kilogram koldioxidekvivalenter, [kg 

CO2ekv] (Naturvårdsverket u.å.). 

Fyra olika GWP-indikatorer kan redovisas i en miljövarudeklaration; GWP-

fossil, GWP-biogenic, GWP-luluc och GWP-total. GWP-fossil syftar till 

växthusgaser som härrörs från fossila källor medan utsläppen som sker av 

biobränslen eller då ett material förmultnar kallas biogena (GWP-biogenic). 

Det kol som är bundet i materialet kan påvisas och ger då negativa GWP-

värden. Dessa värden måste kompenseras med tillägg av det positiva värdet 

av emissioner i produktens slutskede. GWP-luluc (land use and land use 

change) beaktar de växthusgaser som frigörs vid markanvändning eller 

markförändringar (SLU 2021), (EPD international 2022). 

 

 



 

13 
 

3.1.1 Sandwichpaneler 

Miljövarudeklaration för sandwichpaneler redovisar samtliga systemgränser, 

A – D, där det även framgår att panelerna inte har någon klimatpåverkan 

under B-modulerna, det vill säga under produktanvändningen. Den täcker 

fem varianter av paneler (Lindab Profil AB 2021). Värdena som visas i Tabell 

3.2 gäller en sandwichpanel som har en tjocklek på 200 mm. I tabellen 

redovisas modulerna A1 – A4. 

 

Tabell 3.2 GWP-värden för 1 m2 sandwichpanel, 200 mm. 

[kg CO2ekv/m2] 
A1 
Råmaterial 

A2 
Transport 

A3 
Tillverkning 

A4 
Transport 

 
Slutskede* 

GWP-Fossil 42,1 4,15 5,93 5,78 - 

GWP-Biogen -0,107 0,00217 -2,71 0,00232 - 

*Slutskede syftar till då det biogena kolet, som var bundet i materialet, släpps ut i atmosfären.  

 

Tillverkningsprocessen inkluderar fästning av stenullen mot stålpaneler och 

utsågning till specifika mått. Råmaterialet lastat på en produktionslinje där 

materialet går igenom separation, sågning och sedan fräsning. Hörnen på 

stålet formas och lim läggs på mellan stålet och stenullen och de två 

komponenterna sätts samman. Det monterade stålet och stenullen går sedan 

igenom en process med tryck och värme. Till sist tätas panelerna och skärs ut 

till önskad längd som därefter staplas och packas. Under transporten efter 

tillverkningen antas genomsnittliga lastbilar med nyttolast på 16 – 32 ton med 

en uppskattningsvis genomsnittlig sträcka till kund på 1126 km (Lindab Profil 

AB 2021). Se Tabell 3.3 för panelens tekniska information. 

 

Tabell 3.3 Teknisk information för sandwichpanel, 200 mm. 
Sandwichpanel 
200 mm 

Densitet 
[kg/m3] 

Termisk konduktivitet, 
λ [W/m∙K] 

Specifik värmekapacitet, 
cp [J/kg∙K] 

Brandklass 

Panel 
Stenull 

131 0,039 
800 

A2-s1,d0 
Stålskivor 500 
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3.1.2 KL-trä 
Ett svenskt företag inom förpackning, biomaterial och träkonstruktioner 

erhåller en miljövarudeklaration för KL-trä. Miljövarudeklarationen har 

systemgränser A1 – A5, C1 – C4 samt D, det vill säga vagga till kund. 

Produktanvändningsskedet B är inkluderat men utgör ingen klimatpåverkan 

(Stora Enso 2020).  I Tabell 3.4 redovisas GWP-värden från deklarationen för 

KL-trä i enheten kg CO2ekv/m3, under modulerna A1 – A4 samt Slutskede. 

 

Tabell 3.4 GWP-värden för 1 m3 KL-träskiva. 

[kg CO2ekv/m3] 
A1 
Råmaterial 

A2 
Transport 

A3 
Tillverkning 

A4 
Transport 

 
Slutskede* 

GWP-Fossil 31,9 14,2 7,61 38,4 - 

GWP-Biogen -762 0,0158 0,334 0,0134 762 

*Slutskede syftar till då det biogena kolet, som var bundet i materialet, släpps ut i atmosfären.  

 

I KL-trähandboken utgiven av Svenskt Trä, beskrivs KL-träets 

sammansättning och hur tillverkningen av skivorna går till.  KL-träskivorna 

är uppbyggda av hyvlat virke i tre till sju lager av lameller som limmats ihop 

vinkelrätt mot varandra. Lamellerna har vanligtvis tjockleken 20, 30 eller 40 

mm, men även upp till 60 mm förekommer. Lamellerna är tillverkade av gran 

eller furu men andra träslag kan förekomma. Vid tillverkningen limmas och 

pressas stora skivor ihop som sedan omformas med hjälp av modern teknik 

med stor noggrannhet. Skivorna skärs till mindre delar som kan anpassas till 

kund redan i fabriken (Borgström och Fröbel 2017).  

Fabrikerna är placerade i Sverige och Österrike vilka också är de geografiska 

placeringar för avverkning av träet som används till produkten. Transporten 

av träet och den färdiga produkten sker via lastbilar och tåg. Den färdiga 

produkten innehåller 99 procent trä, 0,9 procent PUR-lim och 0,1 procent EPI-

lim och KL-träet kan återbrukas efter nedmontering och träflisor av KL-trä 

kan återvinnas. Trä är också en förnybar resurs som kan användas som 

substitut till fossila material och energislag. Livslängden för KL-trä motsvarar 

byggnadens livslängd, vilket fastställs till 50 år för att möjliggöra beräkningar. 

Träprodukters livslängd kan dock sträcka sig över 100 år om de vårdas 

korrekt (Stora Enso 2020). Se Tabell 3.5 för teknisk information för KL-trä. 

 

Tabell 3.5 Teknisk information för KL-träskivor. 
 Densitet 

[kg/m3] 
Termisk konduktivitet, λ 
[W/m∙K] 

Specifik värmekapacitet, cp 
[J/kg∙K] 

Brandklass 

KL-trä 470 0,12 1600 D-s2,d0 
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3.1.3 Glasullsisolering 
I miljövarudeklarationen för glasullsisolering redovisas klimatpåverkan under 

alla systemgränser, A1 – A5, B1 – B7 och C1 – C4, förutom den sista, D, som 

redovisar klimatpåverkan vid potentiell återvinning. Materialet har ingen 

klimatpåverkan under produktanvändningen, ej heller under modulerna 

demolering och avfallshantering. GWP-värdena under modul A1 – A3 och A4 i 

miljövarudeklarationen redovisas i enheten [kg CO2ekv/m2], se Tabell 3.6 

(Isover 2020). 

 

Tabell 3.6 GWP-värden för 1 m2 glasullsisolering, 32 mm. 

[kg CO2ekv/m2] 
A1-A3 
Produktion 

A4 
Transport 

Slutskede* 

GWP 0,710 0,0810 - 

 

Producenterna i Norden inom verksamheten har sedan 1 januari 2018 

övergått till förnyelsebar energi och glasullsisolering tillverkas av bearbetat 

glaskross och/eller sand (Isover u.å.). Återvunnet glas, som utgör mer än 50 

procent av materialet, redovisas dock inte fullständigt i deklarationen då 

glaskross anses vara en avfallsprodukt och inte framtagen i syfte av att 

användas som glasullsisolering. Det som inkluderats i miljövarudeklarationen 

gällande glaskross är bearbetning och transporten av råvaran.  

Glasullsisoleringen består av 90 – 95 procent glasull och 0 – 10 procent 

bindemedel och har en livslängd på 60 år (Isover 2020). I tillverkningen smälts 

glaset ned och spinns till tunna trådar som sprutas med bindemedel. Därefter 

passerar materialet en ugn för härdning och den färdiga glasullsisoleringen 

skärs till önskad storlek (Isover u.å.). Under skede A4 transporteras materialet 

500 km med lastbilar med nyttolasten 24 ton och som drivs av diesel som 

förbrukar 38 liter per 100 km. Under A4 transporteras materialet 500 km 

(Isover 2020). Se Tabell 3.7 för glasullsisoleringens tekniska information. 

 

Tabell 3.7 Teknisk information för glasullsisolering. 
 Densitet 

[kg/m3] 
Termisk konduktivitet, 
λ [W/m∙K] 

Specifik värmekapacitet, 
cp [J/kg∙K] 

Brandklass 

Glasullsisolering 20 0,032 840 A1 
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3.1.4 Hampafiberisolering 
Miljövarudeklarationen för hampafiberisolering beskriver produktionsskedet 

och dess klimatpåverkan med systemgränser A1 – A4. Modul A5, installering, 

samt hela produktanvändning, slutskede samt resursåtervinning, med dess 

tillhörande moduler, är exkluderade ur deklarationen. I Tabell 3.8 redovisas 

GWP-värden från miljödeklarationen i enheten [kg CO2ekv/m2] under 

modulerna A1 – A4 samt skedet då det biogena kolet släpps ut i atmosfären 

(Ekolution AB 2020). 

 

Tabell 3.8 GWP-värden för 1 m2 av hampafiberisolering, 100 mm. 

[kg CO2ekv/m2] 
A1 
Råmaterial 

A2 
Transport 

A3 
Tillverkning 

A4 
Transport 

 
Slutskede* 

GWP-Fossil 1,34 0,380 0,450 0,00405  

GWP-Biogen -4,40 0 0 0 4,40 

*Slutskede syftar till då det biogena kolet, som var bundet i materialet, släpps ut i atmosfären.  

 

Vid tillverkningen av hampafiberisoleringen påbörjas processen med 

bearbetning av hampväxtens stjälk för att lösgöra dess fibrer. Eventuellt 

damm efter bearbetningen avlägsnas och bindemedel tillsätts sedan till 

hampfibrerna. Isoleringsskivor formas och skärs för att sedan staplas och 

packas inför fraktning. Transporten sker med EURO6-lastbilar (Ekolution AB 

2020).  

Råmaterialet i isoleringsskivorna är 85 procent hampfiber, 12 procent 

bikomponenter av polyeten och/eller polypropylen, som ursprungligen 

kommer från återvunna textilier och 3 procent kaustiksoda, som 

flamskyddsmedel. Skivorna kan brukas som förnybar energikälla vid deponi 

eller återbrukas efter nedmontering om skivorna är hela. Materialets livslängd 

är 50 – 75 år. Förpackningen består av folie, polyeten, vilket efter deponering 

också kan användas som energikälla (Ekolution AB 2020). Se Tabell 3.9 för 

hampafiberisoleringens tekniska information. 

 

Tabell 3.9 Teknisk information för hampafiberisolering. 
 Densitet 

[kg/m3] 
Termisk 
konduktivitet, λ 
[W/m∙K] 

Specifik 
värmekapacitet, cp 
[J/kg∙K] 

Brandklass 

Hampafiberisolering 35 0,04 2300 D-s1, d0 
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3.2 Funktionskrav 
En byggnad ska uppfylla tre typer av funktionskrav; myndighetskrav, 

verksamhetsspecifika krav samt byggnadsspecifika krav. Kraven ställs både i 

Boverkets byggregler, BBR och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS. 

Myndighetskraven gäller framförallt människors säkerhet, hälsa och 

tillgänglighetsanpassningar, vilka är grundläggande krav som inte får 

underskridas. För bland annat lokaler ställer ibland verksamheten högre krav 

på byggnaden där de verksamhetsspecifika kraven är särskild riktade till 

verksamheten i byggnaden och gäller exempelvis innemiljö och 

energisparsystem. Fastän myndighetskraven och verksamhetsspecifika 

kraven uppfylls behöver inte byggnaden per automatik vara en bra byggnad 

att befinna sig i. Således ställs även byggnadsspecifika krav vilka berör bland 

annat byggnadens estetik och planlösning men även energibehov och 

underhållsbehov med mera. Alla krav måste uppfyllas utan att ha negativ 

inverkan på ett annat krav. Exempelvis får inte effektiva lösningar för att 

sänka en byggnads energibehov medföra ett odugligt inomhusklimat (Abel, 

Enno och Elmroth, Arne 2016).  

