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Abstract

Energiåtgång under tillverkning och produktion av
byggnads-komponenter
Energy consumption during manufacture and
production of building components

Sandra Larsson och Karin Larsson

This diploma work addresses the question of how much energy is spent when
manufacturing the components of a building as well as of how much energy is used in
the production of a building. The object of the studies is BioCentrum at the Swedish
University of Agricultural Sciences in Ultuna just outside the city of Uppsala. The aim
of the work was to investigate how much energy was consumed when manufacturing
and production in relation to the management, how many years the production was
represented. It was also a study in how mature the construction industry is to answer
how much energy was consumed in manufacturing.

In order to get these answers a question form was developed and sent to the
suppliers to BioCentrum. In this form they were to respond to the quantity supplied
to BioCentrum and the amount of energy was spent when manufacturing the
components. Unfortunately the response rate was very low and we instead had to
seek information on the internet. This was done by using building product
declarations. With a list of the quantities used in the building, received from NCC, the
energy was calculated.

The result of this investigation shows that the construction industry needs a few
more years to mature before they can fully respond to this. But with the values we
got from the suppliers and our own calculations, we concluded that the manufacturing
and production represents 3.5 years of the management of the building. This was
compared with the projected energy consumption of 124 kWh/m2, year.
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Examinator: Patrice Godonou
Ämnesgranskare: Thomas Johansson
Handledare: Johan Quarfordt
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SAMMANFATTNING
Det övergripande ämnet i detta examensarbete var att undersöka hur
stor energiåtgången är under tillverkning och produktion av
byggnadskomponenter.  Det  objekt  som  studerats  är  BioCentrum  i
Uppsala. Syftet med studien var att undersöka hur mycket energi som
förbrukats dels vid tillverkningen av byggnadskomponenter, dels vid
produktionen på arbetsplatsen. Resultatet från undersökningen
jämfördes med den kalkylerade energiåtgången i bruksskedet. Studien
diskuterade även i vilken grad byggbranschen är redo att svara på
frågor avseende energiförbrukningen i tillverkningsprocessen.

En del av undersökningen bestod av ett formulär som skickades ut till
de leverantörer som levererat komponenter till BioCentrum. I
formuläret ställdes frågor angående levererad mängd
byggkomponenter samt hur mycket energi det gått åt för att tillverka
komponenterna. Eftersom svarsfrekvensen var väldigt låg söktes
information i form av schablonvärden på internet med hjälp av
byggvarudeklarationer (BVD). En energiåtgång kunde då beräknas
fram med en mängdförteckning, som ställts till förfogande av NCC.

Resultatet av undersökningen visar att byggbranschen behöver några år
till att mogna innan denna kan svara på frågor angående
energiåtgången under tillverkning och produktion av
byggnadskomponenter. Med de värden som leverantörerna har angivit
samt utgående från våra egna uträkningar visades det sig att
tillverkningen och produktionen motsvarar ca 3,5 år av förvaltningen.
Detta jämfördes då med den projekterade energiförbrukningen på
124 kWh/m2, år, som är beräknad på bruksarean (BRA) på 19 782 m2.

Nyckelord: Energiförbrukning, BVD, LCA, mognad
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1. INLEDNING
1.1 Problemformulering
Intresset för energifrågor i byggbranschen ökar allt mer. Hittills har det
varit många diskussioner kring energiåtgång under drift och
förvaltning av ett byggnadsverk. Nu finns det även ett stort intresse av
att studera andra delar i byggprocessen, exempelvis hur mycket energi
som används under tillverkning av byggnadskomponenter och vid
produktion av byggnader.

2009 beslutade Riksdagen om att anta nationella energi- och miljömål.
Det innebär bland annat att svensk bebyggelse fram till 2050 ska
halvera sin energianvändning, jämfört med 1995 års nivåer. Ett av
delmålen är att energianvändningen fram till 2020 ska minska med
20 % (Sveriges Byggindustrier 2010). Bostäder, service m.m. står idag
för ca 40 % av Sveriges energiförbrukning (Energimyndigheten 2010)
och för att uppnå Riksdagens miljömål måste fler åtgärder göras inom
olika områden. I nuläget ligger mycket fokus på livscykelanalyser
(LCA) som består av de olika tidsfaserna: tillverkning, transport,
uppförande, brukande, renovering och rivning, se Figur 1.1. En del
fokus finns även på byggvarudeklarationer (BVD) som är ett lätt sätt att
få fram information om en produkts kemiska innehåll och
miljöegenskaper. Däremot läggs lite fokus på energiåtgången vid
tillverkning av byggnadsdelar och det finns idag ytterst lite forskning
inom detta område.

Figur 1.1: Husets livscykel kan delas upp i tre tidsperioder, produktion,
förvaltning och destruktion. Dessa kan i sin tur delas in i olika
tidsfaser.

Det  som  tidigare  har  gjorts  är  undersökningar  av  olika  former  av
bostadshus, så som radhus, fler- och småbostadshus. Få studier har
gjorts på kontorsbyggnader, internationellt och i Norden. En rapport,
skriven av Karin Adalberth, som gjordes i början av 1990-talet på
småbostadshus visar att huvuddelen av energianvändningen, ca 85 %,
sker under brukartiden. Transportenergin och processenergin under
uppförandet  och  nedrivningen  utgör  mindre  än  1  %  av  det  totala
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energibehovet, medan energin för att tillverka alla byggnadsmaterial
vid produktion och renovering motsvarar ca 14 %. Detta sett ur ett
livscykelperspektiv där brukarfasen beräknas vara 50 år. Syftet med
Adalberths rapport var att beräkna och ta fram kunskaper om den
totala energiåtgången under en byggnads livslängd och jämföra
energiåtgången mellan de olika faserna under livscykel av en byggnad.
Rapporten begränsades dock till att undersöka energiåtgången i
småhus, men har under åren sen den publicerades använts som ett
riktmärke när det gäller var energin tar vägen. (Adalberth, K. 1995),
(Thormark, C. 2006).

