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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka en specifik byggnads klimatpåver-
kan från det inbyggda materialet och avfallet som lämnat byggnaden under produkt-
ionen. Utöver detta undersöks även mängden avfall som genererats per bruttoarea 
samt hur avfall från byggproduktionen kan minskas. Undersökningen utförs på upp-
drag av ett svenskt byggföretag. På grund av att rapporten behandlar information 
som kan uppfattas som negativ önskar byggföretaget att vara anonymt i denna rap-
port. 

Byggindustrin bidrar till avsevärda mängder koldioxidutsläpp. Byggnadsmaterial och 
byggavfall utgör en stor del av byggproduktionens klimatpåverkan. För att mäta kli-
matpåverkan användes i denna studie en förenklad livscykelanalys som syftar till att 

redogöra för de aktuella byggnadsmaterialens potentiella klimatpåverkan med avse-
ende på materialens produktion.  

Information om byggnadens material och avfall har tillhandahållits av byggföretaget. 
Beräkningar av material- och avfallsmängder har utförts med hjälp av kostnadskalky-
ler, fakturor och ritningar. Information om materialens klimatpåverkan har samlats 
in från de företag som materialen är beställda från.  

Byggnaden som studerades har en bruttoarea på 3 000 kvm, fördelade på en huvud-
byggnad om två våningar och en garagedel. Grunden är en pålad betongplatta och 
stommen är prefabricerad i stål. Resultatet visar att byggproduktionen genererat 
67,8 kg avfall per kvadratmeter bruttoarea. Störst mängd material utgjorde betong 
och det var även betong som hade störst del av potentiella bidraget till global upp-
värmning. Betong var även det material som genererat störst mängd avfall. Störst 
klimatpåverkan för avfallet hade avfall från mineralull. Resultatet visar även att avfall 
kan minskas om kunskap, avfallsmål och engagemang finns vid byggproduktionen.  

 
Nyckelord: Klimatpåverkan, byggnadsavfall, byggnadsmaterial, livscykelanalys och 
cirkulär ekonomi. 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine a specific building’s impact to the climate 
from built in material and the waste that has left the building during the production 
phase. Apart from this it is also examined how much waste that has been generated 
per gross area and how waste from the production can be reduced. The investigation 
has been implemented from a Swedish construction company. Because the report 
deals with information that can be perceived as negative, the construction company 
wishes to be anonymous in this report.  

The construction industry contributes with large amounts of carbon dioxide emis-
sions. Building materials and construction and demolition waste together forms a 
huge part of the production’s climate impact. To be able to measure this impact, a 

simplified life cycle assessment was used, with the aim to show the current climate 
impact of the building material, when considering the production of the material.   

Information about the building’s material and waste has been provided from the con-
struction company. Calculations of material and amounts of waste have been made 
based on cost calculations, invoices and construction drawings. Information about the 
climate impact of the material has been collected from the material suppliers. In case 
the companies did not have information, data from a similar material has been chosen. 

The building that was examined has a gross area of 3000 square meters, distributed 
on a main building with two floors and a garage. The fundament is a piled concrete 
plate and the body is prefabricated in steel. The result show that the production has 
generated 67.8 kilogram waste per square meter gross area. The main material was 
concrete and it was also concrete that had the largest potential contribution to global 
warming. Concrete was also the material that generated the most waste. Biggest im-
pact on the climate was waste from steel fasteners. The result also shows that waste 

can be reduced if knowledge, waste goals and dedication are present in the produc-
tion.   

 

Key words: Climate influence, building waste, building material, life cycle analysis, 
circular economy.  

 

 

 

 

  



 

viii 

 



 

ix 

Innehållsförteckning  
 

Förord.................................................................................................... ii 

Sammanfattning......................................................................................... v 

Abstract ................................................................................................ vii 

1 Introduktion ..................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ...................................................................................... 1 

1.2 Syfte ............................................................................................ 2 

1.3 Frågeställningar ............................................................................... 2 

2 Metod ............................................................................................ 3 

2.1 Funktionell enhet ............................................................................ 3 

2.2 Litteraturstudie ............................................................................... 3 

2.3 Datainsamling ................................................................................. 3 

2.4 Bedömning av miljöpåverkan ............................................................... 5 

2.5 Möten och platsbesök........................................................................ 5 

2.6 Validitet ....................................................................................... 5 

3 Teori ............................................................................................. 6 

3.1 Myndigheter .................................................................................. 6 

3.1.1 Sveriges Byggindustrier .................................................................. 6 

3.1.2 Återvinningsindustrierna ................................................................. 6 

3.1.3 Naturvårdsverket ......................................................................... 6 

3.1.4 Miljönämnden ............................................................................. 6 

3.1.5 Länsstyrelsen .............................................................................. 7 

3.2 Livscykelanalys ............................................................................... 7 

3.3 Miljövarudeklaration ........................................................................ 9 

3.4 Cirkulär ekonomi ............................................................................ 9 

3.5 Avfall ......................................................................................... 11 

4 Resultat ........................................................................................ 13 

4.1 Avfall per bruttoarea....................................................................... 13 

4.2 Global uppvärmning ....................................................................... 14 

4.3 Förbättringsåtgärder för minskat avfall.................................................. 20 

5 Diskussion ..................................................................................... 22 

5.1 Metod ........................................................................................ 22 

5.2 Teori ......................................................................................... 22 

5.2.1 Livscykelanalys .......................................................................... 22 

5.2.2 Cirkulär ekonomi ....................................................................... 23 

5.2.3 Avfall ..................................................................................... 23 

5.2.4 Deponi .................................................................................... 23 

5.3 Resultat ...................................................................................... 24 

5.3.1 Avfallsmängd per kvadratmeter färdig byggnad .................................... 24 

5.3.2 Avgränsning .............................................................................. 25 

5.4 Felkällor ..................................................................................... 25 

6 Slutsatser ....................................................................................... 26 



 

x 

7 Referenser ..................................................................................... 27 

Bilaga 1 – Val av material ............................................................................. 1 

Bilaga 2 - Armering .................................................................................... 3 

Bilaga 3 - Avjämningsmassa ........................................................................... 5 

Bilaga 4 – Betong ....................................................................................... 6 

Bilaga 5 – Fibercementskiva .......................................................................... 7 

Bilaga 6 - Virke ......................................................................................... 8 

Bilaga 7 – Brandisolering ............................................................................ 10 

Bilaga 8 - Cellplast ................................................................................... 12 

Bilaga 9 - Mineralull.................................................................................. 13 

Bilaga 10 - Gipsskivor ................................................................................ 14 

Bilaga 11 – Stålreglar ................................................................................ 15 

Bilaga 12 - Plywood .................................................................................. 16 

Bilaga 13 - Lister...................................................................................... 17 

Bilaga 14 - Stålstomme .............................................................................. 18 

Bilaga 15 - Håldäck ................................................................................... 19 

Bilaga 16 - Thermowood ............................................................................ 20 

Bilaga 17 – Tegel ..................................................................................... 21 

Bilaga 18 – Avfallsmängder från avfallsföretaget ................................................. 22 

Bilaga 19 – Sammanställd lista……………………………………………………… 23 

Bilaga 20 – Avfallsfraktioner……………………………………………………….. 24 

  



 

xi 

 



 

1 

1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Koldioxidutsläppen är den största orsaken till klimatförändringarna. År 2016 var de totala ut-
släppen på grund av byggsektorn i Sverige cirka 128 miljoner ton koldioxidekvivalenter (Bover-
ket, 2019a), vilket innebär 21 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp år 2016. Sverige är ett 
land som växer och utvecklas, det finns ett stort behov av byggnation av nya bostäder, industrier 
och vägar (Sveriges regering, 2016).  

Då konstruktioner till ett värde av en miljon dollar byggs i Europa genereras det i genomsnitt 
avfallsmängder på 55-60 ton (Wing-Yan Tam & Lu, 2016). Flera länder runt om i världen har 
blivit medvetna om de negativa konsekvenserna avfall från bygg- och rivningssektorn har på mil-
jön och detta har medfört att flera lagar och system har blivit upprättade för att minska avfallet 
(Tam & Tam, 2008). 

FN:s medlemsländer antog den 25 september 2015 Agenda 2030, en agenda som inrymmer de 
Globala målen för hållbar utveckling till år 2030. Bland dessa mål finns bland annat problemet 
som kallas “klimatkrisen” att lösa och detta skall ske genom att bland annat följa de globala målen 
för hållbar konsumtion och produktion; delmål 12.5, Minska mängden avfall markant och del-
mål 12.4, Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall. (Globala målen, 2015).  