Fyra krav som ställs från BBR gäller byggnadens primärenergital, EPpet, 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, Um, installerad eleffekt för 

uppvärmning samt klimatskärmens genomsnittliga luftläckage. I denna 

rapport har endast de två förstnämnda studerats. Primärenergitalet är måttet 

på en byggnads energiprestanda. Detta infördes den 1 juli 2017 och ersatte 

det tidigare använda måttet, specifik energianvändning. Utgångspunkten för 

beräkning av EPpet är den primärenergi som levereras till byggnaden. Första 

september, 2020, lades nya viktningsfaktorer till för respektive energibärare 

för att erhålla mer rättvisande energiprestanda beroende på byggnadens 

energibärare. (Boverket 2020). 

Det andra av kraven som studerats gäller byggnadens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient. Kravet som ställs från BBR garanterar att 

byggnaders klimatskärm är tillräckligt isolerad och därmed minskar 

energianvändningen (Boverket 2020). Den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten, Um, beräknas genom att fastställa varje 

byggdels värmegenomgångskoefficient, U-värde, som sedan summeras och 

som tillsammans med byggnadens köldbryggor beskriver en byggnads Um 

(Boverket 2020). 

För en lokal med en Atemp på över 50 m2 är enligt BBR det högsta tillåtna 

primärenergitalet 70 kWh/m2, Atemp, år och högsta tillåtna genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten 0,50 W/m2K (Boverket 2020). Under följande 
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kapitel genomgås energiprestanda och genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient. 

 

3.2.1 Energiprestanda 
För att beräkna energiprestandan behöver byggnadens energianvändning 

fastställas vilket är den mängd energi som behöver levereras till byggnaden 

under ett år. Det gäller all energi för uppvärmning, tappvarmvatten, 

komfortkyla och fastighetsel. Energi för verksamhetsel ingår inte i 

beräkningen (Boverket 2020). 

Värdet beskriver byggnadens energiprestanda. Viktningsfaktor, VFi, se 

Tabell 3.10, multipliceras med byggnadens energianvändning där energi till 

uppvärmning divideras med en geografisk justeringsfaktor, Fgeo. Produkten 

divideras med aktuella arean och kvoten blir byggnadens energiprestanda 

uttryckt som primärenergital med enheten kWh/m2, Atemp, år (Boverket 2020). 

Primärenergitalet beräknas enligt följande formel: 

 𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =
∑ (

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑖

𝐹𝑔𝑒𝑜
+𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑖+𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑖+𝐸𝑓,𝑖)6

𝑖=1 ×𝑉𝐹𝑖

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
  (3.1) 

Där: 

Euppv – Energi till uppvärmning [kWh/år] 

Ekyl – Energi till komfortkyla [kWh/år] 

Etvv – Energi till tappvarmvatten [kWh/år] 

Ef – Fastighetsenergi [kWh/år] 

Fgeo – Geografisk justeringsfaktor 

VFi – Viktningsfaktor per energibärare 

Atemp – Uppvärmd golvyta med verksamhet [m2]  

 

Tabell 3.10 Energibärare och dess viktningsfaktor (Boverket 2020). 

Energibärare Viktningsfaktor (VFi) 

El (VFel) 1,8 

Fjärrvärme (VFfjv) 0,7 

Fjärrkyla (VFfjk) 0,6 

Fasta, flytande och gasformiga biobränslen (VFbio) 0,6 

Fossil olja (VFolja) 1,8 

Fossil gas (VFgas) 1,8 
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Viktningsfaktorn för respektive energibärare och den geografiska 

justeringsfaktorn för respektive kommun finns att hämta i BBR. För Uppsala 

gäller geografiska justeringsfaktorn 1,0. 

 

3.2.2 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 
Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten beskriver 

värmeförlusterna genom byggnadsdelar i klimatskalet. I formeln tas hänsyn 

till både linjära köldbryggor, 𝛹k, och punktformiga köldbryggor, Xj. U-värdet 

för en byggnadsdel multipliceras med ytan mot den uppvärmda inneluften för 

den byggnadsdelen. Längden av den linjära köldbryggan multipliceras med 

värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan. Summan av 

dessa produkter adderas med värmegenomgångskoefficienten för den 

punktformiga köldbryggan och summan av detta divideras med den 

sammanlagda arean för omslutande byggnadsdelars ytor mot den uppvärmda 

inneluften (Boverket 2020). 

Genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten beräknas enligt följande 

formel och uttrycks med enheten W/m2K: 

 𝑈𝑚 =
∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1 +∑ 𝑙𝑘𝛹𝑘

𝑚
𝑘=1 +∑ 𝑋𝑗

𝑝
𝑗=1

𝐴𝑜𝑚
   (3.2) 

Där: 

Ui – Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel [W/m2K] 

Ai – Byggnadsdelens yta mot uppvärmd inneluft [m2] 

𝛹k – Värmegenomgångskoefficient för linjära köldbryggan k [W/K] 

lk – Längden av den linjära köldbryggan k [m] 

Xj – Värmegenomgångskoefficient för den punktformiga köldbryggan j [W/K] 

Aom – Arean för byggnadsdelarnas totala ytor mot uppvärmd inneluft [m2] 

 

3.3 Beräkningsprogram – IDA ICE 
IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) är en simuleringsprogramvara som 

används för att studera byggnaders inomhusklimat och energianvändning.  

IDA ICE används världen över och är anpassat till den senaste forskningen 

inom området, olika parametrar i programmet kan därför modereras utefter 

geografisk placering. Några av dessa parametrar är klimatzoner, vindprofiler 

samt byggnaders orientering. Aktuella byggstandarder och lokala 

marknadsförutsättningar för material och tekniska system kan även tillämpas 

(EQUA, u.å.). 

I IDA ICE kan byggnader ritas upp i 2D och 3D, alternativt kan BIM- eller 

CAD-modeller importeras. Samtliga variabler tillhörande byggnaden som ska 

simuleras kan loggas i programmet, exempelvis önskad inomhustemperatur, 
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värmeflöde, luftflöde och koldioxidnivåer. Även materialval i olika 

byggnadsdelar väljs med tillhörande U-värde, tjocklek och antal skikt för att 

skräddarsy modulen utefter aktuellt projekt.  Möjligheten till den breda 

utsträckningen till inmatning av data skapar en verklighetstrogen 

simuleringsmodell varav resultaten kan anses trovärdiga (EQUA, u.å.). 

Simuleringsprogrammet tillåter uppbyggnad och modifieringar av flera 

system i byggnaden bland annat värmesystem och ventilationssystem. Det är 

även möjligt att addera eventuell utrustning samt personbelastning för att 

realisera byggnadens potentiella energianvändning. Sammanställning av 

värmesystemet och ventilationssystemet kan göras på flera sätt och ett stort 

antal komponenter kan kombineras för att montera ihop det system som 

eftertraktas. I värmesystemet, som även kallas primärsystem i IDA ICE, 

implementeras komponenter som panna och kylmaskin och en 

framledningstemperaturen kan väljas för att utvinna önskad temperatur i 

respektive zon. I ventilationssystemet, som även kallas luftbehandlingssystem 

i IDA ICE, kan komponenter som regulator, frånluftsfläkt och tilluftsfläkt 

adderas (EQUA, u.å.). 
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4 METOD 
Metoderna som tillämpats i studien presenteras i följande kapitel. Under 

rubriken fallstudie beskrivs det projekt som har varit utgångspunkten för 

undersökningen, med information om geografisk positionering och objekt. 

Vidare har litteraturstudie och analys av miljödata beskrivits vilket gett grund 

till val av väggkonstruktioner och dess klimatpåverkan. Slutligen beskrivs hur 

simulering med tillhörande data har utförts för att beräkna energianvändning.  

 

4.1 Fallstudie 
Undersökningen applicerades på en tilltänkt hallbyggnad i Uppsala. Till följd 

av att det var ett specificerat projekt kunde avgränsningar dras angående 

klimatdata, form på byggnaden och energikrav. Kvalitativ metod har 

tillämpats för att få en helhetsbild av hallbyggnader, material och geografisk 

positionering. Informationen har inhämtats genom litteraturstudie samt fria 

intervjuer med arkitekt, sakkunnig i beräkningsprogrammet IDA ICE och 

kvalitets- och miljöledare. Given information, som synes under rubrikerna 

4.1.1 och 4.1.2, betraktas som information hämtad från sekundärdata. 

 

4.1.1 Geografisk positionering 
Byggnaden Kungsängstorg planeras att uppföras i området Kungsängen i 

Uppsala med ca tio minuters gång från Uppsalas stadskärna. Området 

sträcker från Strandbodgatan i nordväst till Kungsängsleden i sydost och 

avgränsas med Kungsgatan i nordost och Fyrisån i sydväst, se Figur 4.1. 

 

 
Figur 4.1 Karta över Uppsala med området Kungsängen markerat (Uppsala. 

SWEREF 99  © Lantmäteriet). 
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I Uppsala kommuns områdesprogram för Kungsängen, framtaget 2009, 

framhävs kommunens mål med att skapa en varierad stadsmiljö med 

bostäder, arbetsplatser, handelsplatser och service tillgängligt för den 

växande stadsdelens befolkning. Området har sedan början av 2000-talet 

successivt vuxit och utvecklas vidare för att vidga Uppsalas stadskärna. I 

områdesprogrammet beskrivs det hur handelsverksamhet främst ska 

uppträda längs Kungsgatan för att förlänga stadskärnan. I Figur 4.2 visas 

fastighetsgränser tillhörande Kungsängen 34:3, där det framhålls att 

Kungsängstorg ska byggas i anslutning till Kungsgatan.  (Uppsala Kommun 

2009), (Uppsala Kommun 2018). 

 

 
Figur 4.2 Aktuella fastighetsgränser för Kungsängen 34:3 markerade (Uppsala. 
SWEREF 99  © Lantmäteriet). 
 

De närmast omkringliggande fastigheterna består främst av industri- och 

handelslokaler, bland annat flera bilhandlare, verkstäder, gym och ett 

reningsverk. Öster om fastigheten finns en rondell vilken anhålls byggas om 

till en mindre. Ombyggnation av rondellen skulle innebära att större area 

genereras fastigheten Kungsängen 34:3 (Lindencrona 2022). 

På fastigheten Kungsängen 34:3 finns idag, april 2022 en byggnad som hade 

byggår 1965 och tillbyggnad skedde år 2007 (Lantmäteriet 2022). Den 

befintliga byggnaden kommer att rivas för att skapa plats för Kungsängstorg 

(Lindencrona 2022). 
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4.1.2 Objektsbeskrivning 
Enligt förslagshandlingar från arkitektfirman ska huvudbyggnaden av 

Kungsängstorg rymma sex lokaler tillägnade dagligvaror, klädbutik och 

sällanköpsvaror, med en area på totalt 11500 kvm. Två fristående byggnader 

för restaurangverksamhet ingår även i det ursprungliga förslaget. Dessa 

kommer vara två våningar vardera på en area på totalt 930 kvm. 

Huvudbyggnaden kommer endast ha ett plan och formen kommer att vara 

rektangulär med en utstickande del på kortsidan som är belägen i söder. 

Byggnaden ska endast ha fåtalet fönster utöver vid entréerna (Lindencrona 

2022). Nedan visas förslag för den framtida utformningen av Kungsängstorg, 

se Figur 4.3, för mer renderingar av förslagshandlingar hänvisas till Bilaga 1 

– Renderingar. 