I en tid då nollenergihus1 och plusenergihus2 är på tapeten kommer
detta förhållandet mellan energiåtgången (85 % brukarfas, 14 %
tillverkning, 1 % transport) att förändras. Tillverkning och produktion
står då för en stor del av energin, medan brukarfasen blir liten, jämfört
med traditionellt byggande. Kunskapen om hur energi- och resurs-
användningen är fördelad över byggnadens livscykel har stor betydelse
för att identifiera viktiga områden för att ytterligare kunna minska dess
användning i framtiden. Denna rapports syfte blir att undersöka
produktionsfasen närmare och då framförallt undersöka
tillverkningsfasen, se Figur 1.1. Detta görs på uppdrag av Akademiska
Hus. Eftersom Akademiska Hus är ett företag som både bygger egna
fastigheter och förvaltar dem under en längre period, är de intresserade
av alla delarna i en byggnads livscykel. Uppgiften blir att ta fram
uppgifter på hur mycket energi det förbrukats under tillverkning av de
byggnadskomponenter som huset sedan byggs av och under själva
produktionen. Det objekt som skall undersökas är BioCentrum, Ultuna.
BioCentrum ägs av Akademiska Hus, men hyrs och brukas av SLU. Det
är  NCC  som  byggt  huset  och  de  har  varit  till  stor  hjälp  när  det  gäller
information om byggnationen.

BioCentrum är en energisnål byggnad.  Trots att hela 60 % av
lokalarean (LOA:V) består av laborationslokaler, ligger energi-
förbrukningen endast på 124 kWh/m2, år, vilket är nationell toppnivå!
Det betyder alltså att den är energisnål när den väl är i drift. Men hur
ser energiförbrukningen ut under produktionen? Och hur mycket
energi har det gått åt till att tillverka alla de byggnadsdelar och
komponenter som sedan byggs in i huset? Tillverkningsfasens inverkan
blir större på det totala energibehovet ju mindre energi huset förbrukar
när det väl är i drift, men frågan är hur stor? Vi vill nu undersöka hur

1 En byggnad som inte använder mer energi än vad det själv kan producera
2 En byggnad som producerar mer energi än vad den förbrukar m.h.a. t.ex. solceller
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många år tillverkning- och produktionsenergin motsvarar i förhållande
till bruksenergin. Är tillverkningsenergin en så stor del av hela husets
energiåtgång under dess livslängd att man i framtiden måste börja
tänka  mer  på  den?  Är  detta  något  som  byggbranschen  redan  nu  har
börjat fundera på? Är byggbranschen idag redo att svara på detta?

1.2 BioCentrum, Ultuna
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) finns i Uppsala och har sina lokaler
i  bl.a.  Ultuna,  ca  5  km söder  om centrala  Uppsala,  se  Figur1.2.  Ultuna
har varit huvudort för lantbruksutbildningar sedan 1840-talet men
byggdes ut till dagens samlade universitetscampus i samband med att
SLU bildades 1975. Campus Ultuna kommer under de närmsta åren att
genomgå ett ny- och tillbyggnadsprogram som är det mest omfattande
sedan universitets stora utbyggnad på 1970-talet. Det är nu tre stora
projekt i full gång; ett nytt djursjukhus, Veterinär- och husdjurscentrum
(VHC), BioCentrum och Mark-Vatten-Miljöcentrum (MVM). Byggstart
för BioCentrum var april 2009 och inflyttning sker i början av juni 2011.

Figur 1.2: Campus Ultuna

Uppförandet av BioCentrum är ett led i universitets målsättning att
samla verksamheter med gemensamma beröringspunkter under
samma tak och erbjuda forsknings- och utbildningsmiljö av högsta
internationell standard. Till BioCentrum flyttar institutioner inom
fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap vid SLU. Dessa
består av institutioner för Kemi, Mikrobiologi, Molekylärbiologi,
Livsmedelsvetenskap, Skoglig mykologi och patologi och Växtbiologi
och skogsgenetik. Att verksamhet utvecklas och förändras med tiden
och är något som tagits hänsyn till. Det har arbetats fram lokallösningar
som är  flexibla  och kan anpassas  med tiden.  Tanken är  att  byggnaden
ska vara generell och att den möjliggör förändringar till rimliga
kostnader och minimerade verksamhetsstörningar.
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Byggnaden har en bruttoarea (BTA) på 22 500 m2 och består av fem
huskroppar, hus A, B, C, D och E, med två mellanliggande innergårdar,
se Figur 1.3.  Hela byggnaden har fyra våningar, Figur 1.4. Byggnaden
har även en källare som bl.a. inhyser fytotronen, en klimatkammare, för
partiklar och växter, som kan simulera olika miljöer, allt från ekvatorn
till de två polerna.

Konstruktionen i byggnaden består av prefabricerade betongbjälklag
och  väggar  som  har  tillverkats  i  Lettland.  För  att  skapa  en  flexibel
planlösning inne i huset har stålpelare placerats i korridoren som går
längsmed  huset.  I  stort  sett  är  alla  innerväggar  i  hus  B,  C  och  D
systemväggar som kan anpassas efter den verksamhet som ska bedrivas
där. Modulsystem samt installationer i golvrännor är några andra
exempel på byggtekniska lösningar som främjar flexibilitet.

Figur 1.3: BioCentrum ovanifrån Figur 1.4: Huvudentré BioCentrum

BioCentrums fasader är valda för att ge långsiktig hållbarhet och låga
underhållskostnader. Fasaderna består av utvändigt isolerade
betongelement med en beklädnad av platsmurat fasadtegel. Byggnaden
har  till  viss  del  så  kallade  gröna  tak,  som  består  av  sedumväxter.
Växterna isolerar taket och hjälper till att avdunsta och magasinera
dagvatten. Fönstren består till största del av fasta fönster och
fönsterpartier. Fönsterglasen har olika sammansättning beroende på
vart de är placerade i byggnaden. Detta för att utestänga värmen på ett
effektivt sätt sommartid och därmed minska kylbehovet inomhus. I
kontorsrummen är det fasta fönstret kombinerat med en mindre
öppningsbar del samt solavskärmning. För att minska belysning har
fönstrens övre del ett särskilt glas, så kallade Lumitop-glas, som
reflekterar  ljuset  upp  i  undertak  och  för  in  dagsljuset  längre  in  i
lokalerna. Ventilationssystemet återvinner 80 % av värmen i utgående
luft i husets kontorslokaler och 60 % i husets laborationslokaler. Genom
styrning  av  värme  och  ventilation  under  dygnets  timmar  är  värmen
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lägre och ventilationen mindre när ingen befinner sig i lokalerna. Detta
är åtgärder som sparar energi. Liknande tankesätt ligger även bakom
de system som styr belysningen i byggnaden. Förutom rätt val av
installationer och armatur görs stora energibesparingar genom att
belysningen styrs via närvarodetektorer. Samma princip gäller vid
användningen av dragskåpen som också fungerar behovsstyrt.