Byggbranschen är en av de viktigaste branscherna att klimatanpassa på grund av den stora klimat-
påverkan byggbranschen har. På grund av detta är det viktigt att fastställa vilka delar av byggnat-
ionen som är särskilt energikrävande och ta lärdom av detta vid framtida byggproduktion (Yu, 
Wiedmann, Crawford, & Tait, 2017). Yu, et al. (2017) undersöker i en studie vad som är de 
största bidragsgivarna till koldioxidutsläppen från byggbranschen och resultatet visar att det är 
material, avfall el och vatten (Yu, et al. 2017).  

Inom byggbranschen slängs tusentals ton material och produkter varje år helt i onödan. EU har 
satt upp återvinningsmål gällande byggavfall i syfte att använda naturresurser på ett mer hållbart 

sätt. Återvinningsmålen gällande byggavfall uppkom efter en studie som genomfördes 2012-
2013 och innebär att förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning 
(exklusive energiåtervinning) av icke farligt bygg- och rivningsavfall ska öka till minst 70 vikt-
procent före år 2020 (Naturvårdsverket, 2018a).  

Vid materialval inför byggnation är det många parametrar som måste viktas. Materialet påverkar 
inte bara den miljömässiga och ekonomiska investeringen idag utan även framtida drift och un-
derhållskostnader bör beaktas. (Burström, 2007) Genom att välja klimatsmarta material kan kol-
dioxidutsläppen minskas. Det kan man göra genom att använda sig av kunskap om produkter och 
tjänster som redan finns idag. (Yuan Chen et al., 2018). 

På grund av den negativa påverkan byggindustrin har på globala uppvärmningen finns intresse att 
identifiera metoder för att mäta miljöpåverkan och fastställa vilka praktiska åtgärder som kan ge-
nomföras för att minska koldioxidutsläppen från byggnadsmaterial och byggavfall (Lai, Yeh, 
Chen, Sung & Lee, 2015).  

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Bygg--och-rivningsavfall/EUs-atervinningsmal-for-byggavfall/
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka en specifik byggnads potentiella bidrag till den globala upp-
värmningen vid byggproduktion och definiera hur mycket avfall som har genererats, var avfallen 
kommer från samt hur avfallsmängderna kan minska.    

1.3 Frågeställningar 

1 Hur mycket avfall har byggnaden genererat per kvadratmeter bruttoarea?  

2 Hur stort är det potentiella bidraget till global uppvärmning från produktionen av byggnads-

materialen?  

3 Vilka förbättringar, med avseende på byggnadsavfall, kan tas fram till framtida projekt? 
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2 Metod 

Arbetet inleddes med att definiera syfte med studien och undersökningens omfattning. På grund 
av begränsad tillgång till data och på grund av tidsekonomiska skäl begränsas studien till att ana-
lysera de material som utgjort störst del av byggnaden. Eftersom syftet med studien var att be-
stämma det potentiella bidraget till global uppvärmning för byggnadsmaterialen i en specifik 
byggnad valdes det att genomföra en livscykelanalys som begränsas till produktion av materialen. 

2.1 Funktionell enhet 

Vid miljöbedömning med livscykelanalys ska en eller flera funktionella enheter definieras. Be-
greppet funktionell enhet motsvarar den funktion den utvärderade produkten levererar. Byggna-
den som undersöks i studien består av två delar; en huvudbyggnad om två våningar och en gara-
gedel. De båda byggnadernas sammanlagda bruttoarea är 3000 m2. Stommen utgörs av en pre-
fabricerad stålstomme. På grund av att marken vid byggnadens placering delvis är lerig jord be-

står grunden av en pålad betongplatta. Byggnaden finns i norra Uppland och är färdig för över-
lämnande till beställare i juni 2019. Vanligtvis används 1m2 byggnad som funktionell enhet vid 
livscykelanalys av byggnader. Byggföretaget hade som önskemål att genomföra undersökningen 
på byggnaden för att använda resultatet som en utvärdering av material och avfallshanteringen 
och resultatet har inte som syfte att jämföras med andra byggnader. Därför kommer funktionell 
enhet för studien vara hela byggnaden.   

2.2 Litteraturstudie 

När studiens mål, syfte, funktionell enhet och systemgräns var utformat tog författarna del av 
tidigare forskning kring ämnen som rör området. Studien bygger även på fakta från böcker som 
använts som kurslitteratur vid tidigare kurser i utbildningen. Annan relevant fakta har erhållits 
genom att studera undersökningar från Naturvårdsverket, Sveriges byggindustrier, Boverket, 
olika avfallshanteringsföretag och stora byggbolag. Tidigare examensarbeten har också varit av 
intresse och här har viss kunskap och inspiration till den aktuella studien hämtats. En stor del av 
studien utgjordes av litteraturstudie kring livscykelanalys för att erhålla tillräckligt med kunskap 
för att genomföra den förenklade livscykelanalysen.  

2.3 Datainsamling 

Byggföretaget har ekonomin för inköpta byggnadsmaterial samlad i ett kostnadskalkylprogram 
där inköpt byggnadsmaterial studerades och de material som utgjort stor del av byggnaden, eko-

nomiskt, ansågs relevanta att studera och valdes ut.  

Material som utgjort en liten del av byggnaden, utifrån ekonomi valdes bort för att hålla arbetet 
inom rimlig omfattning. Några av de material som valdes bort först var fogband, folie och papp. 
Material som författarna har beräknat men valt bort av osäker data var papptäckning, sedumtak, 
undertaksskivor och lättbalk av plåt (se bilaga 1 för fullständig information). De 17 material som 
nu återstod började studeras djupare genom beräkning av den mängd material som köpts in. 
Dessa materielmängder kommer i rapporten att kallas för de studerade materialen medan den 
totala mängden material eller den totala mängden avfall innebär hela byggnadens massa eller allt 
avfall som lämnat byggnaden, alltså även det som inte studerats.  
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För 13 av de 17 material som studerades vidare fanns fakturor att tillgå. Genom att samla faktu-
ror för samma material beräknades kostnaden av materialen och jämfördes med utgifter som re-

dovisats i kostnadskalkylprogrammet. Allt material fanns redovisat i fakturorna för armering, 
avjämningsmassa och betong. Andel material i kilogram som fanns redovisad på respektive fak-
tura kunde således summeras och antas vara valid för dessa material (se bilaga 2-4). 

Fakturor för fibercementskiva, virke, brandisolering och cellplast fanns att tillgå men slutsum-
man i kalkylprogrammet stämde inte med det summerade priset på fakturan. Ett medelpris per 
kilogram byggnadsmaterial beräknades för varje material och med hjälp av detta resultat beräk-
nades en ungefärlig mängd totalt inköpt material med hjälp av summan i kalkylprogrammet (se 
bilaga 5-8). 

Det finns flera olika typer av liknande material under samma kategori för mineralull, gipsskivor, 
stålreglar, plywood och lister. Dessa har beräknats genom att kontrollera fakturor för att få de 
olika sorternas pris. Sedan har det uppskattats hur stor procentandel varit av varje materialtyp 
med hjälp av fakturor och sedan kontrolleras mot ritningar. På detta sätt har en andel av varje 
materialtyp beräknats med slutsumma från kalkylprogrammet (se bilaga 9-13). 

Stålstommen beställdes som totalentreprenad och levererades färdig så inget avfall har genere-
rats på byggarbetsplatsen. Genom mailkontakt med konstruktionskonsulten tillhandahölls de 
mängder stålsorterna utgjort i stommen (se bilaga 14). 

Hela bjälklaget bestod av prefabricerat håldäck som levererades från Polen. Håldäck är armerade 
betongelement med längsgående kanaler. Beräkningar av håldäcket gjordes med hjälp av inform-
ation som tillhandahölls av Byggföretaget. Det gjordes 60 håltagningar i bjälklaget på byggarbets-
platsen och avfallet från håltagningen sorterades till inerta massor (se bilaga 15). 

Byggnadens fasad bestod dels av värmebehandlat furu, kallat thermowood och dels av tegel. 
Thermowoodens inköpsmängd gavs av arbetsledare på företaget. Med information från 

Thermowoodföretaget beräknades thermowoodens vikt (se bilaga 16). 

Tegel köptes in av underleverantör som även utförde murning. Inget exakt pris eller mängd in-
köpt material fanns att tillgå men enligt föreskrifter på ritningar var specifikt material föreskri-
vet. På materialleverantörens hemsida fanns information om antal tegelstenar per m2 färdig mur-

ning och genom att studera ritningar uppskattades andelen inbyggt material. Med hjälp av ar-
betsledare på arbetsplatsen uppskattades avfallet från tegel att bli 5 % och med dessa beräkningar 
kunde det inköpta materialet beräknas. Det fanns stora osäkerheter i mängd inköpt murbruk och 
på grund av detta valde författarna att inte inkludera murbruk i undersökningen (se bilaga 17). 