 

 
Figur 4.3 Karta över fastigheten med föreslagna lokaler och areor (Lindencrona 

2022). 
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Beställaren har som målsättning att skapa en grön byggnad där KL-trä i 

byggnadens ytterväggar har lagts fram som förslag till åtgärd. Trä som 

fasadmaterial är önskvärt för att gestaltningen ska spegla ambitionen 

(Lindencrona 2022). 

Från kommunen finns det inga särskilda begränsningar för utformning av 

handelslokaler i Kungsängen. Detta grundar sig i att kommunen inte anser 

det nödvändigt att tvinga fastighetsägare till att utföra förändringar som inte 

är nödvändiga. Kommunen visar i stället på potentialen som finns för området 

för att uppnå önskvärda resultat (Uppsala Kommun 2009). 

 

4.2 Litteraturstudie 
För att välja vilka väggkonstruktioner och material som skulle ingå i 

undersökningen utfördes en litteraturstudie. Utgångspunkter var att ta reda 

på vilka väggkonstruktioner som är vanligt förekommande i hallbyggnader 

samt vilka som är av nyhetsvärde och har goda miljöanseenden. Litteratur 

angående material, konstruktion och miljö användes. Även handböcker har 

studerats i detta avseende. Miljövarudeklarationer studerades för att inhämta 

data för produkters klimatpåverkan. Litteraturstudie angående LCA har 

genomförts förmedelst branschstandarder. Branschstandarder, handböcker 

och facklitteratur har använts för vidare litteraturstudie om funktions- och 

energikrav samt underlag inför simulering i IDA-ICE. 

 

4.3 Analys av miljödata 
Klimatpåverkan har analyserats utefter valda produkters koldioxidutsläpp i 

miljövarudeklarationer. Värden som inhämtats kan anses trovärdiga då 

miljövarudeklarationer granskas och godkänns genom oberoende verifiering 

och ska följa standarder för hållbarhet. Standarder som ska efterföljas är 

exempelvis produktspecifika regler, enligt SS-EN 15804:2012+A2:2019. Den 

data som finns att tillgå i miljövarudeklarationer är aktuell ty 

miljövarudeklarationer i regel gäller i tre till fem år (Boverket 2019).  

För jämförelse av miljövarudeklarationer krävs det att hänsyn tas till olika 

kriterier som finns i respektive deklaration. För att jämföra samma sorts 

produkt krävs det att deklarationerna är baserade på samma PCR medan 

olika byggnadsdelar eller produkter kan jämföras utefter respektive 

deklaration. Enheter, avgränsningar och systemgränser måste också beaktas 

för att jämförelsen ej ska bli missvisande (Boverket 2019). 
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4.3.1 Avgränsningar 
• Miljövarudeklarationer valdes med beaktningen att företagen är 

svenska och är därför sannolika att användas vid byggnation i Sverige.  

• Miljövarudeklarationen för glasullsisolering redovisar endast totala 

värdet för GWP. Detta bör tas i beaktning som en möjlig felkälla vid 

redovisade resultat då möjligheten att GWP-luluc är medräknat i 

denna miljövarudeklaration. 

• I miljövarudeklaration för hampafiberisolering avgränsas 

systemgränserna till att endast undersöka A1 – A4. Samtliga 

produkter avgränsas därför i denna studie till modul A1 – A4.  

 

4.3.2 Funktionell enhet 
För att kunna jämföra de valda produkternas klimatpåverkan (GWP-värden) 

behövde värdena räknas om till att ha samma enhet. Omräkningar av 

enheterna gjordes till kubikmeter (m3). Denna enhet är önskvärd för att det 

ger möjlighet till att enklare beräkna hela byggnadens växthusgasutsläpp som 

genereras beroende på materialval. Till sammanställningen av GWP-värden 

för respektive vägg gjordes beräkningar för andel KL-träskiva och andel 

isoleringsmaterial, i konstruktionerna med KL-trä och glasullsisolering 

respektive hampafiberisolering, se Bilaga 2 – Beräkningar av 

analysenheternas U-värde. 

För samtliga miljövarudeklarationer utfördes följande beräkningar för att 

uppnå en gemensam funktionell enhet: 

 

• Sandwichpanel hade enheten [kg CO2ekv /m2 material (tjocklek 200 

mm)] GWP-värdena (A1-A4) multiplicerades med 5. 

• KL-trä hade enheten [kg CO2ekv /m3 material] 

• Glasullsisolering hade enheten [kg CO2ekv /m2 material (tjocklek 

32mm)]. GWP-värdena (A1-A4) multiplicerades med 31,25. 

• Hampafiberisolering hade enheten [kg CO2ekv /m2 material (tjocklek 

100 mm)]. GWP-värdena (A1-A4) multiplicerades med 10. 

 

4.3.3 Byggnadens klimatpåverkan 
För att kunna jämföra produkternas klimatpåverkan med byggnadens 

genererade klimatpåverkan under bruksskedet beräknades ett nytt värde på 

koldioxidekvivalenter med anpassning till de olika 

ytterväggskonstruktionerna. Detta gjordes genom att multiplicera 

produkternas koldioxidekvivalenter med ytterväggarnas area och djup.  
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4.4 Väggkonstruktioner – analysenheter 
Baserat på fallstudien och det faktum att det studerade objektet är en 

hallbyggnad samt utifrån litteraturstudie gällande ytterväggar och dess 

materials klimatpåverkan har följande väggkonstruktioner och dimensioner 

valts ut. 

Konstruktionen som består av sandwichpaneler användes som 

referenskonstruktion och låg i grund till resterande två sammansatta 

konstruktioner. Det beräknade U-värdet på referenskonstruktionen användes 

som ram genom att anpassning gjordes till dimensioner på de två alternativa 

konstruktionerna genom att matcha samma U-värde. Tjockleken på 

glasullsisoleringen samt hampafiberisoleringen valdes så att 

konstruktionernas totala U-värde blev ekvivalent med 

referenskonstruktionens. Båda konstruktionerna har samma dimension på 

KL-träskivan men varierande isolering för att uppnå det sökta U-värdet. 

Formel 4.1 och 4.2 har använts för beräkning av U-värde. För fullständiga 

beräkningar, se Bilaga 2 – Beräkningar av analysenheternas U-värde. 

 

𝑅 =
𝑑

𝜆
    (4.1) 

 

𝑈 =
1

Σ𝑅
     (4.2) 

 

Där: 

R – Värmebeständighet [m2K/W] 

d – Materialets tjocklek [m] 

λ – Termisk konduktivitet (lambdavärde) [W/mK] 

U – Värmegenomgångskoefficient (U-värde) [W/m2K] 

 

Referenskonstruktionen och den första analysenheten som studerades består 

av sandwichelement, se Figur 4.4. Utanpå en stålstomme fästes fördelaktigt 

färdiga sandwichelement. Dessa utgörs av en kärna av isoleringsmaterial i 

form av stenull med ytskikt av varmförzinkad tunn stål. Stenullsisoleringens 

tjocklek är 197 mm och den totala tjockleken på sandwichelementen är 200 

mm (Stålbyggnadsinstitutet 2008). Panelen har en 

värmegenomgångskoefficient på 0,203 W/m2K. Analysenhet 2 och 3 har 

anpassats efter denna värmegenomgångskoefficient. 

Den andra analysenheten består av trä som fasadbeklädnad, spikläkt, 

vindskydd, glasull, ångbroms och KL-träskiva som invändig beklädnad 

(Borgström och Fröbel 2017). Till studien har endast den invändiga 

beklädnaden och isoleringen använts då dessa skikt utgör väggens 
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värmemotstånd, se Figur 4.4. Med anpassning efter 

värmegenomgångskoefficienten 0,203 W/m2K har glasullsisoleringen fått en 

tjocklek på 142 mm. KL-träskivan har hållits konstant för analysenheterna 2 

och 3, med en tjocklek på 60 mm. Totala tjockleken på väggen uppgår således 

till 202 mm.  

Tredje och sista analysenheten är densamma som tidigare analysenhet med 

skillnaden hampafiberisolering i stället för glasullsisolering, se Figur 4.4. 

Detta val har gjorts på grund av hampafiberisoleringens goda miljöanseenden 

vilket idag är av intresse ty högre krav på att minimera klimatpåverkan. 

Konstruktionen består således av trä som fasadbeklädnad, spikläkt, 

vindskydd, hampafiberisolering, ångbroms och KL-träskiva som invändig 

beklädnad. Till studien har endast den invändiga beklädnaden och isoleringen 

använts vilken har en tjocklek på 237 mm. Isoleringen utgör 177 mm, med 

värmegenomgångskoefficienten 0,203 W/m2K. 

 

       

 Analysenhet 1:  
Sandwichpanel 

 Analysenhet 2: KL-trä & 
Glasullsisolering 

 Analysenhet 3: KL-trä & 
Hampafiberisolering 

 

       

  

 
Ute                               Inne 
 

    

 
Ute                                   Inne 

 

  

 
Ute                                     Inne 

  

 

       

 
0,6 mm plåtskiva  
197 mm stenullsisolering 
0,6 mm plåtskiva 

 

 
142 mm glasullsisolering 
60 mm invändig KL-träskiva 

 
177 mm hampafiberisolering 
60 mm invändig KL-träskiva 

 

       

Figur 4.4 Analysenheter (Aslan 2022). 
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4.5 Indata & simulering i IDA ICE 
Programvaran IDA ICE anpassades för studiens behov genom att tilläggen 

Anpassning Sverige respektive Miljöbyggnad installerades. Det sistnämnda ger 

energiberäkningar enligt BBR. Sedan loggades projektets utgångspunkter i 

programmet, såsom geografiskt läge, byggnadens orientering, klimatzon och 

vindprofil och byggnadens geometri ritades upp. Geometrin delades därefter 

upp i zoner, med gällande areor och mått, se Figur 4.5. Zonerna representerar 

en viss yta i byggnaden, vanligtvis rum, vilka har individuella värden och 

inställningar för dimensioner, tekniska system, utrustning och installationer. 

Det vill säga faktorer som kan komma att påverka energidatan. Höjder, tak, 

grund, dörrar etcetera implementerades i byggnaden och i respektive zoner. 

 

 
Figur 4.5 Zonindelning IDA ICE (Aslan & Järvinen Strand 2022). 
 

Slutligen tillämpades värden för aktuella väggkonstruktioner, se Kapitel 4.4. 

Material valdes med dess tillhörande densitet, termiska konduktivitet, 

specifika värmekapacitet och tjocklek. Vilka tillsammans genererade väggens 

värmegenomgångskoefficient. Värmegenomgångskoefficient för de studerade 

väggkonstruktionerna har validerats med handberäkningar, se Bilaga 2 – 

Beräkningar av analysenheternas U-värde. 

Efter att byggnaden modellerades färdigt och indata fastställdes lades 

respektive analysenhet in i tur och ordning och tre separata simuleringar 

kördes med varje ytterväggskonstruktion. I Tabell 4.1 visas relevant indata för 

projektet. För komplett indata-rapport, se Bilaga 4 – Indata, IDA ICE. 
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Tabell 4.1 Relevant indata IDA ICE 

Energianvändning enligt BBR 

Årsmedeltemperatur i klimatfil 5,73 ◦C 

Byggnadens tempererade area (Atemp) 11492,4 m2 

Area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmda 
delar av bostäder eller lokaler (Aom) 

25715,0 m2 

Primärenergikrav enligt BBR 96 kWh/m2, Atemp 

Krav genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um,krav) 0,50 W/m2K 

Maximalt tillåten eleffekt för uppvärmning och varmvatten 672,87 kW 

 

Det sammanställda resultatet från simuleringarna i IDA ICE erhålls i 

rapporter. I rapporten framgår generell indata, se Tabell 4.1 och Bilaga 4 – 

Indata, IDA ICE. Dessutom framgår mängden köpt energi och 

energianvändning för respektive energipost. Mängden köpt energi för 

respektive energipost har justerats med tillhörande viktningsfaktor och 

resulterat i ett energiprimärtal för respektive energipost, se Bilaga 6 – Resultat 

ur IDA ICE: Energianvändning enligt BBR. 