Under  projekteringen  har  det  varit  en  utmaning  att  hitta  en
energiförsörjningslösning som inte bara är energieffektiv utan även
miljövänlig, funktionell och ekonomisk genomförbar. Huset värms via
fjärrvärme från Vattenfalls anläggning i Boländerna. Kylan produceras
lokalt på Campus Ultuna med hjälp av absorptionsteknik där
spillvärme används som energikälla istället för en konventionell
eldriven kylanläggning. Långt framskridna planer finns också på att
utveckla tekniken och använda den intilliggande Ultunaåsen som
korttidslager för kyla. En åtgärd som ytterligare minskar BioCentrum
och hela Campus Ultunas miljöpåverkan (Akademiska Hus 2011),
(SLU 2010).

1.3 Byggvarudeklaration (BVD)
I Boverkets byggregler (BBR) ställs det krav på att byggherren inte ska
använda material eller produkter i byggnaden vars egenskaper inte är
kända. Kretsloppsrådet har därför arbetat fram och utformat BVD som
är ett lätt sätt att få fram information om en produkts kemiska innehåll
och miljöegenskaper (se Bilaga 1). De första BVD kom under 1997 och
har vid ett flertal tillfällen reviderats. Den nyaste som används idag är
BVD 3. Kretsloppsrådets främsta uppgift är att fungera som
kontaktorganisation för intressenter i fastighets- och byggbranschen
gentemot Miljödepartementet och myndigheter, exempelvis Boverket
och Naturvårdverket.

BVD ska fungera som ett viktigt verktyg för att förmedla information
från leverantör till byggherren. BVD ska utgöra en grund för
bedömning av varans miljöpåverkan i olika skeden av dess livscykel.
Den är ofta underlag för olika val gjorda efter bedömningssystem och
prioritering av byggvaror. Vid inbyggda varor kan dokumentationen
användas  som  en  anvisning  för  hur  varan,  från  miljösynpunkt,  ska
hanteras under byggskedet, under bruksskedet och då den slutligen blir
avfall. Det är därför mycket viktigt att deklarationen innehåller en så
fullständig redovisning som möjligt av alla olika miljöaspekter för att
varan ska bli korrekt värderad och hanterad.
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BVD  är  utformad  som  ett  formulär  i  Word  med  tabeller,  som
leverantören fyller i. Det finns gröna fält i formuläret som ska vara
ifyllda för att uppfylla kraven enligt Kretsloppsrådets riktlinjer för en
BVD. Övriga uppgifter bör anges i så stor utsträckning som möjligt för
att ge en heltäckande beskrivning av varans miljöpåverkan under dess
livscykel. Dessa fält är dock frivilliga, (Kretsloppsrådet 2011).

1.4 Metod
Planeringen för detta examensarbete började långt tidigare än kursstart.
Det har hållits möten med handledare och kontakter skapats med
berörda parter. Detta för att kunna jobba så effektivt som möjligt när
väl examensarbetet påbörjades. Planering för hur arbetet och rapporten
skulle läggas upp samt avgränsningar har gjorts och listor på
leverantörer har tagits fram.

1.4.1 Leverantörsvärden
För att få så verkliga värden som möjligt har informationen sökts direkt
från leverantörerna. Ett formulär togs fram och sändes ut till de, för vårt
arbete, relevanta leverantörerna. Formuläret skickades ut två veckor
innan examensarbetets start för att ge leverantörerna tid att svara. I
formuläret fylldes olika uppgifter i så som mängder, energiåtgång per
enhet, energiåtgång totalt och transportsträckor (se formulär i Bilaga 2).
Till de leverantörer som inte svarade skickades påminnelser i olika
omgångar.

1.4.2 Schablonvärden
För de leverantörer som inte har egen tillverkning undersöktes deras
underleverantörer, och från de leverantörer där ingen information
kunde fås undersöktes konkurerande företag. BVD var då den primära
informationskällan. Dessa värden användes sedan tillsammans med
mängder för att få fram hur mycket energi som förbrukats
tillverkningen av materialet.	

1.4.3 Produktionsenergi
Produktionsenergin är den energi som har förbrukats på bygg-
arbetsplatsen till kranar, maskiner, bodar, m.m. Denna siffra
inhämtades från platschefen på NCC och energihandläggaren på
Akademiska Hus.

1.4.4 Litteraturstudie
Det  finns  lite  forskning  i  det  ämne  som  vi  undersöker,  men  några
rapporter har hittats och studerats. Artiklar, böcker, hemsidor och
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samtal med berörda personer har varit värdefulla källor till
litteraturstudien.