När pris, volym och vikt tagits fram för alla de material som valdes ut hämtades information om 
materialens potentiella klimatpåverkan i form av miljövarudeklarationer (EPD). Med hjälp av 
miljövarudeklarationerna avlästes sedan materialens klimatpåverkan. Vissa EPDer fanns att tillgå 
på materialleverantörens hemsida. I andra fall fanns de redovisade i SundaHus-databasen eller i 
Byggvarubedömningen. SundaHus är ett webbaserat system som ska underlätta att välja rätt typ 
av material genom att redovisa vilka ämnen som finns i byggnadsmaterialen och fokus ligger på 
att redovisa farliga ämnen (SundaHus, 2018). Byggvarubedömningen är dels ett projektverktyg 
som möjliggör spårning av inbyggda produkter i befintliga hus samt dess kemiska ämnen. Dels 
består byggvarubedömningen av en databas över hållbarhetsbedömda produkter (Byggvarube-
dömningen, 2015). 
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Författarna kontaktade de företag som inte hade EPDer tillgängliga för att samla information 
kring klimatpåverkan. För de företag som inte hade information kring klimatpåverkan valdes det 

att istället studera EPDer av liknande material. Det som studerades i EPDerna var klimatpåver-
kan för produktion och transport (se bilaga 2-17 för information kring EPD). Författarna under-
sökte med hjälp av ett datorprogram, OneclickLCA, de olika materialens klimatpåverkan men 
på grund av tidsprioritering valdes det att studera miljövarudeklarationer för likvärdiga 
material.   
Redovisning av den avfallsmängd som lämnat byggnaden tillhandahölls av byggföretaget. Detta 
dokument beskrev vilka containrar som lämnat byggarbetsplatsen och till vilken mängd i kilo-
gram (se bilaga 18). Det hölls ett möte med kontaktpersonen på avfallsföretaget för att få större 
klarhet i vad som funnits i varje container och vad som hände med avfallet efter att det lämnat 
byggarbetsplatsen (se bilaga 19). Uppskattning av det avfall som genererats av varje materialtyp 
gjordes med hjälp av personal på företaget på grund av att inga exakta mängder fanns redovisade. 

2.4 Bedömning av miljöpåverkan 

Genom att beräkna mängden avfall per bruttoarea fick författarna en uppfattning om hur mycket 
avfall som hade genererats. Detta gjordes genom att summera all avfallsmängd som tillhandahål-
lits av byggföretaget och sedan dividera summan med byggnadens bruttoarea.  

Mängden inköpt material och avfallsmängd multiplicerades med utsläppsmängderna från miljö-
varudeklarationerna så det totala potentiella bidraget till global uppvärmning för varje material-
typ erhölls. Dessa resultat analyserades och sammanställdes i olika diagram för att få en helhets-
bedömning. De värden som anskaffades för materialens klimatpåverkan var redovisade på olika 
sätt och räknades om så att alla värden kunde redovisas som potentiell global uppvärmning för 
ett kilogram material. Detta genomfördes så att materialen kunde jämföras med varandra och 
sammanställdes i en tabell. 

2.5 Möten och platsbesök 

Genom regelbundna möten med handledare, från såväl företag som skola har författarna fått väg-
ledning i examensarbetet. Författarna har genomfört flera platsbesök på byggarbetsplatsen som 
studien avser för att tillförskaffa sig information och kunskap i hur material- och avfallshante-
ringen sker på riktigt. Genom ett möte med avfallshanteringsföretaget har författarna fått in-

formation kring vad som händer med de olika fraktionerna när de har lämnat byggarbetsplatsen. 

2.6 Validitet 

De materielmängder som författarna räknat fram, både då det gäller inköpt material och avfalls-

fraktioner, utgår från information som tillhandahållits av företaget och materialleverantörer. På 
grund av att författarna inte haft möjlighet att ta del av all information har vissa antaganden fått 
göras. Alla uträknade materielmängder har jämförts mot ritningar för att kontrollera rimligheten 
i framtagna värden.  
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3 Teori 

3.1 Myndigheter  

3.1.1 Sveriges Byggindustrier 

Sveriges byggindustrier är en bransch-, arbetsgivar- och medlemsorganisation i Svenskt Närings-
liv och riktar sig till byggföretag som är verksamma på den svenska marknaden. De driver sin 
verksamhet på utspridda platser i Sverige för att hålla hög kvalité på sin verksamhet (Naturvårds-
verket, 2018b). 

Sveriges byggindustrier har tagit över och uppdaterat Kretsloppsrådets riktlinjer och håller en 
fortlöpande uppdatering för att säkerställa att riktlinjerna är aktuella enligt lagen. Kretsloppsrå-
det startade 1994 och avvecklades 2012. Kretsloppsrådet var en förening inom bygg- och fastig-
hetsbranschen som startades ursprungligen för att bistå med vägledning och ta fram normer. 
2007 tog Kretsloppsrådet fram riktlinjer för branschens avfallshantering. Detta var en av åtgär-
derna inom branschens miljöprogram som gjordes för att minska deponimängderna (Naturvårds-
verket, 2018b). 

En del av Sveriges byggindustrier är byggmaterialindustrierna som arbetar med hållbara materia-
lösningar och samordna gemensamma frågor gällande hela byggmaterialindustrin (Byggmaterial-
industrierna u.å.a). Byggmaterialindustrierna utvecklar byggvarudeklarationer vilket är ett do-

kument som beskriver ett materials innehåll (Byggmaterialindustrierna, u.å.b). 

3.1.2 Återvinningsindustrierna 

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation som är en av medlemsorganisationerna i 
Svenskt Näringsliv och arbetar för Återvinningsföretag. Medlemmarna i branschorganisationen 
arbetar inom området bygg- och rivningsavfall (Naturvårdsverket, 2018b). Återvinningsindustri-
erna fokuserar på att arbeta med samhälls- och miljönytta med återvinning, avfallshierarkin sty-
rande, etik och ansvarsfullt företagande och kunskap och konkurrens skapar utveckling, innovat-
ion och företagande (Återvinningsindustrierna, 2016).  

3.1.3 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som arbetar med miljöfrågor inom Sverige, EU och 
internationellt på uppdrag från svenska regeringen. Miljöarbetet handlar om klimat, luft, mark, 
biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning och miljöforsk-
ning (Naturvårdsverket, 2019a). 

3.1.4 Miljönämnden 

Miljönämnden är en politisk nämnd som finns i alla Sveriges kommuner på ett eller annat sätt 
och arbetar med miljöfrågor. Miljönämndens mål är att bidra till ett miljömässigt hållbart sam-
hälle. Miljönämnden samverkar med organisationer, näringsliv i kommuner genom projekt och 
internationellt samarbete. En viktig uppgift för miljönämnden är stöd och samordning av det in-
terna miljöarbetet (Västra Götaland miljönämnd, 2018). 
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3.1.5 Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen är en tillsynsmyndighet som arbetar regionalt i kommunerna. Länsstyrelsen hand-
lägger tillsynsärenden gällande avfall och avfallsanläggningar. (Naturvårdsverket, 2018b). Läns-
styrelsen arbetar med att se till att avfallet tas hand om på ett säkert sätt. Därför kräver Länssty-
relsen anmälningar och ärenden på större mängder avfall för att ha kontroll så de hanteras rätt. 
Länsstyrelsen strävar efter att återvinna och återanvända så mycket material som möjlig och även 
förebygga uppkomsten av avfall (Länsstyrelsen, u.å.). 

3.2 Livscykelanalys 

Det finns en mängd olika metoder för att analysera produkters miljöpåverkan och metoderna har 
utvecklats beroende på fokus och krav på validitet. Dessa miljöpåverkansmetoder har som syfte 
att ge underlag till olika typer av beslut. Alla metoder för beräkning av miljöpåverkan baseras på 
en modell som är en förenkling av det givna problemet. Detta kan innebära att en viss typ av in-
formation inte inkluderas i beräkningen men det behöver inte betyda att slutresultatets validitet 

försämras. Dock är det viktigt att vara medveten om att resultatet bygger på förenklingar av 
verkligheten (Rydh, Lindahl och Tingström, 2002). 