Värmegenomgångskoefficienten för respektive del av klimatskalet är 

inkluderat likaså den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för hela 

byggnaden. IDA ICE har dessutom anpassat primärenergitalet enligt BBR till 

byggnaden. I stället för högsta tillåtna EPpet på 70 kWh/m2, Atemp, år har en 

gräns på 96 kWh/m2, Atemp, år tillämpats med hänsyn till det valda luftflödet 

i byggnaden. Ekvation (3.1) har omvandlats och gjorts specifikt för byggnaden 

och den geografiska justeringsfaktorn är redan inräknad i beräkningen genom 

IDA ICE. Energi till komfortkyla samt fastighet multipliceras med 

viktningsfaktorn för el och energi till uppvärmning och tappvarmvatten 

multipliceras med viktningsfaktorn för fjärrvärme. Följande är omställningen 

av ekvationen: 

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =
((𝐸𝑘𝑦𝑙+𝐸𝑓)×𝑉𝐹𝑒𝑙)+((𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣+𝐸𝑡𝑣𝑣)×𝑉𝐹𝑓𝑗𝑣)

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
    (4.3) 

För förklaringar till ekvationens variabler se Kapitel 3.2.1. Fullständiga 

beräkningar av EPpet och Um finnes i Bilaga 3 – Beräkningar EPpet & Um: IDA 

ICE. 
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4.5.1 Avgränsningar 
• I rapporten har enbart byggnadens energianvändning under 

bruksskedet studerats, det vill säga byggnation och rivning har 

utelämnats. 

• Faktiska linjära och punktformiga köldbryggor beräknades inte, i stället 

användes schablonvärden i IDA ICE. 

• Ytterväggskonstruktionerna som modellerats i IDA ICE består endast av 

skikten från byggnadens insida fram till och med väggens isolering. 

 

4.5.2 Konstanta inställningar 
Typiska konstruktionslösningar för de delar av klimatskalet som ej studerades 

valdes med beaktning att de är vanligt förekommande för hallbyggnader. Taket 

valdes till ett låglutande tak med ett tätskiktsmembran av PVC, tre lager 

stenullsisolering samt en bärande konstruktion av profilerad plåt. Ett 

låglutande tak är förmånligt i beaktning av isoleringsmöjligheter och för 

tillgänglighet, exempelvis om solpaneler önskas införas på byggnaden (Paroc 

u.å.). 

En av de vanligaste grundläggningskonstruktioner är platta på mark vilket 

är en armerad betongplatta med isoleringsmaterial, ofta cellplast. Denna typ 

av grund valdes ty konstruktionen är väl passande för byggnader med få 

våningsplan och som inte avser ha källare (Isover u.å.), (Träguiden 2020). 

Byggnaden hade i simuleringen fyra glaspartier i respektive lokal varav två 

automatiskt öppningsbara glasdörrar. Samtliga moduler valdes till samma 

storlek med skillnad i värmegenomgångskoefficient (U-värde). Vid utbyte av 

respektive väggkonstruktion kvarhölls samtliga resterande inställningar i 

byggnaden och utformning. Det gäller främst VVS-systemen som 

primärsystemet och luftbehandlingsaggregatet. Vid inmatning av byggnadens 

primärsystem valdes ett färdigkombinerat fjärrvärmesystem där pannan och 

kylmaskinen redan fanns implementerade. Till pannan bestämdes olika 

parametrar denna ska förhålla sig till; beroende på utomhustemperaturen 

fastställdes önskad temperatur på producerat vatten. För 

luftbehandlingsaggregatet valdes en standardutformning i IDA ICE som 

modifierades och en konstant temperatur valdes. Även under detta system 

bestämdes parametrar med önskad utgiven temperatur, beroende på 

utomhustemperatur och systemets verkningsgrad valdes till 70 procent. För 

vidare indata till luftbehandlingsaggregatet har krav granskats från 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning. 

Ventilationen ska således ha en luftutbyteseffektivitet på minst 40 procent, 

lufthastigheten bör vara lägre än 0,15 m/s och minst sju liter uteluft ska 
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tillföras per sekund och person, med 0,35 liter tillägg per sekund för varje 

kvadratmeter golvyta (AFS 2020:1). För primärsystemet och 

luftbehandlingsaggregatet skapades ett driftschema med tider då systemen 

ska vara i gång respektive av. Schemat antogs utefter vanliga 

butiksöppettider. 

Under inställningar för köldbryggor i byggnaden valdes en intern mantelarea 

och schablonvärden för samtliga köldbryggor implementerades. Under extra 

energi och förluster bestämdes användningen av tappvarmvatten och två 

ytterligare energianvändningskällor adderades; fläktar vid entréerna och 

vädring i byggnaden. Även inställningar för värmesystemets 

distributionsförluster sattes. För respektive zon bestämdes antal lampor, dess 

energianvändning samt kopplades dessa till byggnadens driftschema. 

Dessutom kopplades varje zons utrustning och personbelastning till 

driftschemat. För exakt indata och värden, se Bilaga 5 – Primärsystem, 

luftbehandlingssystem och annan indata. 

 

4.5.3 Byggnadens klimatpåverkan 
För att kunna jämföra energianvändningen från byggnaden med 

klimatpåverkan relaterat till de studerade produkterna omvandlades de 

fjärrvärmestyrda energiposternas enhet i MWh till kg koldioxidekvivalenter per 

år [kg CO2ekv/år]. Miljödata angående nyckeltal för levererad fjärrvärme 

erhölls från Vattenfalls Fjärrvärme i Uppsala där koldioxidekvivalenter för år 

2021 var 186,96 kg CO2ekv/MWh (Vattenfall u.å.). Detta värde 

multiplicerades med energianvändningen för byggnaden. Vidare sattes 

byggnadens livslängd till 50 år, vilket är en vanlig analysperiod vid utförande 

av LCA:er på byggnader (Boverket, 2019). Detta för att se den totala 

klimatpåverkan genererad av byggnaden. Den köpta energin för komfortkyla 

och fastighetsel antas inte ha klimatpåverkan ty fossilfria alternativ finns att 

tillgå (Vattenfall u.å.).  
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5 RESULTAT 
Under detta kapitel redovisas resultaten ur miljövarudeklarationerna och 

beräkningsrapporterna. Resultaten ur miljövarudeklarationerna redovisas 

både per material, GWP-indikator och för varje modulskede men också per 

material, GWP-indikator och summerade koldioxidekvivalenter. Relevant 

utdata från simuleringarna i IDA ICE redovisas i tabeller. Där ibland 

energiposter, byggnadens energiprimärtal samt värmegenomgångskoefficient. 

Samtliga tabeller och figurer i följande kapitel är illustrerade och skapade av 

författarna till rapporten.  

 

5.1 Klimatpåverkan – Materialproduktion 
Det sammanställda resultatet av undersökta produkters GWP-värden 

redovisas i den funktionella enheten kilogram koldioxidekvivalenter per 

kubikmeter, [kg CO2ekv/m3]. De moduler som ingår i resultatet är A1 – A4. 

Förtydligande av skeden med tillhörande moduler redovisas i Tabell 3.1. 

Tabell 5.1 redovisar samtliga undersöka produkter och koldioxidutsläpp 

från biogena respektive fossila utsläpp. I glasullsisolering redovisas endast 

GWP-total och värdena för A1, A2 och A3 är summerade. Modulen Slutskede 

syftar till då det biogena kolet, som varit bundet í materialet, släpps ut i 

atmosfären. Produkterna sandwichpanel respektive glasullsisolering erhåller 

0,0 procent biogent kolinnehåll (Lindab Profil AB 2021), (Isover 2020). KL-trä 

binder 762 kg CO2ekv/m3 under dess livslängd på 60 år (Stora Enso 2020). 

Hampafiberisolering binder 44 kg CO2ekv/m3 och har en förväntad livslängd 

på 50 – 75 år (Ekolution 2019). 

 

Tabell 5.1 Sammanställda GWP-värden för resp. produkt och skede A1-A4. 

Produkt 
[kg 
CO2ekv/m3] 
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Sandwichpanel 
GWP-Fossil 211 20,8 29,7 28,9 - 

GWP-Biogen -0,535 0,0109 -13,6 0,0116 - 

KL-trä 
GWP-Fossil 31,9 14,2 7,61 38,4 - 

GWP-Biogen -762 0,0158 0,334 0,0134 762 

Glasullsisolering GWP                                               22,2 2,53 - 

Hampafiberisolering 
GWP-Fossil 13,4 3,85 4,51 0,0405 - 

GWP-Biogen -44,0 - - - 44,0 

*Slutskede syftar till då det biogena kolet, som var bundet i materialet, släpps ut i atmosfären.  
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En sammanställning av undersökta produkternas koldioxidutsläpp redovisas  

i Tabell 5.2. Värdena är summerade från produkternas produktionsskede, 

modulerna A1 – A4 samt slutskede. Det framgår att råmaterialet (A1) i 

sandwichpaneler erhåller de högsta utsläppen i produktionsskedet vilket 

grundar sig i koldioxidutsläppen som genereras av användningen av fossila 

bränslen vid tillverkningen av materialen. I ståltillverkningen används också 

kol som reduktionsmedel vid utvinning av järn från malm vilket bidrar till de 

höga utsläppen (Jernkontoret 2019).  

 

Tabell 5.2 Sammanställda GWP-värden för resp. produkt. 

[kg CO2ekv/m3] Sandwichpanel KL-trä Glasullsisolering Hampafiberisolering 

GWP-Fossil 290 92,1 - 21,8 

GWP-Biogen -14,1 -762 - -44,0 

GWP-Total 276 -670 24,7 -22,2 

GWP-Total+** - 92,0 - 21,8 

**GWP-Total+ syftar till summan av GWP-total och GWP-värdet för det biogena kol, som var bundet i 

materialet, som i slutskedet släpps ut i atmosfären. 

 

Koldioxidutsläppen för respektive produkt varierar som mest då det biogena 

kolet är fortsatt bundet i KL-trä och hampafiberisolering. Dessa produkter har 

då negativa utsläppsvärden till skillnad från glasullsisolering och 

sandwichpanel. Sandwichpanel utmärker sig dock med ett utsläppsvärde som 

är drygt elva gånger högre än för glasullsisolering. 

Produkternas klimatpåverkan, genererade av modulerna A1 – A4, redovisas 

i Figur 5.1. Sandwichpanel erhåller högsta koldioxidutsläpp på 276 kg 

CO2ekv/m3. KL-trä synes vara den produkt som har näst högst 

klimatpåverkan, dock med ett utsläppsvärde på mindre än hälften av 

sandwichpanel. Klimatpåverkan av KL-trä är således 92,0 kg CO2ekv/m3. 

Glasullsisolering och hampafiberisolering uppvisar låga utsläpp relaterat till 

KL-trä och sandwichpanel. Glasullsisolering emitterar 24,7 kg CO2ekv/m3 och 

hampafiberisolering 21,8 kg CO2ekv/m3.  

Vid nedbrytningen av träet och hampan är växthusgasutsläppen för dem 

inte längre negativa. Värdet för träets koldioxidekvivalenter är då högre än för 

glasullsisolering medan hampafiberisoleringen har ett lägre värde än samtliga. 

Då produkternas klimatpåverkan jämförs skall dock värdet av det bundna 

kolet antas frisättas till atmosfären (EPD international 2022). Figur 5.1 

förtydligar skillnaderna av produkternas växthusgasutsläpp, genererade 

under modulerna A1 – A4. 