1.5 Avgränsningar
Avgränsningen har gjorts i samarbete med Akademiska Hus och valts
till att omfatta en del av en LCA, nämligen produktionen.
Undersökningen innefattar endast byggentreprenaden, alltså ingår inte
installationer. NCC är byggentreprenören, och det är dem och dess
leverantörer, från sista leveransled, som kontaktats. Undersökningen
har inte tagit hänsyn till transporter mellan fabrik och byggarbetsplats.
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2. INHÄMTAD INFORMATION
2.1 Leverantörsvärden
De värden som presenteras här har inhämtats från leverantörer till NCC
för BioCentrum. Ett formulär skickades ut till leverantörerna för att få
in information angående den energi som använts vid produktion av
deras produkter (se Bilaga 2). De sex företag som svarat på formuläret
är Daloc AB, H-fönstret AB, Bergströms plattsättning AB, Myresjökök,
Ture Erikssons snickeri AB och Herrljunga Terazzo. De svar som
inhämtats från dem presenteras nedan:

Ståldörrar
Daloc AB
Ingående material/komponent: Stålplåt, kalciumsilikat, mineralull,
gipsmaterial, härdat polyuretanlim, plast, färg, tätningslist, träfibrer,
massivträ, papper, hartser.
Råvaror/insatsvaror:
Stålplåt 9-15 MJ/kg (Avser produktionsprocessen från järnmalm till
färdig stålprodukt. Utsläpp till luft, vatten samt inverkan på mark).
Mineralull 12 MJ/kg (Utsläpp till luft och inverkan på mark).

Tabell 2.1: Den energi som använts vid tillverkning

Energianvändningen uppstår främst vid förädling av råvarorna.
Produktionsort: Töreboda.

Trädörrar
Ture Eriksson Snickeri AB
Produkt: Innerdörrar i trä.

Tabell 2.2: Den energi som använts vid tillverkning
Komponent Mängd och enhet
Trädörrar 113 kwh/st

Produktionsort: Edsätra, norra Uppland.

Energislag Mängd och enhet
Biobränslen 25 MJ/dörr
Fossila bränslen 90 MJ/dörr
Elektricitet 150 MJ/dörr
Summa 265 MJ/dörr
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Fönster
H-fönstret AB
Produkter: Trä- och aluminium fönster.

Tabell 2.3: Den energi som använts vid tillverkning
Komponent Mängd och enhet
Fönsterpartier 18 kWh/m2

Produktionsort: Lysekil.

Skåp
Myresjökök AB
Produkter: Skåp

Tabell 2.4: Den energi som använts vid tillverkning
Komponent Mängd och enhet
Skåp 15,7 kWh/st

Produktionsort: Älmhult.

Terazzo
Herrljunga Terazzo AB
Produkt: Stenbeläggning till trappor.

Tabell 2.5: Den energi som använts vid tillverkning
Komponent Mängd och enhet
Trappsteg b. 1200mm 3 kWh/st
Trapplan b. 1265mm 2.5 kWh/st
Trappsteg b. 945mm 2.5 kWh/st
Trapplan b. 1000mm 2.3 kWh/st
Rampelement 10 kWh/st
Steg Hörsal 10 kWh/st

Produktionsort: Verona Italien.

Kakel och klinker
Bergström plattsättning AB
De har uppgivit mängder i formuläret som sändes ut, men ingen
energiåtgång uppgavs. För siffror se avsnitt 2.2 Schablonvärden senare i
rapporten.
Tillverkningsland: Italien, Tyskland.
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2.2 Schablonvärden
För de värden som inte kunde fås från leverantörerna genom
formuläret, söktes schablonvärden upp. Uppgifterna kommer framför
allt  från  konkurrenters  BVD  (se  avsnitt  om  BVD).  Olika  företags  BVD
har jämförts för samma produkttyp. Detta för att få så rimliga siffror
som möjligt. Siffror från tjugofem olika företag har används.

Armeringsstål
Fundia Armering AB, Halmstad
Produkt: Armeringsstålsprodukter i form av raka längder, bearbetade
produkter och nät. Armeringsstål används huvudsakligen av
byggindustrin i betong-konstruktioner.
Ingående material: Järn, kol, mangan, nickel, krom och koppar.

Tabell 2.6: Den energi som använts vid tillverkning
Energislag Mängd och enhet
El 645 kWh/ton
Olja 107 kWh/ton
Gas 73 kWh/ton
Hydrogen 101 kWh/ton
Summa 926 kWh/ton

Fabriksbetong/färsk betongmassa
JIBA
Varuinformation: Betong för golv, bärande konstruktioner och grund-
läggning.
Ingående material: Cement, krossprodukter, grus, vatten.
Ursprung för råvaror: Cement: Degerhamn, Slite, Skövde, Ballast: Lokal
ballast.

Tabell 2.7: Den energi som använts vid tillverkning
Energislag Mängd och enhet Kommentar

El ca 12 kWh/m3
Uppvärmning av ballast och vatten
samt blandning av betong

Eldningsolja ca 17 kWh/m3

Summa 29 kWh/m3
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Cellplast
Isover
Produkt: EPS-cellplast (expanderad polystyren) i huvudsak avsedd för
värmeisolerande och lastbärande användning.
Ingående material: Polystyren och pentan.

Tabell 2.8: Den energi som använts vid tillverkning
Energislag Mängd och enhet
Elektricitet 0,83 MJ/kg
Olja 2,5 MJ/kg
Summa 3,33 MJ/kg

Fiberbetong
Cembrit Tepro AB
Produkt: Fasadmaterial.
Ingående material: Portlandcement, mineralfiller, cellulosafibrer,
akrylfärg, PVA-fiber.

Tabell 2.9: Den energi som använts vid tillverkning
Energislag Mängd och enhet
El 1,0 MJ/kg
Fossila 1,2 MJ/kg
Summa 2,2 MJ/kg

Finbetong
Saint-Gobain AB
Produkt: Färdigblandat bruk.
Ingående material: Portlandcement, sand, flygaska, kalkstensmjöl,
dolomit.

Tabell 2.10: Den energi som använts vid tillverkning
Energislag Mängd och enhet
El, olja diesel ca 300 MJ/ton



KAPITEL 2 INHÄMTAD INFORMATION

13

Foamglas
Pittsburgh Corning Europe S.A
Produkt: Isolering för grund, väggar, tak.
Ingående material: Kiselsand, dolomit, fältspat, järnoxid,
natriumkarbonat, natriumsulfat, kol, återvunnet glas.

Tabell 2.11: Den energi som använts vid tillverkning
Energislag Mängd och enhet
El, naturgas 4.50 kWh/kg

Fogmassa
Weber
Produkt: Weber kakelfog, fogmassor.