LCA, Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment, är en av de mest etablerade metoderna för 
miljösystemanalys. Analysen beaktar miljöpåverkan av produktionen, användningen av produk-
ten och avfallshanteringen av produkten. (Rydh et al., 2002) En livscykelanalys kan utföras på i 
stort sett alla produkter och aktiviteter (Curran, 2012). En LCA lämpar sig då det finns behov av 
detaljerade och komplexa analyser och kräver kvantifierade data (Rydh et al., 2002). Resultatet 
av en LCA ger en helhetsbedömning av potentiell miljöpåverkan. I resultatet går det att utläsa 
Klimatpåverkan, försurning, marknära ozon och övergödning. Ofta ingår bara vissa delar av 
livscykelanalysen i bedömningen (Boverket, 2019b). 

Vid bedömning av en byggnads miljöpåverkan är Livscykelanalys en lämplig metod. Med hjälp av 
en LCA kan miljöpåverkan av de olika skeenden som uppstår vid en byggnads livscykel redovi-
sas. Resultatet kan användas för att utföra byggnationer med mindre miljöpåverkan. En byggnads 
livscykel delas in i tre olika skeden, byggskedet, som innebär produktskede och byggprodukt-

ionsskede, användningsskedet och slutskedet. Se figur 1 nedan. Dessa skeden delas i sin tur in i 
olika informationsmoduler. Detta gör att resultatet av livscykelanalyser kan redovisas på ett lik-
formigt sätt. Utförs en LCA i tidigt skede av bygg finns störst möjlighet att påverka resultatet ef-
tersom byggnadsmaterial och tillvägagångssätt kan väljas utifrån resultatet (Boverket, 2019b). 
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Figur 1: Illustration av livscykel för en byggnad (Boverket, 2019b) 
 

En LCA utförs ofta på byggnader i fyra steg. Först definieras målet med livscykelanalysen. Här 
definieras vad livscykelanalysens resultat användas till, hur omfattande resultatet ska vara och 
vilka krav som ställs på datakvalitet. Sedan genomförs en resurssammanställning vilket innebär 

en inventering av energin och materialen som används under livscykeln. Detta studeras ofta från 
en ekonomisk kalkyl eller en digital modell (BIM) av byggnaden (Boverket, 2019c). Vid byggna-
der där BIM använts finns mallar utvecklade som underlättar analysen av koldioxidutsläpp för 
fler parametrar än bara det som byggnaden i sig har utgjort. BIM bidrar även till ett effektivt sätt 
för att hämta data till klimatkalkylen. (Wang et al., 2018) Informationen om produkterna som 
hämtats från kostnadskalkylprogrammet eller digitala modellen räknas om till generiska resur-
ser. Dessa resurser kopplas till olika miljödata. Denna data hämtas ofta från materialleverantörer 
men utveckling av databaser med samlad information pågår.  

När data är insamlad bedöms miljöpåverkan. Här relateras utsläpp och resursanvändning till 
olika miljöproblem beroende på vad syftet med livscykelanalysen är. I den aktuella studien be-
döms potentiell klimatpåverkan i kilogram koldioxidekvivalenter. Växthusgaser har olika påver-
kan på klimatet och för att kunna jämföra dem med varandra räknas deras klimatpåverkan om till 
koldioxidekvivalenter. Detta görs genom att multiplicera alla utsläpp, med en global uppvärm-

ningspotential (Global Warming Potential, GWP). Med hjälp av gasernas individuella GWP räk-
nas de om till koldioxidekvivalenter (Gustafsson, 2011). De olika växthusgaserna har olika livs-
längd och därför brukar utsläppet räknas om till koldioxidekvivalenter på 100 års sikt. Metan är 
en kraftig växthusgas men bryts ner snabbare än koldioxid och utslaget på 100 år blir dess påver-
kan 34 gånger så stort som koldioxid. Lustgas är 298 gånger starkare än koldioxid under samma 
tidsrymd. Trots att både metan och lustgas är starkare än koldioxid är det ändå koldioxid som 
står för den största delen av klimatpåverkan på grund av att utsläppen är så stora (Schmidt, 
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Ruedy, Miller & Lacis, 2010). Sist tolkas och sammanställs resultatet. Vid tolkning av resultatet 

presenteras siffrorna på ett sätt som besvarar frågorna från första steget (Boverket, 2019c). 

3.3 Miljövarudeklaration 

Environmental product declaration, EPD, eller miljövarudeklaration, är ett dokument som till 
största delen baseras på en livscykelanalys av en vara eller tjänst. Det som går att utläsa av EPDn 
är miljöpåverkan av produkten livscykelanalysen är utförd på. De krav som ställs på livscykelana-
lysen och på hur miljövarudeklarationen ska sammanställas kommer från det internationella 
EPD®-systemets regelverk. En godkänd, oberoende part ska granska och verifiera EPDn innan 
den registreras och publiceras. Det som går att utläsa ur EPDn är bland annat potentiella bidra-
get till global uppvärmning produkten genererat, vid tillverkning och transport (Boverket, 
2019d). 

Regler och riktlinjer för framtagning av EPDer grundar sig alltid på produktspecifika regler 
(PCR) (The international EPD system, u.å.). EPDerna som ingår i den aktuella studien baseras 
från PCR av EN 15804 och ISO 14025. EN 15804 är en europastandard som publicerades för 

första gången år 2012. EN 15804 är en standard för EPD om hållbarhet för byggnadsarbeten och 
tjänster. Standarden gör att informationen och jämförbarheten blir bättre för EPDer i byggsek-
torn genom att harmonisera strukturen. Standarden innehåller inte en strikt regel utan beskriver 
teknisk utveckling för en byggprodukt genom data för indikatorer över de olika livscykel stadi-
erna för produkten. (Sonnen & Tecante, u.å.). ISO 14025 publicerades 2006 och används främst 
till kommunikation och fastställning av principer för miljöinformationens användning (Internat-
ional Organization for Standardization, 2006). 

3.4 Cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi är ett koncept som strävar efter att minska avfall, vilket krävs för att klara det 
globala målet gällande minskad konsumtion. Dagens samhälle är till stor del uppbyggt på en lin-
jär ekonomi. Linjär ekonomi utgår ifrån att producera, konsumera, använda och slänga vilket tär 
på jordens resurser. Se figur 2. Cirkulär ekonomi utgår från ett kretslopp. Produkterna som är 
tillverkade skall finnas i samhället tills det behövs tillsätts nytt material i kretsloppet för att pro-
dukten ska hålla standarden, se figur 3 (Didenko, Klochkov & Skripnuk, 2018). 

 
 

Figur 2: Linjär ekonomi som visar råmaterial, design, tillverkning, användning och 
avfall (Naturskyddsföreningen, u.å). 
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Figur 3: Cirkulär ekonomi; Råmaterial, Hållbar design, tillverkning, användning, 
insamling, återvinning, hållbar design, återtillverkning, återanvändning, osv.  

(Naturskyddsföreningen, u.å) 

Linjär ekonomi är inte hållbart på grund av den miljöpåverkan som uppstår från avfall. Laurenti, 
Martin, och Stenmarck (2018) påstår att avfallet i en cirkulär ekonomi tillsammans med pro-
duktavfallets ekologiska fotavtryck skulle förbättra miljömedvetenheten hos konsumenterna och 

resurseffektiviteten inom industrin. Med hjälp av det ekologiska fotavtrycket görs uppskatt-
ningar av ytan som krävs för att producera det vi konsumerar och för att ta hand om avfallet som 
bildas. Beräkning av det ekologiska fotavtrycket sker genom beräkning av den yta med nyplante-
rad skog som skulle krävas för att absorbera koldioxidutsläppen. Med hjälp av det ekologiska 
fotavtrycket redovisas lättförståeliga resultat som kan användas som samhällsinformation för att 
väcka medvetenheten om vårt beroende av det ekosystem vi lever i. Beräkning av fotavtrycket 
sker genom sammanräkning av flera olika slags ytor som vi utnyttjar (Världsnaturfonden 
[WWF], 2019). 

EU strävar efter att omsätta cirkulär ekonomi i praktiken. År 2015 presenterade EU en hand-
lingsplan för cirkulär ekonomi. Handlingsplanen innehöll åtgärder som skulle vidtas under man-
datperioden som pågår till 31 oktober 2019. Handlingsplanens initiativ för produkters livscykel 
är att påverka produktens produktion, design, konsumtion, avfallshantering och marknad för 
återvunnet material (Naturvårdsverket, 2019b). 