 

34 
 

 
Figur 5.1 Jämförelse av produkter – Klimatpåverkan per kubikmeter 
 

5.1.1 Analysenhet 1 
I Tabell 5.3 redovisas koldioxidutsläpp för Analysenhet 1, sandwichpanel. 

Detta är studiens referenskonstruktion och värden som framgår kommer att 

jämföras med Analysenhet 2 och 3. Värdena redovisas separat för modulerna 

A1 – A4 men också som ett summerat värde för alla moduler. Inget värde 

redovisas under slutskede då enheten inte innehåller något bundet kol. 

 

Tabell 5.3 Koldioxidutsläpp, Sandwichpanel. 

Analysenhet 1 

[kg CO2ekv/m3] 
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Sandwichpanel 

GWP-Fossil 211 20,8 29,7 28,9 -  

 GWP-Biogen -0,535 0,0109 -13,6 0,0116 - 

GWP-Total 210 21,0 16,1 29,0 - 276 

GWP-Total+**  276 

*Slutskede syftar till då det biogena kolet, som var bundet i materialet, släpps ut i atmosfären. 

**GWP-Total+ syftar till summan av GWP-total och GWP-värdet för det biogena kol, som var bundet i 

materialet, som i slutskedet släpps ut i atmosfären. 
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I Figur 5.2 redovisas koldioxidutsläpp för sandwichpanel i ett stapeldiagram. 

Värdena för koldioxidutsläppen redovisas separat för varje modul.  

 

 
Figur 5.2 Koldioxidutsläpp i olika skeden; Sandwichpanel 

 

5.1.2 Analysenhet 2 
Analysenhet 2 är en ytterväggskonstruktion med 30 procent KL-trä och 70 

procent glasullsisolering per kubikmeter vägg. I Tabell 5.4 redovisas 

koldioxidutsläpp per modul för andelen KL-trä och glasullsisolering samt 

eventuellt slutskede. Även totala värdet för koldioxidutsläpp under A1 – A4 

och summan av dessa redovisas. 

 

Tabell 5.4 Koldioxidutsläpp, KL-trä & glasullsisolering. 

Analysenhet 2 

[kg CO2ekv/m3] 
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KL-trä 30% 

GWP-Fossil 9,57 4,26 2,28 11,5 - 
 

 GWP-Biogen -229 0,00474 0,100 0,00402 229 

GWP-Total -219 4,26 2,38 11,5 229 -201 

GWP-Total+**  28,0 

Glasullsisolering 70% 

GWP 15,5 1,77 -   

GWP-Total  17,3  

GWP-Total+**  17,3 

*Slutskede syftar till då det biogena kolet, som var bundet i materialet, släpps ut i atmosfären. 

**GWP-Total+ syftar till summan av GWP-total och GWP-värdet för det biogena kol, som var bundet i 

materialet, som i slutskedet släpps ut i atmosfären. 
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Figur 5.3 klargör koldioxidutsläppen, i ett stapeldiagram, för olika skeden som 

åligger väggkonstruktionen med KL-trä och glasullsisolering. Modulerna A1, 

A2 och A3 har summerats ty glasullsisolering har endast ett sammanslaget 

värde att tillgå. I GWP-Total ingår GWP-fossil och GWP-biogen. Det negativa 

värdet i A1 – A3 beror av KL-träets egenskap att binda kol under dess 

livslängd. Likaledes är värdet i slutskedet högt då det visar på när träet 

förmultnar och det biogena kolet släpps ut i atmosfären.  

 

 
Figur 5.3 Koldioxidutsläpp i olika skeden, KL-trä och Glasullsisolering. 

 

Ytterväggskonstruktionen, med en 60 mm tjock KL-träskiva och 142 mm 

glasullsisolering, släpper ut 45,3 kg CO2ekv per kubikmeter vägg, se Tabell 

5.5.  

 

Tabell 5.5 Klimatpåverkan, KL-trä och Glasullsisolering. 

Analysenhet 2 

[kg CO2ekv/m3] 
30% KL-trä 70% Glasullsisolering 

KL-trä + 
Glasullsisolering 

GWP-Total -201 17,3 -184 

GWP-Total+** 28,0 - 45,3 

**GWP-Total+ syftar till summan av GWP-total och GWP-värdet för det biogena kol, som var bundet i 

materialet, som i slutskedet släpps ut i atmosfären. 

 

5.1.3 Analysenhet 3 
Analysenhet 3 är den tredje och sista analyserade ytterväggskonstruktionen 

bestående av 25 procent KL-trä och 75 procent hampafiberisolering per 

kubikmeter. I Tabell 5.6 redovisas koldioxidutsläpp för respektive material 

med hänsyn taget till materialandel per kubikmeter. 
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Tabell 5.6 Koldioxidutsläpp, KL-trä och Hampafiberisolering. 

Analysenhet 3 

[kg CO2ekv/m3] 
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KL-trä 25 % 

GWP-Fossil 7,98 3,55 1,90 9,60 - 
 

 GWP-Biogen -191 0,00395 0,0835 0,00335 191 

GWP-Total -183 3,55 1,98 9,60 191 -168 

GWP-Total+**       23,0 

Hampafiberisolering 75 % 

GWP-Fossil 10,1 2,89 3,38 0,0304 - 
 

 GWP-Biogen -33,0 - - - 33,0 

GWP-Total -22,9 2,89 3,38 0,0304 33,0 -16,6 

GWP-Total+**       16,4 

*Slutskede syftar till då det biogena kolet, som var bundet i materialet, släpps ut i atmosfären. 

**GWP-Total+ syftar till summan av GWP-total och GWP-värdet för det biogena kol, som var bundet i 

materialet, som i slutskedet släpps ut i atmosfären. 

 

Figur 5.4 redovisar koldioxidutsläpp för Analysenhet 3, KL-trä och 

hampafiberisolering. GWP-fossil respektive GWP-biogen påvisas. Det negativa 

värdet i A1 beror av det biogena kol som är bundet i respektive material. 

 

 
Figur 5.4 Koldioxidutsläpp i olika skeden, KL-trä och Hampafiberisolering 
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Ytterväggskonstruktionen, med en 60 mm tjock KL-träskiva och 177 mm 

hampafiberisolering, släpper ut 39,4 kg CO2ekv per kubikmeter vägg, se Tabell 

5.7.  

 

Tabell 5.7 Klimatpåverkan, KL-trä och Hampafiberisolering. 

Analysenhet 3 

[kg CO2ekv/m3] 
25% KL-trä 75% Hampafiberisolering 

KL-trä + 
Hampafiberisolering 

GWP-Total -168 -16,6 -185 

GWP-Total+** 23,0 16,4 39,4 

**GWP-Total+ syftar till summan av GWP-total och GWP-värdet för det biogena kol, som var bundet i 

materialet, som i slutskedet släpps ut i atmosfären. 

 

5.2 Klimatpåverkan – Energianvändning 
Sammanställda resultat av energianvändningen från de olika simuleringarna 

redovisas nedan. Energianvändning av den köpa energin för komfortkyla och 

fastighetsel respektive uppvärmning och tappvarmvatten har enheten 

kilowattimmar [kWh] och kilowattimmar per kvadratmeter och uppvärmd 

golvyta [kWh/m2,Atemp]. Vidare redovisas viktningsfaktor, primärenergital, 

genomsnittlig värmegenomgångskoefficient samt växthusgasutsläppen 

genererade per år genom energianvändningen. Växthusgasutsläpp för 

komfortkyla och fastighetsel redovisas ej då bränslet antas komma från 

fossilfria energikällor. 

 

5.2.1 Analysenhet 1 
I Tabell 5.8 redovisas bland annat energianvändning och koldioxidutsläpp för 

Analysenhet 1, sandwichpanel. Detta är studiens referenskonstruktion och 

värden som framgår för uppvärmning och tappvarmvatten samt 

koldioxidekvivalenter kommer att jämföras med Analysenhet 2 och 3. 

Energianvändningen för byggnaden med en ytterväggskonstruktion av 

sandwichpaneler uppgår således till 574,3 megawattimmar. Detta generar i 

sin tur 107,36 kg CO2ekv per år, då byggnaden brukas. Energiprestandan, 

EPpet, för byggnaden håller sig inom kravet på 96 kWh/m2, Atemp, med ett värde 

på 84 kWh/m2. 
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Tabell 5.8 Energianvändning enligt BBR, Analysenhet 1. 

 

Köpt energi 

VFi 
Primärenergital 
[kWh/m2,Atemp] 

Genomsnittlig 

värmegenomgångs- 
koefficient [W/m2K] 

ton 
CO2ekv/ 

år MWh 
kWh/ 
m2,Atemp 

Byggnadens nyckeltal  84 0,12  

Energipost  

Komfortkyla, 
Fastighetsel 

311,2 27,1 1,8 48,8 

 

- 

Uppvärmning, 
Tappvarmvatten 

574,3 50,0 0,7 35,0 107,36 

 

5.2.2 Analysenhet 2 
I följande avsnitt redovisas resultaten från den andra simuleringen med 

Analysenhet 2, där konstruktionen består av KL-trä och glasullsisolering. 

Energianvändningen för byggnaden uppgår till 572,0 megawattimmar. Detta 

generar i sin tur 106,94 ton CO2ekv per år, då byggnaden brukas. Se Tabell 

5.9. Energiprestandan, EPpet, för byggnaden håller sig inom kravet på 96 

kWh/m2, Atemp, med ett värde på 84 kWh/m2
. 

 

Tabell 5.9 Energianvändning enligt BBR, Analysenhet 2. 

 

Köpt energi 

VFi 
Primärenergital 
[kWh/m2,Atemp] 

Genomsnittlig 

värmegenomgångs- 
koefficient 
[W/m2K] 

ton 
CO2ekv/år MWh 

kWh/ 
m2,Atemp 

Byggnadens nyckeltal  84 0,12  

Energipost  

Komfortkyla, 
Fastighetsel 

311,3 27,1 1,8 48,8 

 

- 

Uppvärmning, 
Tappvarmvatten 

572,0 49,8 0,7 34,8 106,94 

 

5.2.3 Analysenhet 3 
Analysenhet 3 är den tredje och sista analyserade ytterväggskonstruktionen 

bestående av KL-trä och hampafiberisolering. I Tabell 5.10 redovisas 

energianvändning per år och tillhörande koldioxidutsläpp för uppvärmning 

och tappvarmvatten. Energianvändningen uppgår till 573,5 megawattimmar 

och växthusgasutsläppen blir således 107,23 ton CO2ekv per år, då 

byggnaden brukas. Energiprestandan, EPpet, för byggnaden håller sig inom 

kravet på 96 kWh/m2, Atemp, med ett värde på 84 kWh/m2
. 
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Tabell 5.10 Energianvändning enligt BBR, Analysenhet 3. 

 

Köpt energi 

VFi 
Primärenergital 
[kWh/m2,Atemp] 

Genomsnittlig 

värmegenomgångs- 
koefficient [W/m2K] 

ton 
CO2ekv/år kWh 

kWh/ 
m2,Atemp 

Byggnadens nyckeltal  84 0,12  

Energipost  

Komfortkyla, 
Fastighetsel 

311,3 27,1 1,8 48,8 

 

- 

Uppvärmning, 
Tappvarmvatten 

573,5 49,9 0,7 34,9 107,23 
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6 JÄMFÖRELSE 
Under detta kapitel sammanställs först alla resultat separerade mellan 

klimatpåverkan samt simulering i IDA ICE. Slutligen sammanställs resultaten 

ur båda faktorerna, där energianvändningen omvandlats till enheten ton 

koldioxidekvivalenter [ton CO2ekv/år] för att en jämförelse mellan 

analysenheterna ska kunna göras med hänsyn till både klimatpåverkan och 

energianvändning, se Kapitel 6.2. Energianvändningen för de köpta 

energiposterna redovisas i detta kapitel i megawattimmar [MWh]. Samtliga 

tabeller och figurer i följande kapitel är illustrerade och skapade av författarna 

till rapporten.  