Tabell 2.12: Den energi som använts vid tillverkning
Energislag Mängd och enhet
Material ca 2500 MJ/ton
El,olja, diesel 310 MJ/ton
Summa 2810 MJ/ton

Fästmassa
Sait Gobain
Produkt: Objektfix, fästmassor.
Ingående material: Sand, portlandcement, tillsatsmedel.

Tabell 2.13: Den energi som använts vid tillverkning
Energislag Mängd och enhet
Material ca 2300 MJ/ton
El, olja, diesel ca 310 MJ/ton
Summa 2610 MJ/ton
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Gipsskivor
Danogips A/S
Produkt: Danogips gipsskivor finns för användningsområde: tak,
väggar och golv. Monterade på en stomme av trä- eller stålreglar, är de
rums-avskiljande  inomhuskonstruktioner,  som  bidrar  till  brand-  och
ljudavskiljning.
Ingående material: Gips, papperskartong.

Tabell 2.14: Den energi som använts vid tillverkning
Energislag Mängd och enhet
Eldningsolja,
propangas, el 24 MJ/m2

Golvprimer
Maxit AB
Produkt: Primer för cementbaserade golvavjämningsprodukter.
Ingående material: Styrén-akrylat-polymer.

Tabell 2.15: Den energi som använts vid tillverkning
Energislag Mängd och enhet
El 1000 MJ/m3

Golvspackel
Maxit AB
Produkt: Cementbaserad avjämningsmassa för golv.
Ingående material: Portlandcement, aluminatcement, gips, dolomit,
natursand, polymer.

Tabell 2.16: Den energi som använts vid tillverkning
Energislag Mängd och enhet
El, olja, diesel 250 MJ/ton
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Golv: Handspackel Fin
Maxit AB
Produkt: För finspackling av golv inomhus till bostäder, kontor och
offentliga förvaltningar.
Ingående material: Aluminatcement, gips, dolomit, natursten, polymer.

Tabell 2.17: Den energi som använts vid tillverkning
Energislag Mängd och enhet
El, olja, diesel 250 MJ/ton

Gummigolv
Trelleborg Rubber Flooring
Produkt: Gummimatta.
Ingående material: Polymer SBR, fyllmedel, mjukgörare, färgpigment,
vulkmedel.

Tabell 2.18: Den energi som använts vid tillverkning
Komponent Mängd och enhet
Gummimatta 20 kWh/m2

Hård Board
Bo Andrén AB
Produkt: Oljehärdad hård board.
Ingående material: Trä, fenol-formaldehydlim, aluminiumsulfat och
parafin dispersion.

Tabell 2.19: Den energi som använts vid tillverkning
Energislag Mängd och enhet
El 0,47 MWh/m3

Värme 1,56 MWh/m3

Summa 2,03 MWh/m3
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Kakel, klinker
CC Höganäs Byggkeramik AB, Konradssons Kakel AB
Produkt: Keramiska plattor för väggbeklädnad. Klinker oglaserat.

Tabell 2.20: Den energi som använts vid tillverkning
Komponent Mängd och enhet
Kakel 5,8 kWh/m2

Klinker 80 kWh/m2

Väggspackel
Saint Gobain
Produkt: Lagningsmassa, väggspackel.
Ingående material: Kvarthaltig natursand, dolomit, portlandcement,
tillsatsmedel.

Tabell 2.21: Den energi som använts vid tillverkning
Energislag Mängd och enhet
Material ca 1000 MJ/ton
El, olja, diesel ca 250 MJ/ton
Summa 1250 MJ/ton

Murbruk
Sait Gobain
Produkt: KC-produkter.
Ingående material: Kalciumhydroxid, portlandcement, sand, ballast,
tillsatsmedel.

Tabell 2.22: Den energi som använts vid tillverkning
Energislag Mängd och enhet
Material ca 900 MJ/ton
El, olja, diesel ca 300 MJ/ton
Summa 1200 MJ/ton
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Tegel
Produkt: Tegel för fasadmurning m.m.
Ingående material: Naturligt material, består av lera och eventuellt
sand eller andra jordmineraler.

Tabell 2.23: Den energi som använts vid tillverkning
Komponent Mäng och enhet Kommentar
Tegel 2400 kJ/kg Bränning av tegel i ugn

Detta är uppgifter om bränning av tegel i Danmark. Sker i ugn vid minst
1000° för att säkra frostbeständighet

OSB
Moelven Wood AB
Produkt: K-Plywood, Byggplywood.
Ingående material: Gran/furu, formaldehyd, fenol.

Tabell 2.24: Den energi som använts vid tillverkning
Energislag Mängd och enhet
El 589 MJ/m3

Fossila bränslen 706 MJ/m3

Summa 1295 MJ/m3

Stålprofil
Gyproc
Produkt: Reglar och skenor, takprofiler, pelarbalkprofiler.
Ingående material: Varmförzinkad stålplåt.

Tabell 2.25: Den energi som använts vid tillverkning
Energislag Mängd och enhet
El 100 kWh/ton
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Systemväggar
Moelven Eurowand AB
Produkt: I produktprogrammet ingår gipsväggar, glaspartier, dörrar,
skärmväggar, inredningar för olika ändamål, flyttbara kontor, undertak
och andra kompletterande produkter. Systemväggarna kan demonteras
och återanvändas.
Ingående material: Gipsskivor, glas, MDF, mineralull, beklädnad
(målad glasfiberväv, målad papptapet eller vinyltapet).

Tabell 2.26: Den energi som använts vid tillverkning
Komponent Mäng och enhet Kommentar
Gipsväggssystem 2,2 kWh/m2 Tillverkning Kumla
Glasväggssystem 17 kWh/m2 Tillverkning Dala-Järna

Undertak
Parafon Akustik AB
Produkt: Undertak för främst korridorer och kontorsutrymmen där
önskemål finns på snabb och enkel demonterbarhet.
Ingående material: Aluzinkplåt, mineralull, glasfiber, färg och lim.