I Sverige finns det nationella mål gällande återvinning. Det är en start på arbetet mot målet att 

omsätta cirkulär ekonomi i praktiken. För att kunna öka mängden återvunnet material måste 
både offentliga och privata aktörer öka efterfrågan på återvunnet material. En viktig förutsätt-
ning för att cirkulär ekonomi ska fungera i praktiken är att det måste bli lönsamt att använda 
återvunna råvaror och material (Återvinningsindustrierna, 2019). 
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Något som kan förhindra återbruk/återanvändning/återvinning i byggindustrin är att många 
produkter består av flera olika material och kan vara svårt att återvinna. Det kan även finnas far-

liga material som måste omhändertas med försiktighetsåtgärder. För att förbättra denna ovisshet 
om produkterna skulle det underlätta med information om vilka kemikalier och material som 
finns i produkten. Informationen ska gå från tillverkare till konsument enligt Naturskyddsför-
eningen (u.å.). Idag har konsumenten bara rätt till den information om produkten via EUs lista 
med farliga ämnen som måste redovisas för produkten. Men även den informationen kan falla 
bort innan återvinningsstadiet (Naturskyddsföreningen, u.å.). 

3.5 Avfall 

Det är relativt nytt att systematiskt förebygga avfall inom bygg- och anläggningsbranschen. Ändå 
är avfallsmängden från bygg- och rivningssektorn den näst största i Sverige efter gruvsektorn 
(Svensk byggtjänst, 2016). Sverige har dock kommit långt i utvecklingen av att minska depone-
ring av avfall men måste fortsätta att bli bättre på att minska avfallsmängderna (Personlig kom-
munikation Avfallsföretaget). I Sverige finns lagstiftning kring att förebyggande av avfall och 
byggsektorns avfall är bland de högst prioriterade områdena i avfallsplanen. I byggbranschen ska 
fokus ligga på förebyggande av uppkomsten av avfall och återanvändning (Sveriges Riksdag, 
2019).   

Avfallstrappan, även kallad avfallshierarkin är ett EU-direktiv som har antagits i den Svenska mil-
jöbalken. Avfallstrappan är framtagen för att undervisa hur man kan minska avfallet. En illustrat-
ion över avfallstrappan visas i figur 12 (Naturskyddsföreningen, 2015). Både avfallstrappan och 
cirkulär ekonomi syftar till att minska användningen av naturresurser så långt det går genom att 
låta de produkter som finns kretsa i samhället så länge som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Avfallstrappan. (Naturskyddsföreningen, 2015) 

Översta steget i avfallstrappan, minimera avfall är det mest eftersträvansvärda och i ett byggpro-
jekt är minimering av konsumtion något att sträva efter både på grund av miljöpåverkan och på 
grund av den ekonomiska aspekten. Genom att inte konsumera onödigt mycket material kan 
man förebygga uppkomsten av onödigt avfall. På det sättet kan den miljöpåverkan som tillverk-
ningen kräver också minskas. Vid byggnation är det viktigt att minimera avfallsmängderna med 
ett helhetsperspektiv eftersom det finns miljörisker då lösningar som enbart riktar in sig på att 

minska mängden avfall väljs. Byggnaden kan då istället bli en miljöbov exempelvis på grund av 
ökad energianvändning under byggnadens förbrukningstid (European commission, 2016). 
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Produkter som är standardiserade är oftast lätta att montera ned och enkla att använda igen. Om 

det inte finns ett krav på utseende eller kvalitet kan man både spara tid och pengar genom att 

återanvända material. IVL Svenska miljöinstitutet har tagit fram produktgrupper som lämpar sig 

bäst för återanvändning. (Svensk byggtjänst, 2016). Ett material som skulle kunna återanvändas i 

större utsträckning är betong. Återvunnen betong som blandas med ny betong kan ge minskad 

tryckhållfasthet vilket gör att betongen skulle passa att användas vid mindre ändamål som en 

mindre del av en väg eller liknande. (Malaga, Sadagopan & Nagy, 2017). 

 

Ett sätt att återanvända byggnadsmaterial som går direkt till avfall i byggproduktion är att sälja 
vidare det överblivna materialet. Byggföretaget som studien utförts genom har som ambition att 
inte onödigt mycket material ska lämnas som avfall och material som är dugligt ska återanvändas, 
säljas vidare, returneras eller användas vid andra byggprojekt inom företaget (personlig kommu-
nikation, arbetsledare på företaget). Återvinning är ett begrepp som kan beskrivas som “nyttig-
görande av restprodukter” (Burström, 2007). Många material från en byggnation går att åter-
vinna. Metallskrot lämpar sig bra att återvinna eftersom det kan smältas och formas om i princip 
hur många gånger som helst. Även återvinning av asfalt för produktion av ny asfalt har identifie-
rats som ett område med stor återvinningspotential (Palm et al., 2015). 

Om det inte går att återvinna kan energi oftast utvinnas av vissa material genom förbränning och 
omvandlas till el eller värme (Avfall Sverige, 2019a). Träspill är ett material som kan användas 
till energiutvinning. Träavfallet återvinns till eldningspellets som säljs vidare för uppvärmning 
till bland annat fjärrvärme (avfallsföretaget, personlig kommunikation, 10 april 2019). 
 
Avfall som inte kan återvinnas eller återanvändas som till exempel förorenade jordmassor trans-
porteras till deponi. De svenska och europeiska avfallsdeponierna har under de senaste åren bli-
vit bättre på grund av EU-direktivet gällande deponering av avfall (Eurostat, 2019). Vid deponi-
erna samlas stora mängder miljögifter och föroreningar på en begränsad yta. Stor vikt läggs vid 
att deponierna inte får läcka ut skadliga ämnen. Skulle detta ske finns stor risk att människors 
hälsa och närmiljön påverkas negativt under lång tid. 

Vatten som varit i kontakt med deponerat material kallas lakvatten. I äldre deponier kan lakvat-
ten bildas genom att grundvatten tränger in i deponin medan det i nyare deponier kan bildas ge-
nom att nederbördsvatten som finns i deponerade materialet pressas ut vid komprimering av de-
poniavfallet. Lakvatten innehåller näringsämnen, syreförbrukande ämnen, metaller och orga-
niska miljögifter. Miljögifter kan vara akuttoxiska för olika organismer och om lakvatten kom-
mer ut i naturen finns stor risk för påverkan hos närmiljön och därför samlas lakvatten och föro-
renat vatten från sorteringsytor upp så de farliga ämnena inte ska komma ut i naturen (Sveriges 
avfallsportal, 2018). 

År 2016 deponerades 4,9 miljoner ton farligt avfall i Sverige och av dessa var 627 000 ton farligt 
avfall. Från bygg och rivningsavfall deponerades 338 000 ton. Den största delen av deponerat 
avfall är jordmassor vilket kategoriseras som bygg och rivningsavfall (Naturvårdsverket, 2019c). 



 

13 

4 Resultat 

4.1 Avfall per bruttoarea 

Byggnadens bruttoarea är 3000 m2. Totalt lämnade 203 480 kg avfall byggarbetsplatsen under 
produktionen, summerat från figur 4. Detta medför att 67,8 kg avfall genererats per/m2 brut-
toarea.  

Figur 4 illustrerar den totala mängden avfall som lämnat byggarbetsplatsen under produktionen. 
Staplarna redovisar de avfallscontainrar som funnits på plats på bygget samt hur mycket material 
som slängts i varje container. Informationen om avfallsmängderna kommer från avfallshante-
ringsföretaget som var anlitade av byggföretaget. Wellpapp och elektronik som finns med i figur 
4 ingår inte i studiens slutliga resultat. Ingen wellpapp har köpts in till bygget utan den contai-
nern består endast av emballagematerial. När byggprojektet startade flyttades delvis fyllda con-
tainrar från ett tidigare projekt för att utnyttja hela containerns volym innan den transporteras 

till avfallsanläggningen. Avfall från elektronik kommer främst från förbrukningsprodukter som 
använts under byggtiden för detta byggprojekt och från tidigare byggprojekt (Personlig kommu-
nikation från arbetsledare på byggföretaget, 10 april 2019). Information kring avfallsmängderna 
kommer från avfallsföretaget, mer information finns under bilaga 18. 

 

 

Figur 4: Totala avfallsmängder som lämnat byggproduktionen 
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4.2 Global uppvärmning 

Figur 5 visar ett diagram över de studerade materialens potentiella klimatpåverkan för ett kilo-
gram material under produktionen av materialet. Avjämningsmassa är det material som har 
störst klimatpåverkan. Ett kilogram avjämningsmassa bidrar till en klimatpåverkan av 5,16 kg 

koldioxidekvivalenter. Avjämningsmassan består till största delen av cement och levereras i pul-
verform för att sedan blandas ut med vatten innan gjutning. Ett annat material som utmärker sig 
i diagrammet är virke som har negativ klimatpåverkan. Det negativa värdet beror på att trä bin-
der koldioxid vilket väger upp de utsläpp som bildats vid produktion.  
 