 

6.1 Sammanställda resultat 
Nedan jämförs sammanställda resultat i tabeller och grafer. Resultat från 

analysenheternas klimatpåverkan utifrån växthusgasutsläpp beräknade i ton 

koldioxidekvivalenter visas i Kapitel 6.1.1. Resultat från byggnadens 

energianvändning genom simuleringar i IDA ICE visas i Kapitel 6.1.2. 

Information om analysenheterna hittas i Kapitel 4.4. 

 

6.1.1 Klimatpåverkan 
Ytterväggarnas klimatpåverkan genererade av materialproduktion redovisas i 

Tabell 6.1. Hela väggarean tas i beaktning och materialåtgången som 

analysenheterna medför varierar på grund av dimensionerna på 

materialtjocklek.  

Då analysenheterna jämförs syns det att sandwichpaneler onekligen 

orsakar högsta koldioxidutsläpp, oavsett vilka parametrar som jämförs. Det 

förefaller sig att KL-trä + glasullsisolering och KL-trä + hampafiberisolering 

inte skiljer sig särskilt mycket då de kompareras med sandwichpanel, men 

skillnader mellan dessa finns också. KL-trä + hampafiberisolering synes ha 

lägst koldioxidutsläpp då biogent kol är bundet medan KL-trä + 

glasullsisolering har lägst koldioxidutsläpp vid mätning av klimatpåverkan.  

 

Tabell 6.1 Sammanställning av analysenheternas koldioxidutsläpp. 

Analysenheter 

[ton CO2ekv] 
Analysenhet 1 
Sandwichpanel 

Analysenhet 2 
KL-trä + 

Glasullsisolering 

Analysenhet 3 
KL-trä + 
Hampafiberisolering 

GWP-Total 144,81 -97,508 -115,03 

GWP-Total+** 144,81 24,006 24,497 

**GWP-Total+ syftar till summan av GWP-total och GWP-värdet för det biogena kol, som var bundet i 

materialet, som i slutskedet släpps ut i atmosfären. 
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Det biogena kol som är bundet i materialet, i detta fall i trä och hampfiber, är 

fortsatt bundet under materialets livslängd och bidrar under den tiden inte till 

klimatpåverkan. KL-träets livslängd antas till 60 år och hampafiberisolering 

till mellan 50 och 75 år. Under denna tid är produkternas koldioxidutsläpp 

negativt. Se Figur 6.1. Sandwichpanel erhåller alltjämt högsta 

koldioxidutsläpp. 

 

 
Figur 6.1 Jämförelse av Analysenheter: Med bundet biogent kol 
 

Enligt The international EPD system (2022) ska det bundna biogena kol antas 

frisättas till atmosfären vid mätningar av klimatpåverkan. I Figur 6.2 

presenteras de olika analysenheternas klimatpåverkan enligt 

avgränsningarna: Modul A1 – A4, samt frisläppt biogent kol. Inkluderade 

GWP-indikatorer i studien är fossila och biogena. GWP-luluc (land use and 

land use change) är exkluderad. 

 

 
Figur 6.2 Jämförelse av Analysenheter: Klimatpåverkan 
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6.1.2 Energianvändning 
Eftersom dimensionerna på isoleringsmaterialen glasull och hampfiber i 

Analysenhet 1 och 2 anpassades för att uppnå samma U-värde som 

Analysenhet 1 resulterar det i samma primärenergital och genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient på samtliga byggnadsmodeller. Även 

energianvändningen för komfortkyla och fastighetsel samt uppvärmning och 

tappvarmvatten är relativt likvärdig, se Tabell 6.2. 

 

Tabell 6.2 Sammanställning av energianvändning, respektive analysenhet. 

 
Analysenhet 1 
Sandwichpanel 

Analysenhet 2 
KL-trä + 

Glasullsisolering 

Analysenhet 3 
KL-trä + 
Hampafiberisolering 

Primärenergital, 
EPpet 

[kWh/m2, Atemp] 
84 84 84 

Genomsnittlig 
värmegenomgångs-
koefficient, Um 

[W/m2K] 

0,12 0,12 0,12 

Komfortkyla, 
Fastighetsel 
[MWh/år] 

311,2 311,3 311,3 

EPpet, Komfortkyla, 
Fastighetsel 
[kWh/m2, Atemp, år] 

27,1 27,1 27,1 

Uppvärmning, 
Tappvarmvatten 

[MWh/år] 
574,3 572,0 573,5 

EPpet, Uppvärmning, 
Tappvarmvatten 

[kWh/m2, Atemp, år] 
50,0 49,8 49,9 

 

Trots att energianvändningen i kWh för komfortkyla och fastighetsel skiljer sig 

en aning ger samtliga ett identiskt primärenergital, EPpet för denna energipost, 

då energin delas med byggnadens tempererade area, Atemp. Gällande 

energianvändningen i kWh för uppvärmning och tappvarmvatten finns den 

största skiljaktigheten mellan analysenheterna. Detta visar sig tillika i 

primärenergital, EPpet för denna energipost. Den största skillnaden finnes 

mellan Analysenhet 1 och 2 där värdena för EPpet Uppvärmning, 

Tappvarmvatten är 50,0 respektive 49,8 kWh/m2, Atemp, år. 



 

44 
 

6.2 Slutlig sammanställning 
Nedan är den slutliga sammanställningen för jämförelsen mellan de tre 

analysenheterna. I Tabell 6.3 har en sammanställning gjorts av samtliga 

analysenheters olika faktorer som bidrar till koldioxidutsläpp. Den köpta 

energin för komfortkyla och fastighetsel antas inte ha klimatpåverkan ty 

fossilfria alternativ finns att tillgå (Vattenfall u.å.). Värdena för Uppvärmning, 

Tappvarmvatten har tillämpats till en byggnad som ska stå i 50 år och till 

värdena för materialens klimatpåverkan har hänsyn till det bundna kolets 

utsläpp i atmosfären tagits. Klimatpåverkan från fjärrvärmen har värdet 

186,96 kg CO2ekv/MWh. 

 

Tabell 6.3 Sammanställning av koldioxidutsläpp under 50 år. 

 
Analysenhet 1 
Sandwichpanel 

Analysenhet 2 
KL-trä + 

Glasullsisolering 

Analysenhet 3 
KL-trä + 
Hampafiberisolering 

Komfortkyla, 
Fastighetsel 
[ton CO2ekv] 

- - - 

Uppvärmning, 
Tappvarmvatten 

[ton CO2ekv/år] 
107,36 106,94 107,23 

Uppvärmning, 
Tappvarmvatten 

[ton CO2ekv/50år] 
5368,2 5347,3 5361,4 

GWP-Total 
[ton CO2ekv] 

144,8 -97,5 -115,0 

GWP-Total+** 
[ton CO2ekv] 

144,8 24,0 24,5 

**GWP-Total+ syftar till summan av GWP-total och GWP-värdet för det biogena kol, som var bundet i 

materialet, som i slutskedet släpps ut i atmosfären. 

 

I figur 6.3 visas byggnadens klimatpåverkan då biogent kol är bundet i 

materialen KL-trä och hampafiberisolering. Materialproduktionen har till 

synes liten klimatpåverkan jämfört med energianvändningen i bruksskedet. 
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Figur 6.3 Byggnadens koldioxidutsläpp efter 50 år: Med biogent kol 
 

Klimatpåverkan av materialproduktionen som hör till analysenheterna och 

ytterväggarnas påverkan på byggnadens energianvändning efter 50 år 

redovisas i Figur 6.4. Sandwichpanel, med 197 mm stenullsisolering, har ett 

totalt utsläppsvärde på drygt 5510 ton CO2ekv där materialproduktionen står 

för 2,6 procent av utsläppen. Utsläppen från Analysenhet 2, med 60 mm KL-

träskiva och 142 mm glasullsisolering, uppgår till drygt 5370 ton CO2ekv. 

Knappt 0,45 procent av utsläppen för Analysenhet 2 kommer från 

materialproduktion. Analysenhet 3, med 60 mm KL-träskiva och 177 mm 

glasullsisolering, uppgår till drygt 5390 ton CO2ekv. Drygt 0,45 procent av 

utsläppen för Analysenhet 3 kommer från materialproduktion. 

 

 
Figur 6.4 Byggnadens klimatpåverkan efter 50 år. Energianvändning & 
material. Notera att y-axeln inte börjar från noll.   
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7 ANALYS OCH DISKUSSION 
Nedan analyseras och diskuteras studiens resultat samt valda metoder för 

undersökningen. Både fördelar och nackdelar med de valda metoderna 

granskas. 

 

7.1 Resultat 
Resultatet och jämförelsen förevisar att Analysenhet 1 (sandwichpanel) har 

störst klimatpåverkan både genom koldioxidutsläpp under 

materialproduktionen och ur klimatpåverkan utifrån energianvändningen. 

Koldioxidutsläppen genom energianvändningen till uppvärmning och 

tappvarmvatten är snarlik mellan alla tre analysenheter. Klimatpåverkan 

genom koldioxidutsläpp under produktionen av sandwichpanel är betydligt 

högre än koldioxidutsläpp under produktionen av både KL-trä + 

glasullsisolering och KL-trä + hampafiberisolering. Detta stämmer förvisso på 

grund av det bundna kol som finns i träet och hampafiberisoleringen men 

trots utsläpp av det bundna kol som finns når inte Analysenhet 2 och 3 upp 

till nivån av koldioxidutsläppen som produktionen av sandwichpanel är på. 

Den analysenhet som visade sig ha lägst koldioxidutsläpp under produktionen 

av materialen är Analysenhet 3 (KL-trä + hampafiberisolering) men eftersom 

hampafiber innehåller bundet kol liksom trä resulterar detta i att vid utsläpp 

av det bundna kol framgår det att Analysenhet 2 (KL-trä + glasullsisolering) 

har lägst klimatpåverkan genom koldioxidutsläpp under produktionen. 

Utifrån denna aspekt bör Analysenhet 1 undvikas. Å andra sidan bör 

beaktning tas till att brandklassen för KL-trä och hampafiberisolering är lägre 

vilket kan vara en avgörande faktor vid val av material. Brandklassen för 

glasullsisolering är bäst av dessa material vilket bidrar till fler argument till 

att använda glasullsisolering. Sandwichpanel tillhör dock endast en 

brandklass lägre än glasullsisolering vilket fortfarande anses som att 

materialet inte bidrar eller bidrar mycket lite till brandens utveckling. 

Förutom att ha lägst klimatpåverkan har KL-trä och glasullsisolering 

ytterligare positiva aspekter. Glasull har lägsta värde för värmekonduktivitet 

vilket bidrar till att de kan ha lägre dimensioner än övrigt studerade 

isoleringsmaterial och samtidigt uppnå samma värmegenomgångkoefficient. 

Detta bidrar vidare till lägre koldioxidutsläpp från materialproduktion då 

mindre andelar glasullsisolering behöver tillverkas jämfört med 

sandwichpaneler och hampafiberisolering.  

Studier på koldioxidpåverkan från material visar på att trä som 

stommaterial har goda förutsättningar för låg klimatpåverkan och att 

användningen kan leda till mindre materialåtgång (White Research Lab 2019). 
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I denna studie används KL-trä endast som invändig beklädnad och avser inte 

vara bärande. Men om KL-träet skulle dimensioneras upp finns möjligheten 

till att bidra till än lägre energianvändning med tanke på dess isolerande 

egenskaper (Träguiden u.å.). Om väggarna exempelvis skulle vara bärande 

kan potentiellt delar av invändigt bärande stommaterial skalas ner samt att 

isoleringen kan minskas då träet bidrar som isolering. 