Tabell 2.27: Den energi som använts vid tillverkning
Komponent Energislag Mängd och enhet
Basskiva Koks 7,2 MJ/kg

El 1,6 MJ/kg
Eo1 1,5 MJ/kg

Laminering El 10 MJ/kg
Summa 20,3 MJ/kg

Plywood
Vänerply AB
Produkt: K-Plywood, byggplywood.
Ingående material: Gran/furu, formaldehyd, fenol.

Tabell 2.28: Den energi som använts vid tillverkning
Energislag Mängd och enhet
Biobränsle 5,90 MJ/kg
El 2,50 MJ/kg
Olja 1,0 MJ/kg
Summa 9,4 MJ/kg
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Plåt
SSAB
Produkt: Färgbelagd tunnplåt.
Ingående material: Plåten består av en stålkärna med ett metallskikt av
zink på båda sidor. Utanpå detta metallskikt finns på framsidan en
grundfärg och en täckfärg samt på baksidan av plåten en baksidefärg.

Tabell 2.29: Den energi som använts vid tillverkning
Komponent Mängd och enhet
Plåt 3,1 kWh/m2

Färg 0,05 kWh/m2

Summa 3,15

Stålprofiler
Gyproc
Produkt: Reglar, skenor, takprofiler m.m.
Ingående material: Varmförzinkad stålplåt.

Tabell 2.30: Den energi som använts vid tillverkning
Energislag Mängd och enhet
El 100 kWh/ton
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3. BERÄKNINGAR
3.1 Leverantörsvärden
De värden som samlats in från leverantörerna med formuläret är
sammanställda i Tabell 3.1. (Formulär Bilaga 2). Värdena har
multiplicerats med de mängder som har uppgetts och en total energi-
åtgång för BioCentrum har beräknas för varje enskild leverantör.

Tabell 3.1: Sammanställning leverantörsvärden

Företag Komponent

Total

mängd Enhet Energi/enhet Enhet
Totalt
i kWh

Daloc Ståldörrar 39 st 74,2 kWh/st 2894
H- Fönstret AB Fönsterpartier 1775 m2 18 kwh/m2 31950
Herrljunga
Terrazzo AB

Trappsteg b.
1200mm 315 st 3 kWh/st 945

Herrljunga
Terrazzo AB Trapplan b. 1265mm 96 st 2,5 kWh/st 240
Herrljunga
 Terrazzo AB Trappsteg b. 945mm 315 st 2,5 kWh/st 788
Herrljunga
Terrazzo AB Trapplan b. 1000mm 60 st 2,3 kWh/st 138
Herrljunga
Terrazzo AB Rampelement 28 st 10 kWh/st 280
Herrljunga
 Terrazzo AB Steg Hörsal 1 st 10 kWh/st 10
Myresjökök AB Skåp 99 st 15,7 kWh/st 1554
Bergström
Plattsättning
AB Kakel Cinca C0350 974 kvm 0
Bergström
Plattsättning
AB

Klinker Grynna
10x10 121 kvm 0

Bergström
Plattsättning
AB Kakel Arkitekt 10x10 25 kvm 0
Ture Erikssons
Snickeri AB Trädörrar 240 st 113 kWh/st 27120

Summa 65919
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3.2 Schablonvärden
De schablonvärden som samlats in från konkurrerande företag,
underleverantörer och intresseorganisationer är sammanställda i
Tabell 3.2. Värdena har multiplicerats med de mängder som har
uppgetts  i  en  mängdförteckning  från  NCC  (se  Bilaga  3).  En  total
energiåtgång  för  BioCentrum  har  beräknats  för  varje  enskild  byggdel.
Vissa energiåtgångar är angivna i MJ och är därför omräknade till kWh
för att få ett jämförbart värde. Vi har då räknat att 1 MJ= 0,28 kWh.

Tabell 3.2: Sammanställning schablonvärden
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3.3 Produktionsenergin
Produktionsenergin är den energi som används på platsen där
byggnaden uppförs, se Tabell 3.3. Det är alltså den energi som går åt till
användning av kranar, maskiner, belysning, bodar, m.m. Siffrorna är
hämtade från Akademiska Hus. Enligt NCC förbrukar bodarna ca 45 %
av den totala el-energiåtgången.

Tabell 3.3: Sammanställning produktionsenergi

Företag Komponent

Total
energiåtgång
BioCentrum Enhet

Akademiska Hus Uppsala El 1601300 kWh
Fjärrvärme 2910700 kWh

Summa 4512000 kWh
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4. RESULTAT
4.1 Total energiåtgång
Den totala energin är den energi som erhållits från leverantörer,
schablonvärden samt produktionsenergi från Akademiska Hus och är
sammanställt i Tabell 4.1.

Tabell 4.1
Beräknad energi kWh
Leverantör 65919
Schablon 3828004
Produktion 4512000
Totalt 8405923

4.2 Jämförelse med bruksenergi
Den, under projekteringen, beräknade energiförbrukningen för bruks-
skedet är ca 124 kWh/m2, år. Detta är uträknat på en bruksarea (BRA)
på 19 782 m2 och används även i våra uträkningar.

Vi har i tabell 4.1 sammanställt den totala energiåtgången för
tillverkningen och produktionen till 8 405 923 kWh och med en BRA på
19 782 m2 leder det till att energiförbrukningen per m2 blir:

8	405	923
19	782 2 = 425 / 2

(4.1)

Om man dividerar kvadratmeterförbrukningen med den projekterade
förbrukningen på 124 kWh/m2, år får vi ut hur många år tillverkningen
och produktionen motsvarar av bruksenergin:

425 / 2
124 / 2, å = 3,5	å

(4.2)

Med en energiförbrukning på 124 kWh/m2, motsvarar tillverkningen
och produktionen 3,5 år av bruksenergin.
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5. ANALYS OCH DISKUSSION
5.1 Reflektioner
Våra allmänna reflektioner efter denna undersökning är att bygg-
branschen i dagsläget inte är redo för en sådan här undersökning.
Många som vi pratat med tycker det är ett spännande ämne men få är
insatta i det eftersom det idag finns ytterst lite forskning inom ämnet.
Byggbranschen behöver några år till för att en undersökning som vår
ska kunna bli helt trovärdig. Svarsfrekvensen på formuläret tvingade
oss använda schablonvärden vilket leder till att det slutgiltiga resultatet
kan skilja sig från verkligheten. Detta behandlas närmare i 5.2 Felkällor.