 

Figur 5: Klimatpåverkan för ett kilogram material [kg CO2-Eq] 
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Byggnadsmaterialen som studerades redovisas i Figur 6. Störst mängd inköpt material hade be-

tong på 2345 ton och minst mängd av de studerade materialen utgjorde lister på  1 ton.  

 

 
 

Figur 6: De studerade materialen i ton 
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Figur 7 illustrerar potentiellt bidrag till global uppvärmning för det studerade materialen i bygg-
naden. Totalt ligger det potentiella bidraget på 850 273 kg CO2 -Eq och störst påverkan har be-

tong på 281 462 kg CO2 -Eq. Formvirke är det material som har störst negativ påverkan -
50158 kg CO2 -Eq. 

 

 
 

Figur 7: Byggnadsmaterialens klimatpåverkan. 
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Figur 8 redovisar avfallen från de studerade materialen. Betong är det material som generat 
störst avfallsmassa. Två procent av den inköpta betongen genererades som avfall vilket är relativt 

lite jämfört med plywood där 20 % gått till avfall eller formvirke där 100 % gått till avfall. Den 
låga procenten avfall för betong beror på att den betong som blir över efter gjutning körs tillbaka 
till leverantörens anläggning där den tas tillvara på genom gjutning av bland annat betongsuggor. 
Betongen sorterades som inerta massor vilket är en stor del av de totala avfallsmängderna se fi-
gur 4. Det har även genererats mycket avfall från gipsskivor och detta beror till stor del på att 
väggarna i den studerade byggnaden har olika höjd på grund av de följer en sned takhöjd. Av 
samma anledning är avfallet för stålreglar ganska högt. Stålstommen levererades färdig och gene-
rerade inget avfall på byggarbetsplatsen. Summan av avfallen från de studerade byggnadsmateri-
alen är 119 135 kg. 
 

 
 

Figur 8 Avfall från de studerade byggnadsmaterialen i kilogram. 
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Det potentiella bidraget till global uppvärmning för avfallen från de studerade materialen redovi-
sas i figur 9. Störst klimatpåverkan har avfallet från mineralull och störst negativ klimatpåverkan 

har avfallet från virke. Summan av klimatpåverkan från avfallet som genererats av de studerade 
materialen är -24 363 kg CO2 -Eq. Klimatpåverkan från avfallen har som vid beräkning av kli-
matpåverkan av materialen beräknats utifrån produktionen av materialen. Formträ som sorterats 
som brännbart blir egentligen ingen kolsänka på grund av att den koldioxid som funnits bunden i 
träet då släpps ut.  
 

 
 

 

Figur 9. Potentiellt bidrag till global uppvärmning för de studerade materialens 
avfall. 
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Figur 10 illustrerar summan av de studerade materialen i kilogram och summan av de studerade 
materialens avfall i kilogram.  

 

 
Fig 10. Materialmängder och avfall 

 
Potentiell global uppvärmning av de summerade materialen och potentiell global uppvärmning 

av avfallen presenteras i figur 11.  

 

 
 

Fig 11 Bidrag till klimatpåverkan 
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Tabell 1 redovisar de studerade materialens massa uppdelat i total mängd material, material in-

byggt i byggnaden och avfall samt hur många kilogram material som har blivit avfall i procent. 
Mängden material som slängts, av de studerade materialen är 3,5 procent.  
Den betong som blir över vid gjutning fraktas tillbaka för att minska spillet. Det gör att betong-
ens inbyggda material inte kan redovisas då det inte finns beräkningar på hur stor mängd som 
fraktas tillbaka till leverantör. 
 

Tabell 1: Totalmaterialmängd, mängden inbyggt material och Avfall. 
 

 

4.3 Förbättringsåtgärder för minskat avfall 

Genom att motivera för minskade avfallsmängder på arbetsplatsen kan engagemanget förbättras 
och genom kontinuerlig information ökas intresset för avfallssortering (Rousta, Ordoñez, Bolton 
& Dahlén, 2017). Ett sätt att kontrollera avfallen är genom Green Supply Chain Management 
(GSCM) som är ett ledningssystem för tillförsel och hantering av gröna varor/produkter som 
används i byggindustrin. Vid användning av byggvaror som varken innehåller farliga ämnen eller 
genom att bruka varor där innehållet är deklarerat användas kan byggföretaget ha större kontroll 
över vad avfallen som genererats innehåller (Agung Wibowo, Utami Handayani & Mustikasari, 
2018). 

För att lyckas med avfallssortering på arbetsplatsen är det viktigt att dela information och ha en 
engagerad arbetsplats. Avfallsföretaget arbetar delvis med att sprida information men det räcker 
inte alltid, en stor del styrs av arbetsledarnas inställning och även så påverkar möjligheterna på 
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platsen in. En annan faktor som styr är ekonomin. (personlig kommunikation, avfallsföretaget, 
10 april 2019). 

Sáez, Merino, Porras-Amores, Astorqui & Pericot (2019) undersöker I en studie vad som är de 
bästa sätten att tillämpa för att reducera byggnadsavfallen vid nybyggnation. Resultatet visar att 
det är viktigast att designa byggnaden på ett sätt som gör att avfallen inte blir för stora. De fram-
häver även vikten av att utvärdera mängden avfall efter uppförandet av byggnaden för lära av er-
farenhet och förbättra till kommande projekt. 
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5 Diskussion 

De resultat som har genererats utifrån rapporten kommer från undersökningar av den specifika 
byggnadens material, avfall och den klimatpåverkan som de bidragit med. Nedan följer en analys 
av metoden som använts, av det fakta som har samlats in och de resultat författarna kommit fram 
till.  

5.1 Metod 

Författarna hade ingen tidigare kunskap kring utförande av livscykelanalys men med resultatet 
som eftersträvades var livscykelanalys det alternativ som både handledare från Högskolan och 
handledare från byggföretaget ansåg bäst lämpat. Byggföretagets interna metod att beräkna kli-
matkalkyler är genom ett program som använder standardiserade värden på klimatavtrycken. 
Detta var en metod som i början diskuterades men på grund av att det var en mer generell me-
tod och på grund av att avfallen skulle vara en central del uteslöts metoden. Genom att utföra 

undersökningen med livscykelanalys kunde rätt värden för potentiell global uppvärmning använ-
das för respektive material. Författarna var noggranna med beräkning av indata och lade stor vikt 
vid att kontrollera mängdningsberäkningar mot konstruktionsritningar.  
 
Vid uppstarten av studien reflekterades det över att undersökningen skulle avgränsas till de 
material i byggnaden som har avgett avfall. Men efter samtal med handledare från Högsko-
lan ombads författarna att ta med fler material och mer specifikt de stora delarna av byggnaden. 
Detta gjorde livscykelanalysen mer intressant på grund av att större överblick över byggnadens 
totala klimatavtryck var möjlig.   
 
Några av de inblandade tillverkarna och leverantörerna i detta projekt har inte haft en samman-
ställd EPD med klimatavtryck tillgänglig. Det har gjort det svårt för studien och därför har vissa 
material valts bort från studien på grund av att ingen annan data hittades och vissa material har 

ett resultat baserat på en liknande EPD med klimatavtryck. En förhoppning från författarna är 
att krav ska ställas på att en livscykelanalys ska göras för allt material. Denna transparens skulle 
göra det lättare att välja material utifrån klimatpåverkan liksom val av material genomförs bero-
ende på innehållsförteckningen.  

5.2 Teori 

All den tidigare forskning som studerats inför arbetet ger en enad bild av att utsläpp av växthus-
gaser måste minska och att byggindustrin och avfallen har stor del av utsläppen av växthusgaser 
idag vilket stämmer väl överens med författarnas uppfattning om läget. 

5.2.1 Livscykelanalys 

Genomförande av livscykelanalys är inget som ingått tidigare i byggnadsingenjörsutbildningen. 
Därför har en stor del av arbetet gått ut på att hämta kunskap kring metoden. Livscykelanalys är 
ett verktyg som tydliggör potentiella globala uppvärmningen och mycket intressant kunskap har 

erhållits.  
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5.2.2 Cirkulär ekonomi 

En stor del av litteraturstudien till rapporten handlade om cirkulär ekonomi som är ett bra ar-
betssätt för att underlätta miljöproblem. EUs arbete med en handlingsplan för cirkulär ekonomi 
bör vara klart nu när mandatperioden tar slut och ändå är det inget som det nämnvärt pratas om 
i media gällande det nya valet eller något man har märkt av under denna mandatperiod. Littera-
turstudien visade att för att kunna göra någon skillnad måste alla människor vara medvetna och 
engagerade för att arbeta med cirkulär ekonomi men det är svårt att lyckas med om ingen vet 
vad cirkulär ekonomi innebär. Betyder det att EU har misslyckats med sitt uppdrag? De kanske 
inte har misslyckats men det har varit en långsam start vilket arbetssättet kanske behöver för att 
hinna utvecklas och formas till de bästa möjliga lösningarna. Det sägs att inte Rom byggdes på en 
dag så då kan vi inte förvänta oss att en hel värld kan ställa om till cirkulär ekonomi under en 

natt. 