 Inledningsvis i studien antogs det att hampafiberisoleringen tillsammans 

med KL-trä skulle visa på lägst klimatpåverkan. Denna hypotes visade sig inte 

stämma då sättet att mäta klimatpåverkan utgår från att det biogena kol som 

är bundet i materialen frisläpps. Det är dock värt att ta i beaktning att under 

byggnadens livslängd är koldioxidvärdena för materialen negativa, vilket 

innebär att de inte endast är klimatneutrala utan också minskar 

klimatpåverkan under denna period. Både trä och hampfiber har livslängd på 

mer än 50 år och kan återbrukas om en byggnad exempelvis skulle rivas. Då 

materialen deponeras kan de dessutom användas som biobränsle, som är en 

förnybarenergikälla och substitut till fossila energikällor (Stora Enso 2020), 

(Ekolution AB 2020), (Naturskyddsföreningen 2021).    

Valet av konstruktionsmaterial i byggnader beror inte endast av 

klimatpåverkan som följer av material, utan omständigheter såsom kostnad 

och, som tidigare nämnts, brandsäkerhet. Ekonomi kan vara bidragande 

faktor till byggbranschens konservatism till att använda sig av material som 

är mindre beprövade, då dyrare material medför en risk till ekonomisk förlust. 

Trä som byggnadsmaterial har exempelvis ett rykte om att vara dyrt 

(Martinsons u.å.) fastän det i flera fall visar sig vara mer ekonomiskt lönsamt 

än andra material (Tidskriften Betong 2019). Det är därför av stor vikt att 

information når ansvariga inom branschen, så att materialval baseras på 

verklig fakta och inte på rykten.  

Detta kan också appliceras på hampafiberisoleringen, som har många 

förmåner men där råvarutillgången begränsas på grund av historisk kritik på 

hampaväxten och dess användning som berusningsdrog. Med större odlingar 

av industrihampa i Sverige och ökad tillgång till råvaran kan 

hampafiberisolering få bättre fäste på den svenska marknaden och priserna 

på materialet kan sjunka. Detta skulle vidare bidra till att 

hampafiberisoleringen får chansen att konkurrera med de väletablerade 

mineralullsisoleringarna och kan på så sätt också minska utsläpp från 

materialproduktion tillhörande glasull och stenull. Hampaodlingar verkar 

också som kolsänkor, vilka Boverket (2021) menar förefaller som åtgärd för 

att nå klimatmålen.  
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7.2 Metod 
Valet av referensbyggnad som skulle komma att användes i fallstudien gjordes 

för att konstruktionen är av intresse då det är ett projekt som Hedström & 

Taube är tilltänkt projekterings- och projektledningsföretag för. Dock fanns 

inga tidigare studier om byggnaden och den har inte tidigare byggts upp i 

något simuleringsprogram. Detta gav förvisso utrymme för egna antaganden, 

men som också försvårade skildringen av byggnaden. Den begränsade 

informationen om byggnaden ledde till en inkomplett modellering av 

byggnaden i IDA ICE. Hade det redan funnits en modell i IDA ICE på 

byggnaden hade mer tid och fokus kunnat lagts på analys av miljödata för fler 

byggnadsdelar och dess material. 

Som utgångspunkt till litteraturstudien var intresse och önskemål om KL-

trä och hampafiberisolering. Detta är inte de vanligaste byggnadsmaterialen 

att använda i byggnationer av hallbyggnader och hampafiberisoleringen är 

dessutom inte särskilt etablerat på den svenska marknaden. Detta gjorde att 

tillgången till vetenskapliga undersökningar kring materialet var begränsat 

och delvis bidrog till avgränsningar i arbetet i form av analys av miljödata. 

Vidare studerades typiska hallbyggnader i Sverige där relevant data samlades 

in och en referenskonstruktion fastställdes. Därefter kunde litteraturstudie 

kring alternativa byggnadsmaterial göras och tillgången till information om 

KL-trä var god. Då väggkonstruktionerna kunde konstateras påbörjade 

litteratursökning kring olika byggnadsmaterials miljövarudeklarationer och 

specifika miljövarudeklarationer valdes. Valmöjligheterna kring 

hampafiberisolering var även i detta skede begränsat och endast ett företag 

som tillverkar materialet redovisar en miljövarudeklaration, vilket även är den 

första och enda miljövarudeklarationen för hampafiberisolering. Dessutom 

täcker inte GWP-värdena som redovisas materialets hela livscykel. Tillgång till 

resterande materials miljövarudeklarationer var god och valmöjligheter fanns, 

däremot anpassades valet av dessa med hänsyn till hampafiberisoleringens 

miljövarudeklaration då denna endast redovisar modulerna A1 – A4. 

Litteraturstudien kring energianvändning i byggnader var god och 

information kring exempelvis EPpet och Um finns i stor omfattning. 

Branschstandarder, handböcker och facklitteratur som BBR användes i hög 

grad som underlag, både Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och 

allmänna råd men dessutom information online. Angående litteraturstudie 

kring användning av IDA ICE tilldelades guider och manualer från Hedström 

& Taube. Inom koncernbolaget fanns BSV som kunde tillhandahålla 

handledning och kunskap om IDA ICE vilket var givande. 
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7.3 Avgränsningar 
Då studien har begränsats på flera plan hämmas därmed även studiens 

resultat. Att studien endast behandlar ytterväggskonstruktioner i byggnaden 

ger långt ifrån klimatpåverkan från totala byggnadens material. Studiens 

objekt som består av 25715,0 m2 av omslutande byggnadsdelar mot 

uppvärmd inneluft uppgår ytterväggarna endast till 2623,45 m2. 

Ytterväggarna omfattar således en liten del av hela byggnaden vilket kan ge 

missvisande resultat gällande andelen klimatpåverkan från byggnadsmaterial 

gentemot klimatpåverkan från energianvändning. Att tak och grund tillika 

inkluderats i simuleringarna i IDA ICE men inte ingått i beräkning av 

byggnadsmaterialens klimatpåverkan kan ge missvisande resultat. Dessutom 

består ytterväggarna, som studerats, uteslutande av invändig beklädnad och 

ett isoleringsskikt vilket inte speglar korrekta ytterväggskonstruktioner. 

Medelvärdet för den årliga energianvändningen för samtliga konstruktioner 

är 573,3 MWh.  Ytterväggskonstruktionerna utgör 16,11 procent av 

byggnadens totala omslutande area viktat med sitt U-värde. Genom att dela 

energianvändningen på andelen ytterväggar ges en indikation på 

koldioxidutsläpp under energianvändningen relaterat till 

ytterväggskonstruktionen. Således blir de relativa koldioxidutsläppen under 

energianvändningen kopplat till ytterväggskonstruktionen enbart 92,36 

MWh/år vilket motsvarar 17,27 ton CO2ekv/år respektive 863,5 ton 

CO2ekv/50år. 

Angående avgränsningar vad gäller analys av miljödata framställs inte 

fullständiga resultat på byggnadsmaterialens klimatpåverkan. Den större 

avgränsningen som resulterar i inkompletta värden på klimatpåverkan av 

byggnadsmaterialen är att studien enbart fokuserar på GWP-faktorer och inte 

andra faktorer som byggnadsmaterialen påverkar klimatet på. En annan 

begränsning som gjorts är att endast hänsyn tagits till klimatpåverkan under 

modulerna A1 – A4 vilket inte visar på byggnadsmaterialens klimatpåverkan 

ur en produkts hela livscykel. Detta gjordes på grund av att 

hampafiberisoleringens miljövarudeklaration inte redovisar något mer skede 

utöver produktionsskedet. Dock inkluderades eventuellt bundet kol i träet och 

hampan för rättvisare resultat då detta under materialets slutskede kommer 

släppas ut i atmosfären och bidra till klimatpåverkan. 

Gällande avgränsningar i beräkningsprogrammet IDA ICE motsvarar 

resultaten byggnadens energianvändning under bruksskedet, det vill säga 

byggnation och rivning av byggnaden har utelämnats. Detta ger inte 

fullständig energianvändning av byggnaden under dennes livslängd men 

större delen är trots allt inkluderat. Även färdigkombinerade lösningar på 
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olika system i byggnaden användes och schablonvärden för linjära och 

punktformiga köldbryggor användes. Detta i brist på tid att sannerligen 

utforska och inhämta kunskap kring utformning och beräkning av detta. 

 

7.4 Utvecklingsmöjligheter 
• Inkludera tak och grund – En utökad utformning av byggnaden som 

inkluderar tak och grund hade bidragit till mer kompletta resultat för 

byggnaden gällande analysen av miljödata på byggnadsmaterialen som 

skulle använts i tak och grund. Fullständiga ytterväggar med 

exempelvis fasad hade också bidragit till mer kompletta resultat. 

 

• Varierande dimensioner – I studien anpassades dimensionerna på 

glasulls- och hampafiberisoleringen till att stämma överens med 

stenullsisoleringens U-värde. Detta hade kunnat utvecklats till att 

testa flera olika dimensioner och simulera dessa för att få fler resultat 

som hade kunnat indikera på exempelvis vid vilka dimensioner på KL-

trä och glasullsisolering samt KL-trä och hampafiberisolering som 

dessas klimatpåverkan blir jämställd med stenullsisoleringen. 

 

• Stommaterial – I studien undersöks inte stommens material. Då 

studier visar på att trä som stommaterial har goda förutsättningar för 

att minska klimatpåverkan är detta intressant att undersöka. 

Exempelvis en jämförelse av stålstomme och KL-trästomme. Hur 

påverkas resultaten med tillgång till fossilfritt stål?  

 

• Ekonomi – En utveckling och fortsättning i undersökning för val av 

ytterväggsmaterial hade varit att inkludera materialkostnad. Den 

ekonomiska aspekten kan vara avgörande i val av material. 
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8 SLUTSATS 
Studiens mål var skapa underlag inför val av material i en hallbyggnads 

klimatskal genom att bedöma tre ytterväggskonstruktioners klimatpåverkan. 

Syftet var att redogöra för olika byggnadsmaterials klimatpåverkan både med 

avseende på materialets livscykel, vilket avgränsades till materialproduktion, 

och ytterväggskonstruktionens påverkan på energianvändningen i 

byggnadens bruksskede. Med syftet i åtanke utformades tre frågeställningar 

vilka besvaras nedan. 

 

Hur påverkas byggnadens energianvändning beroende på val av 

ytterväggskonstruktion?  

Med ett energiscenario med levererad fjärrvärme från Vattenfall uppgår 

energianvändningen för uppvärmning och tappvarmvatten till följande: För en 

byggnad med en ytterväggskonstruktion av sandwichpaneler uppgår 

energianvändningen till 574,3 MWh/år. Då ytterväggen byts ut till en 

konstruktion med KL-trä och glasullsisolering uppgår energianvändningen till 

572,0 MWh/år och om KL-trä istället kombineras med hampafiberisolering 

uppgår energianvändningen till 573,5 MWh/år.  

Då väggkonstruktionerna anpassades till att ha samma 

värmegenomgångskoefficient förhåller sig energianvändningen för byggnaden 

relativt likt oberoende val av ytterväggskonstruktion. Fastän skillnaderna är 

små synes det att konstruktionen med KL-trä och glasullsisolering har lägst 

energianvändning medan konstruktionen med sandwichpanel har högst.  

 

Vilken klimatpåverkan har respektive ytterväggskonstruktion, med avseende 

på produkternas livscykler? 

Studien avgränsades till att endast undersöka produkters klimatpåverkan 

(GWP) som härrörs från produktionsskedet, där den funktionella enheten 

valdes till kilogram koldioxidekvivalenter per kubikmeter, [kg CO2ekv/m3]. 