5.1.1 BVD
Vi har märkt att tillgången och kvalitén på BVD varierar mycket mellan
olika företag. Det är stor spridning på hur och vad man fyller i. Ett skäl
kan vara att deklarationen anses vara komplicerad och svår att fylla i.
Det är svårt att få fram all data som efterfrågas för att få fram en
fullständig BVD.  Det  verkar  också  finnas  ett  visst  ointresse  hos  en del
leverantörer som anser att deklarationerna inte efterfrågas och att det är
brist på kompetens hos beställare att värdera den information som finns
i deklarationen.

I de tidigare versionerna av BVD fanns det inte möjlighet att fylla i hur
mycket energi som förbrukas under produktionen. I den uppdaterade
BVD 3 är det flera fält som är frivilliga bl.a. de fälten som behandlar
LCA. Det är där informationen om energiåtgång under produktionen
finns,  alltså  den  punkt  vi  har  undersökt.  Att  ta  fram  LCA  för  en
produkt är tidskrävande och det är många företag som inte har
resurserna att göra det. En del har valt att istället lägga fokus på CO2-
utsläpp och hur det påverkar miljön. Vi tror att branschen i framtiden
kommer inriktas på andra saker som exempelvis energiåtgång. Energi
är dyrt och vi måste i framtiden lära oss att använda den mer effektivt.

Vi har sett en viss förbättring med den senare BVD. Fler och fler
tillämpar dem, men det går trögt. Det bör sättas högre mål angående
BVD att de blir mer efterfrågade i branschen, kanske till och med
obligatoriska. Detta är en punkt som kommer bli allt viktigare i
framtiden och det finns pengar att tjäna på en energisnålare
produktion. Om byggherrar sätter krav på leverantörerna använder
BVD kommer fler att göra det.
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5.1.2 Stora vs. små företag.
Det är lätt att tro att det bara är de stora företagen som är intresserade
av hur mycket energi det används under tillverkningen av deras
produkter. Eftersom de har stor produktionsvolym finns mycket energi
att spara och där med pengar. Men det har visat sig att det inte spela
någon roll om det är ett stort företag eller ett litet för att ha kontroll på
sin energiåtgång. Tyvärr är det många företag som inte mäter
energiåtgången under produktionen. De företagen som har tillverkning
i Sverige har bra kontroll på energiåtgång under tillverkning, och även
LCA. Det är inte bara de stora företagen som har gjort LCA utan även
många mindre, vilket visar på att miljöfrågor ligger ganska långt fram i
många svenska företag idag.

Frågan är nu vad som händer om inköpen och tillverkningen blir mer
internationella? Blir kontrollen av energiförbrukningen då mindre? Det
finns större svenska företag som har en del tillverkning utomlands. Om
de köper produkter direkt ifrån producenten kan de ha kontroll över
produkterna och hur energisnåla och miljövänliga de är. Om de
däremot inhandlas via mellanhänder är det svårt för företaget här i
Sverige att veta var och hur de är tillverkade och vad de innehåller.

5.1.3 Beräkningarna
Det resultat som vi har fått fram är att tillverkning och produktion
motsvarar 3,5 år av bruksenergin. Det bör noteras att inga installationer
är medräknat i detta resultat! Installationer är troligtvis en relativt stor
del av tillverkningen men för att begränsa omfattningen på rapporten
har vi inte tagit hänsyn till installationer, dock ingår energiåtgången för
att installera dessa i projektet i den energimängd som redovisas i tabell
3.3.

En enklare överslagsräkning kan däremot göras för att även inkludera
installationerna. Detta kan exempelvis göras med kalkylsiffrorna och
förhållandet mellan byggentreprenaden och installations-
entreprenaderna. Den totala produktionsbudgeten är 462 Mkr där
byggentreprenaden står för 311 Mkr och installationsentreprenaderna
för 151 Mkr. Installationerna står alltså för ca 1/3 av produktions-
budgeten. Om man säger att energiförhållandet är detsamma skulle det
motsvara 1,2 år av bruksenergin. Tillsammans motsvarar
byggentreprenaden och installationsentreprenaderna 4,7 år av
bruksenergin. Detta är alltså endast en grov uppskattning endast för att
få en uppfattning om hur stor denna del kan tänkas vara.
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I början av rapporten nämndes Adalberths procentfördelning av
förhållandet mellan energiåtgången på en LCA. Brukarfasen förbrukar
85 %, tillverkning 14 % och transport 1 % av totala energin. Om man
räknar med att BioCentrum har en livslängd på 50 år blir fördelningen:
brukarfas 89 %, tillverkning (bygg och installationer) 10 % och transport
antas vara lika stor som tidigare, alltså 1 %. Detta är en grov
uppskattning.

5.1.4 Stora energiförbrukare
Det finns några material som utmärker sig som stora energiförbrukare
t.ex. tegel och gummimatta. Tegel förbrukar mycket energi i
tillverkningen eftersom det ska brännas i extremt hög temperatur för att
bli frostbeständigt. Däremot har teglet en lång livslängd och behöver
inget underhåll. Detta gör det till ett smart val i det långa loppet.

Gummigolvet är också ett material som utmärker sig bland de andra. I
projekteringen gjordes en systemvalsutredning för att, ur miljö-
synpunkt, få ett mer hållbart alternativ. Akademiska Hus kom då fram
till att gummigolv var ett bättre alternativ än t.ex. plastmatta.

5.2 Felkällor
Det finns flera felkällor som kan ha påverkat resultatet. För det första
kan avgränsningarna vara en stor felkälla. T.ex. har vi tagit bort
installationer helt. Hur mycket har det påverkat resultatet? För det
andra kan det vara så att vi har tagit bort vissa material som borde ha
varit med för att få ett trovärdigt resultat, se Bilaga 3. Detta gjordes för
att avgränsa rapporten och fokusera på de stora posterna.