5.2.3 Avfall 

Företaget strävar efter att deponifraktionen inte ska överstiga mer än fem procent av de totala 
mängderna avfall. Överstigs dessa procent påverkar det yrkesarbetarnas lön. Det är Byggföreta-
gets sätt att motivera sina anställda att sortera avfallet rätt vilket bidrar till att fler material kan 
tas tillvara på. Den negativa delen med gränser av procentuell andel är att överstiger deponi-
fraktionerna 5 procent kan mer material av annan sort slängas i andra containrar för att dryga ut 
deponiandelen. Det finns inga riktlinjer kring hur mycket avfall som får slängas vilket författarna 
hoppas att det blir en ändring på i framtiden.  

Det avfall som undersöks i studien kan tolkas som en typ av osynligt avfall då man skulle kunna 
säga att de avfall som uppkommer vid byggproduktionen är osynligt för kunden eller framtida 
brukare. Genom att redovisa mängden avfall för konsumenten kan hen göra ett val vid köp av 
produkt. Det finns dock svårigheter med redovisning av osynligt avfall av byggnader på grund av 
att byggnader ofta är unika och svåra att jämföra. Det skulle dock vara intressant att redovisa 
osynligt avfall på byggmaterialen så att man har möjlighet att välja material efter osynligt avfall i 
byggprocessen, eventuellt som en del av byggvarudeklarationen. 

5.2.4 Deponi 

Deponi är en tillfällig lösning för avfall som inte passar i någon av de andra fraktionerna. Vid 

byggnation som redovisar 0 % deponi innebär det att byggföretaget inte haft en container som 
etiketterats deponi. Dock har de avfall som slängts i containrar för mineralull deponerats av av-
fallsbolaget. På så sätt ser det bra ut för byggföretaget men miljökonsekvenser blir samma i 
slutändan.   

Att avfallet ska sorteras som deponi är sista utvägen men vissa material har inget alternativ till-
slut. Därför vore det bra om man kunde ta tillvara på gasen som bildas i deponierna för värme. 
Sverige har dock hårda regler och risker finns att gaserna är hälsofarliga och då är det inget man 
kan riskera. I det stora hela är det viktigt att arbeta med förbättring och minskning av avfall på 
alla plan och börjar tänka utanför boxen. 
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5.3 Resultat 

5.3.1 Avfallsmängd per kvadratmeter färdig byggnad 

Syftet med studien var delvis att undersöka byggnadens potentiella bidrag till den globala upp-
värmningen. På grund av att författarna inte hade tillgång till all information om byggnaden och 
på grund av att det fanns en tidsbegränsning utfördes livscykelanalysen på de största delarna av 
byggnaden och dess klimatpåverkan. Resultatet visar därför inte hela byggnadens potentiella bi-
drag till global uppvärmning men ger en godtycklig bild av stommen och betydande byggnadsde-
lar. Information som hade varit av intresse att tillgå hade varit byggnadens totala vikt eftersom 
den då hade jämförts med totala mängden avfall och en rimlighetsbedömning kring de antagna 
värdena på att 3,5 procent av materialen blivit avfall. Det hade också varit intressant att studera 
hur stor del av byggnadens totala massa som undersöktes i studien. Detta skulle kunna vara nå-
got för byggföretag att dokumentera i framtiden.  
 

Ytterligare ett syfte med studien var att definiera mängden avfall som genererats för att se hur 
mycket material som gått till spillo. Resultatet kring hur avfallsmängder kan minska visar att det 
är många parametrar som avgör hur mycket avfall som genereras. Därför är det svårt att peka på 
ett problem och hitta lösningen för just det problemet.    
 
Studiens resultat visar att det under byggproduktionen har genererats 67,8 kg avfall per m2 brut-
toarea. Resultatet är högre än vad som rekommenderas (20 kg/m2 BTA) vilket kan bero på att 
stora mängder trä använts till fundamentformar. Det är 25 989 kg trä av totalt 203 480 kg avfall 
som slängs direkt efter användning, fyllnadsmassor utgör också en stor del av avfallen. På grund 
av att den geologiska undersökningen visade att marken var dålig krävdes omfattande grundlägg-
ning med avlägsnande av stora mängder inerta massor (jord och grus) samt grundläggning med 
spetsburna betongpålar. Om Byggnaden uppförts på mark med bättre förutsättningar hade alltså 
materialmängder och därmed totala avfallsmängden minskat avsevärt. Om man skulle basera 
BTA på allt avfall förutom fyllnadsmassor, inerta massor och formvirke skulle resultatet bli 41,7 

kg/m2 BTA vilket fortfarande inte klarar rekommendationen. 
 
Betong är det material som har störst massa av de undersökta materialen. Det var även betong 
som hade störst klimatpåverkan av materialen i studien. Betong är ett hållbart material med lång 
livslängd, så om hela livscykeln hade analyserats skulle resultatet sett annorlunda ut på grund av 
att betongen återtar 10 till 20 procent av koldioxiden som avgår vid tillverkningen. Ett kilogram 
betong ger en klimatpåverkan på 0.12 kg CO2-Eq vilket är lägre än de flesta byggnadsmaterialen 
som studerades.  

Mineralull utgjorde stor klimatpåverkan. Avfallet från mineralull slängdes i en särskild container 
men mineralullen sorteras till deponi när avfallsföretaget tagit hand om det. På detta sätt ser det 
bättre ut på pappret för byggföretaget. Valet att ha en egen fraktion för mineralull har företaget 
gjort själva för att bland annat minska andelen deponi. 

Stålstomme var ett av de materialen som utgjorde stort klimatavtryck. Inget avfall uppkommer 

av stålstommen på byggarbetsplatsen vilket kan vara missvisande eftersom produktionen av 
stålstommen sker i en fabrik där det genereras avfall. Stålstommen kan dock återvinnas och där-
med kan klimatpåverkan allokeras till kommande applikation.  
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Formträ som gått till avfall efter användning ger ett missvisande resultat på grund av att EPDn 
som träets klimatpåverkan beräknats utifrån utgår från att materialet finns i bruk under 100 år. 

Istället har nu träet förbränts vilket gör att det egentligen inte går att beräkna formträ som en 
kolsänka utan brukar beräknas som klimatneutral efter förbränning.   

5.3.2 Avgränsning 

Under studiens arbete valdes några material bort på grund av omfattningen och tidsbrist. Vissa 
material var svåra att hitta information om och de vi kunde utgå ifrån gav för osäker data vilket 
ledde till att det inte togs med i undersökningen. 
 
Stålstommen är ett bärande element i byggnaden men avger inget avfall på grund av att 
stålstommen är måttbeställd och kommer till byggarbetsplatsen monteringsfärdig. Även om 

stålstommen inte avger avfall ingick den i undersökningen på grund av att det är en stor del av 
byggnaden och är viktig om man ska titta på byggnadens totala klimatpåverkan. Men på grund av 
att alla material inte undersöktes kan man inte få ut ett resultat för total klimatpåverkan utan 
bara en på den del undersökningen omfattar och stålstommen bidrar med en stor del av byggna-
den vilket gör att den var intressant för undersökningen. 

5.4 Felkällor 

Materielmängderna är baserade på data från 8 april 2019 på grund av att det var då undersök-
ningen fastställdes. Dock kan det uppstått mer avfall efter att undersökningen startade då bygg-
naden var leveransklar först i juni 2019. Vissa mängdberäkningar är baserade på budgetsiffror 
från kostnadskalkylprogrammet och kan bli missvisande om företaget har fått mängdrabatter. 

En nackdel med att det inte genomfördes en livscykelanalys för hela livscykeln är att material 
som betong ser ut att ge högt klimatavtryck medan det ser ut som att bygga med trä enbart är 
positivt för klimatet. Trä binder koldioxid vilket resulterar i negativt koldioxidutsläpp men i slu-
tet av livstiden för materialet förbränns det och den bundna koldioxiden släpps ut men värmen 
vid förbränningen kan tas tillvara på om det går till fjärrvärme. Eftersom formvirke lämnat byg-
get som avfall till förbränning i ett tidigt stadie betyder det att formvirke egentligen inte kan be-

räknas som kolsänka men på grund av att författarna valde att hålla beräkningarna av potentiell 
klimatpåverkan till produktion av materialen uppstår detta fel. 