Utsläppsvärdet för sandwichpanel uppgår till 276 och för KL-trä och 

glasullsisolering respektive hampafiberisolering uppgår det till 45,3 och 39,4 

kg CO2ekv/m3. Då hela byggnadens väggarea tas i beaktning synes det att 

sandwichpaneler orsakar högsta koldioxidutsläpp med ett GWP-värde på 

drygt 144,8 ton CO2ekv. Det förefaller sig att KL-trä kombinerat med 

glasullsisolering respektive hampafiberisolering inte skiljer sig särskilt mycket 

då de kompareras med sandwichpanel, men skillnader mellan dessa finns 

också.  Konstruktionen med KL-trä och glasullsisolering har det lägsta 

utsläppsvärdet, på drygt 24 ton CO2ekv, medan KL-trä och 

hampafiberisolering har ett värde på drygt 24,5 ton CO2ekv.  
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Att konstruktionen med glasullsisolering får ett lägre värde än konstruktionen 

med hampafiberisolering, då hela väggarean tas i beaktning, beror på 

materialåtgången. Då glasullsisolering har lägre värde för termisk 

konduktivitet än hampafiberisolering krävs mindre material för att uppnå 

samma U-värde.  

 

Vad är byggnadens klimatpåverkan, med avseende på materialproduktion och 

energianvändning i byggnadens bruksskede? 

Klimatpåverkan för byggnaden, med ytterväggskonstruktionen 

sandwichpanel, uppgår till drygt 5510 ton CO2ekv för en analysperiod på 50 

år. Denna konstruktion och tillhörande värde för klimatpåverkan jämfördes 

med övriga studerade ytterväggskonstruktioner; KL-trä och glasullsisolering, 

med ett utsläppsvärde på drygt 5370 ton CO2ekv, respektive KL-trä och 

hampafiberisolering, med ett utsläppsvärde på knappt 5390 ton CO2ekv. 

 

Studien visar att klimatpåverkan från materialproduktionen tillhörande 

ytterväggarna har en mindre inverkan jämfört med byggnadens totala 

klimatpåverkan från energianvändningen under en period på 50 år. Detta 

trots hänsyn till energianvändning i relation till endast 

ytterväggskonstruktionerna. Det framgår dock att det skulle dröja drygt 2 år 

till att koldioxidutsläppen under energianvändningen (med hänsyn till enbart 

ytterväggskonstruktionerna) passerar värdet på koldioxidutsläppen från 

materialproduktionen gällande Analysenhet 2 och 3. Analysenhet 1 skulle 

dock dröja drygt 9 år. 

Det framgår emellertid att konstruktionerna sinsemellan skiljer sig åt 

utsläppsmässigt vid produktion av materialen. Att använda KL-trä 

kombinerat med glasullsisolering eller hampafiberisolering ger lägre 

klimatpåverkan i förhållande till sandwichpanelen. Beroende på val av 

dimensioner av KL-trä och isolering finns också möjlighet till att minska 

energianvändningen i byggnadens bruksskede och samtidigt erhålla lägre 

klimatpåverkan vid materialproduktion i jämförelse med sandwichpaneler.  
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Bilaga 2 – Beräkningar av analysenheternas U-värde 
 

𝑅 =
𝑑

𝜆
    (4.1) 

 

𝑈 =
1

Σ𝑅
     (4.2) 

 

Där: 

U – Värmegenomgångskoefficient (U-värde) [W/m2K] 

R – Värmebeständighet [m2K/W] 

d – Materialets tjocklek [m] 

λ – Termisk konduktivitet (lambdavärde) [W/mK] 

 

Sandwichpanel: 

Känt:    

𝜆𝑠𝑡å𝑙 = 50 𝜆𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑙𝑙 = 0,04  𝑑𝑠𝑡å𝑙 = 0,00012  𝑑𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑙𝑙 = 0,197  

Beräkning:    

𝑅𝑠𝑡å𝑙 =
𝑑𝑠𝑡å𝑙

𝜆𝑠𝑡å𝑙
=

0,00012

50
= 0,000024    

𝑅𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑙𝑙 =
𝑑𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑙𝑙

𝜆𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑙𝑙
=

0,197

0,04
= 4,925    

𝑈𝑠𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑐ℎ =
1

𝑅𝑠𝑡å𝑙+𝑅𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑙𝑙
=

1

0,000024+4,925
= 0,203   

𝑈𝑠𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑐ℎ = 0,203   

 

    

 

 

 

 

 



 

B2.2 
 

KL-trä + Glasullsisolering: 

Känt:    

𝑈𝐾𝐿+𝑔𝑙𝑎𝑠𝑢𝑙𝑙 = 0,203  𝜆𝐾𝐿 = 0,12  𝜆𝑔𝑙𝑎𝑠𝑢𝑙𝑙 = 0,032  𝑑𝐾𝐿 = 0,06  

Beräkning:    

𝑅𝐾𝐿 =
𝑑𝐾𝐿

𝜆𝐾𝐿
=

0,06

0,12
= 0,5    

𝑈𝐾𝐿+𝑔𝑙𝑎𝑠𝑢𝑙𝑙 =
1

𝑅𝐾𝐿+
𝑑𝑔𝑙𝑎𝑠𝑢𝑙𝑙

𝜆𝑔𝑙𝑎𝑠𝑢𝑙𝑙

→  
 

0,203 =
1

0,5+
𝑑𝑔𝑙𝑎𝑠𝑢𝑙𝑙

0,032

→    

𝑑𝑔𝑙𝑎𝑠𝑢𝑙𝑙 = (
1

0,203
− 0,5) ∙ 0,032 = 0,142    

𝑑𝑔𝑙𝑎𝑠𝑢𝑙𝑙 = 0,142    

𝑑𝑔𝑙𝑎𝑠𝑢𝑙𝑙

𝑑𝑔𝑙𝑎𝑠𝑢𝑙𝑙+𝑑𝐾𝐿
=

0,142

0,142+0,06
=

0,142

0,202
= 0,70 = 70%   

 

KL-trä + Hampafiberisolering: 

Känt:    

𝑈𝐾𝐿+ℎ𝑎𝑚𝑝𝑎 = 0,203  𝜆𝐾𝐿 = 12  𝜆ℎ𝑎𝑚𝑝𝑎 = 0,04  𝑑𝐾𝐿 = 0,06  

Beräkning:    

𝑅𝐾𝐿 =
𝑑𝐾𝐿

𝜆𝐾𝐿
=

0,06

0,12
= 0,5    

𝑈𝐾𝐿+ℎ𝑎𝑚𝑝𝑎 =
1

𝑅𝐾𝐿+
𝑑ℎ𝑎𝑚𝑝𝑎

𝜆ℎ𝑎𝑚𝑝𝑎

→  
  

0,203 =
1

0,5+
𝑑ℎ𝑎𝑚𝑝𝑎

0,04

→    

𝑑ℎ𝑎𝑚𝑝𝑎 = (
1

0,203
− 0,5) ∙ 0,04 = 0,177    

𝑑ℎ𝑎𝑚𝑝𝑎 = 0,177   

𝑑ℎ𝑎𝑚𝑝𝑎

𝑑ℎ𝑎𝑚𝑝𝑎+𝑑𝐾𝐿
=

0,177

0,177+0,06
=

0,177

0,237
= 0,75 = 75%    



 

B3.1 
 

Bilaga 3 – Beräkningar EPpet & Um: IDA ICE 
 

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =
((𝐸𝑘𝑦𝑙+𝐸𝑓)×𝑉𝐹𝑒𝑙)+((𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣+𝐸𝑡𝑣𝑣)×𝑉𝐹𝑓𝑗𝑣)

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
  (4.3) 

Där: 

Ekyl – Energi till komfortkyla [kWh/år] 

Ef – Fastighetsenergi [kWh/år] 

VFel – Viktningsfaktor per energibärare 

Euppv – Energi till uppvärmning [kWh/år] 

Etvv – Energi till tappvarmvatten [kWh/år] 

VFf jv – Viktningsfaktor per energibärare 

Atemp – Uppvärmd golvyta med verksamhet [m2]  

 

𝑈𝑚 =
∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1 +∑ 𝑙𝑘𝛹𝑘

𝑚
𝑘=1 +∑ 𝑋𝑗

𝑝
𝑗=1

𝐴𝑜𝑚
  (3.2) 

Där: 

Ui – Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel [W/m2K] 

Ai – Byggnadsdelens yta mot uppvärmd inneluft [m2] 

𝛹k – Värmegenomgångskoefficient för linjära köldbryggan k [W/K] 

lk – Längden av den linjära köldbryggan k [m] 

Xj – Värmegenomgångskoefficient för den punktformiga köldbryggan j [W/K] 

Aom – Arean för byggnadsdelarnas totala ytor mot uppvärmd inneluft [m2] 

 

Analysenhet 1: 

Värden från Bilaga 6 – Resultat ur IDA ICE: Energianvändning enligt BBR 

Känt:    

((𝐸𝑘𝑦𝑙 + 𝐸𝑓) × 𝑉𝐹𝑒𝑙) = 560242,8 ((𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 + 𝐸𝑡𝑣𝑣) × 𝑉𝐹𝑓𝑗𝑣) = 401983,3 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = 11492.4 

Beräkning:    

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡,𝑎1 =
(560242,8)+(401983,3)

11492.4
= 83,7 𝑘𝑊ℎ/𝑚2  



 

B3.2 
 

Känt:   

∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1
= 2860,5  ∑ 𝑙𝑘𝛹𝑘

𝑚

𝑘=1
+ ∑ 𝑋𝑗

𝑝

𝑗=1
= 335,9 𝐴𝑜𝑚 = 25715,04    

Beräkning: 

𝑈𝑚 =
2860,5+336,9

25715,04
= 0,12   

 

 

Analysenhet 2: 

Värden från Bilaga 6 – Resultat ur IDA ICE: Energianvändning enligt BBR 

Känt:    

((𝐸𝑘𝑦𝑙 + 𝐸𝑓) × 𝑉𝐹𝑒𝑙) = 560266,2 ((𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 + 𝐸𝑡𝑣𝑣) × 𝑉𝐹𝑓𝑗𝑣) = 400414,7 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = 11492.4 

Beräkning:    

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡,𝑎2 =
(560266,2)+(400414,7)

11492.4
= 83,6 𝑘𝑊ℎ/𝑚2   

Känt:   

∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1
= 2841,0 ∑ 𝑙𝑘𝛹𝑘

𝑚

𝑘=1
+ ∑ 𝑋𝑗

𝑝

𝑗=1
= 336,9 𝐴𝑜𝑚 = 25715,04 

Beräkning: 

𝑈𝑚 =
2841,09+336,9

25715,04
= 0,12   

 
 

 
Analysenhet 3: 

Värden från Bilaga 6 – Resultat ur IDA ICE: Energianvändning enligt BBR 

Känt:    

((𝐸𝑘𝑦𝑙 + 𝐸𝑓) × 𝑉𝐹𝑒𝑙) = 560253,6 ((𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 + 𝐸𝑡𝑣𝑣) × 𝑉𝐹𝑓𝑗𝑣) = 401476,6 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = 11492.4 

Beräkning:    

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡,𝑎3 =
(560253,6)+(401476,6)

11492.4
= 83,7 𝑘𝑊ℎ/𝑚2  

Känt:   

∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1
= 2860,49 ∑ 𝑙𝑘𝛹𝑘

𝑚

𝑘=1
+ ∑ 𝑋𝑗

𝑝

𝑗=1
= 336,9  𝐴𝑜𝑚 = 25715,04 

Beräkning: 

𝑈𝑚 =
2860,49+336,9

25715,04
= 0,12   



 

B4.1 
 

Bilaga 4 – Indata, IDA ICE 
 

 

 



 

B5.1 
 

Bilaga 5 – Primärsystem, luftbehandlingssystem och annan indata 
 

Primärsystem 

 

 

Luftbehandlingssystem 

 

 

 

 



 

B5.2 
 

Köldbryggor 

 

 

 

 

 

 

 



 

B5.3 
 

Lampor, utrustning och personbelastning 

 

 

Extra energi och förluster 

 



 

B6.1 
 

Bilaga 6 – Resultat ur IDA ICE: Energianvändning enligt BBR 
 

Analysenhet 1

 



 

B6.2 
 

Analysenhet 2 

 

 

 



 

B6.3 
 

Analysenhet 3 

 

 

 