För vissa material har vi inte hittat någon information om
energiåtgången under tillverkningen. Exempel på det är stål-
framtagning och trä. När det gäller stål har vi använt armeringsvärdet
eftersom vi anser att det motsvarar en liknande process. När det gäller
trä har vi inte hittat något värde, men den energi som går åt vid
tillverkning är endast energi för kapning och sågning, vilket är en
förhållandevis liten post. Mängden trä i projektet är också liten i
förhållande till andra material, vilket gör den försumbar. Vi har heller
inte hittat några schablonvärden för metallpartier. Vi har då använt oss
av värdet för fönster från leverantörsvärdena för att få fram en
energiåtgång. Detta för att metallpartier är stora fönster med
aluminiumkarm.
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Alla mängder som vi har räknat med i schablonvärdena har vi fått från
NCC i en mängdförteckning. Det är de mängder som de har köpt in till
projektet, vilket innebär att det innefattar även spill och dylikt, alltså
total materialförbrukning. Det kan också vara så att vi kan ha
misstolkat några av de enheterna på mängderna som vi har fått från
NCC.

Energiförbrukningen på plats är inte för hela byggtiden eftersom
byggnaden inte är 100 % klar förrän slutbesiktningen i maj. Den är nu
uppskattad till slutet av april. Det är dock en liten del av hela
produktionstiden så det bör inte påverka resultatet nämnvärt.

Vintrarna 2009/2010 och 2010/2011 har det varit osedvanligt kalla.
Detta har resulterat i att energiförbrukningen har varit högre än för
andra vintrar. Detta har ökat energiförbrukningen under produktionen.
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6. SLUTSATSER OCH REKOMENDATIONER
6.1 Slutsats
I problemformuleringen ställde vi frågan om hur många år produktion-
och tillverkningsenergin motsvarar i förhållande till förvaltningen. Vi
kom då fram till att produktionsenergin, som ligger på 8 405 923 kWh,
motsvarar 3,5 år av energiförbrukningen under förvaltning när man
räknar med en BRA på 19 782 m2.

En annan stor fråga när vi började denna undersökning var huruvida
byggbranschen har börjat fundera på detta och om den är redo att
svara. Vi märkte genom den dåliga svarsfrekvensen att leverantörerna
inte verkar ha kontroll på sin egna energiförbrukning. Detta kan bero
på att det inte är prioriterat hos företagen. Det var endast sex företag
som kunde svara på detta, varav ett av dem endast kunde svara på
levererade mängder. De som kunde ge oss den information som
behövdes och alltså hade kontroll på detta var; Herrljunga Terazzo, H-
fönster, Daloc, Ture Erikssons snickeri och Myresjökök.

Det krävdes en hel del sökande för att få fram schablonvärden då det
flesta  inte  fyller  i  de  frivilliga  fälten  i  BVD.  Vi  upptäckte  också  att  de
leverantörer som har produktion i Sverige, jämfört med övriga Europa,
ofta har betydligt bättre kontroll på energiförbrukning och transport.

6.2 Rekommendationer
Vi tycker att det borde vara obligatoriskt att fylla i produktionsenergin i
BVD eftersom att detta är en stor post i en byggnads livscykel.
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER
Eftersom att avgränsningarna i detta arbete är begränsade till
byggdelen skulle det vara intressant att även undersöka
installationerna för att få en bättre helhetsbild. Man skulle även kunna
undersöka en annan typ av stomme t.ex. en trästomme eller stål-
stomme.

Det  finns  även  andra  delar  i  en  LCA,  än  produktion  som  undersöks  i
denna rapport, som skulle vara intressant att undersöka. Exempel på
detta är transporter och destruktionsfasen.
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Bilaga 1. BVD
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Bilaga 2. Formulär till leverantörer
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Förklaringar till formulär

1Kontaktuppgifter
Här skrivs uppgifter till den person som har fyllt i arket.
Detta behövs för eventuell uppföljning och frågor.

2Komponenter
De olika komponenter/varor/produkter som Ert företag har levererat till
BioCentrum.
Fyll här i ALLA komponenter/varor/produkter.

3Total mängd
Den totala mängd som levererats till BioCentrum.

4Delmängd Hus B
Den mängd som levererats till Hus B, BioCentrum.

5Enhet
Den enhet som ni har levererat komponenter/varor/produkter i
exempelvis st, kg, m, m2, m3 m.fl.

6Energiåtgång tillverkad enhet
Den energi som gått åt att tillverka en enhet av den
komponent/vara/produkt som Ni har levererat till BioCentrum.

7Enhet
Den enhet som energiåtgången har angetts i, exempelvis kWh/st,
MWh/st, kWh/m/m2 osv.

8Tillverkningsort
Vart har de komponenter/varor/produkter tillverkats som Ni har levererat
till Biocentrum.

9Totalt antal leveranser
Det totala antalet leveranser som ni har levererat till BioCentrum.

10Antal leveranser till Hus B
Antalet leveranser till Hus B, BioCentrum.

11Anmärkning/kommentar
Om det är något specifikt som ni vill uppmärksamma oss på angående
formuläret.
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Bilaga 3. Mängdförteckning

Till Akademiska Hus
Från Mattias Monbäck
Datum 2010-05-05
Delges Slutbesiktning stomme

Materialmängder Stomme BioCentrum

Massiva väggar:
13338 kvadratmeter
7218 ton

HD/F Bjälklag:
14401 kvadratmeter
5144 ton

Massiva bjälklag:
1364 kvadratmeter
517 ton

Betongbalkar:
161 kvadratmeter
402 ton

Rännor:
253 kvadratmeter
633 ton

Stål:
575 ton

TRP-tak:
2563 kvadratmeter

Totalt: 13815 ton
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Mängder Stomkomplettering från NCC.
Det gråmarkerade är de material som använts i beräkningarna.
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Bilaga 4. Byggförbrukning BioCentrum

Uppgifter från Akademiska Hus angående energiförbrukning på
byggarbetsplatsen för BioCentrum. De grönmarkerade fälten har
summerats och använts i beräkningarna.
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