Avfallsmängden för inerta massor och fyllnadsmassor kan bli missvisande i studien på grund av 
att återanvänd massa kan räknas som avfall. Inget resultat i studien är baserat på inerta massor 
och fyllnadsmassornas avfallsmängd för att hålla hög validitet på resultatet.  

Vid beräkning av total procentuell mängd material som gått till avfall uppskattade arbetsledare 
och arbetande på byggföretaget. Detta betyder att avfallssiffrorna är ungefärliga och att de inte 
grundar på exakta värden. 
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6 Slutsatser 

Idag finns det olika orsaker för att avfallsmängderna ser ut som de gör på en byggarbetsplats. En 
anledning kan vara den utrymmesbrist som kan leda till att material inte källsorteras. En annan 
anledning kan vara att om Byggföretaget köper in för lite material tar det tid innan nästa leverans 
kommer och arbetet kan stanna av på grund av att momenten måste ske i en viss följd. Denna 
ekonomiska förlust skulle bli stor i proportion till att köpa in lite för mycket material och därför 
köps det oftast in några procent mer material än beräknad åtgång.  
 
Det bör aldrig beställas in orimligt mycket material till en byggnation. Material som blir över 

går oftast till avfall om det inte är stor vinning att sälja vidare. På grund av de juridiska kraven 
vid försäljning finns det risk att ett dugligt material som skulle kunna säljas vidare slängs istället 
för det är för tidskrävande att sälja materialet och det är inte värt den tiden om det handlar om 
en mindre mängd material. Om det hade varit enklare att sälja vidare skulle nog mer material tas 
tillvara på istället för att bli avfall. 
 
Byggbranschen har stora chanser att klara miljömålen som finns men mycket arbete och engage-
mang krävs från alla på byggarbetsplatsen och från beställare. Rapporter visar att om intresset att 
minska klimatpåverkan hos beställare och byggherre är stort blir chanserna att byggföretagen 
klarar att minska avfallen större. Därför är det viktigt att belysa problemet i samhället så avfalls-
reducering blir en självklar del av byggnadsarbetet. Det är viktigt att ha i åtanke att planering 
kan se perfekt ut på papper men oftast ser verkligheten annorlunda ut och gör det svårare att 
klara kraven på avfallshantering. 

  
Det finns många olika system och verktyg att använda sig av för att sträva mot minimerat avfall 
och en mindre klimatpåverkan. Det viktigaste som krävs för att få metoden att fungera är enga-
gemang och samarbete, utan det spelar det ingen roll hur mycket tid man har lagt i planeringen. 
Att involvera människor till att bli engagerade av ämnet och skapa drivkraft är grunden för att 
bygga upp en framgångsrik metod för förbättring av klimatpåverkan och minimering av avfall. 
 
Hela arbetet med studien har utgått från ett hållbarhetstänk. Resultatet är framtaget för att se 
möjligheter till att förbättra miljön inom byggverksamheten. 
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Bilaga 1 – Val av material 

Tabell 1. Redovisning av material som författarna valde mellan att ta med i studien, ljusblå 

markering. De material som valdes för vidare undersökning är markerade med mellanblå. 

De material som beräknades har markerats med mörkblå och de material som togs med i 

studien är markerade med mörkgrönt. 



 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 - Armering 

Tabell 1. Miljöpåverkan av Armering. (Celsa Armeringsstål) källa: https://celsa-steelser-
vice.se/kvalite-och-miljo/certifikat/ 
 

 
 

Potentiell global uppvärmning: 370 kg CO2-Eq per ton armering  
370/7700 kg/m3 = 0,048 kg CO2-Eq per kg armering 
 
Slutsumma från kostnadskalkylprogram: 1 033 055,5 kr 
 
Information från faktura 1: 
Summa: 293 134,49 kr 
Vikt: 32 359,41 kg 

 
Information från faktura 2: 
Summa: 393 113,16 kr 
Vikt: 39 067,15 kg 
 
Information från faktura 3: 
Summa: 346 807,85 kr 
Vikt: 35 715,40 kg 
 
Beräkningar:  
 

https://celsa-steelservice.se/kvalite-och-miljo/certifikat/
https://celsa-steelservice.se/kvalite-och-miljo/certifikat/


 

 

Summa totalvikt: 
32 359,41 + 39 067,15 + 35 715,40    = 107 141,96 kg  

107 141,96 kg = 107,14196 ton 
 

Beräkning av avfall: 
2 % av inköpta armeringen går till avfall enligt arbetsledare på byggföretaget. 
107, 14196 * 0,02 = 2,14 284 ton avfall 
 

Klimatpåverkan: 
Inköpt: 
107,14196 * 370 = 39 642, 5252 kg CO2 -Eq 
Avfall: 
2,14284 * 370 = 792,85 kg CO2 -Eq 
  



 

 

Bilaga 3 - Avjämningsmassa  

Tabell 1. Miljöpåverkan av avjämningsmassa, golvbruk (weber.floor 130 core) Källa: 
https://www.se.weber/produkter-och-system-golvavjamning/golvbruk/weberfloor-
130-core 
 

 
 
Potentiell global uppvärmning: 5,16 kg CO2 -Eq per kilogram avjämningsmassa 
 
Inköpt totalvikt, information från byggföretaget = 22 855 kg 
 
Avfall: 2 % enligt arbetsledare byggföretaget 
22 855 * 0,02 = 457,1 kg 

 
Klimatpåverkan: 
22 855 * 5, 16 = 117 931, 8 kg CO2 –Eq 
 
Avfall: 
457, 1 * 5, 16 = 2 358, 6 kg CO2 -Eq 

  

https://www.se.weber/produkter-och-system-golvavjamning/golvbruk/weberfloor-130-core
https://www.se.weber/produkter-och-system-golvavjamning/golvbruk/weberfloor-130-core


 

 

Bilaga 4 – Betong 

Tabell 1. Miljöpåverkan av Betong. Källa: https://www.epd-norge.no/get-
file.php/1310043-1552896434/EPDer/Byggevarer/Betongvarer/NEPD-1717-700_Gr--
n-betong.pdf 
 

 
 
Potentiell global uppvärmning: 288 kg CO2 -Eq per kubikmeter betong. 
288/2399 = 0,12 kg CO2 -Eq per kilogram betong 
 
Summa kostnadskalkyl: 2 182 970 kr 
 
Betongmängder totalt, information från byggföretaget = 977,3 kubikmeter  
 
Densitet: 2399 kg/m3 
 
977,3 * 2399 = 2 344 542,7 kg 
 

Mängd avfall enligt arbetsledare: 2 % 
977,3 * 0,02 = 19,546 m3 
2 344 542,7 * 0,02 = 46 890,9 kg 
 
Beräkning av koldioxidekvivalent:  
977, 3 * 288    = 281 462, 4 kg CO2 -Eq 
Avfall: 
19,546 * 288     = 5 629,248 kg CO2 –Eq 
  

https://www.epd-norge.no/getfile.php/1310043-1552896434/EPDer/Byggevarer/Betongvarer/NEPD-1717-700_Gr--n-betong.pdf
https://www.epd-norge.no/getfile.php/1310043-1552896434/EPDer/Byggevarer/Betongvarer/NEPD-1717-700_Gr--n-betong.pdf
https://www.epd-norge.no/getfile.php/1310043-1552896434/EPDer/Byggevarer/Betongvarer/NEPD-1717-700_Gr--n-betong.pdf


 

 

Bilaga 5 – Fibercementskiva 

Tabell 1. Miljöpåverkan Fibercementskiva (Cedral Fibre-Cement Façade Panels) Källa: 
http://wpp.cobuilder.com/DocumentHandler?suppliername=etex-norge-ivars-
son&name=en-epd-cedral&pa-
rams=604D2ABD7C34D468E7D05EC9F0EB37B3EF16152B7AE66087471C0DC98828
AA28AE4E861042A6EB41AB39654C0ECC4D11 

 
 
 
Potentiell global uppvärmning: 6,97 + 0,539 + 2,87 = 10,379 kg CO2 -Eq per kvadrat-
meter fibercemetskiva.  
10,379 / 19,5 = 0,532 kg CO2 -Eq per kilogram fibercementskiva. 

 
1m2 fibercemet väger 19,5 kg, enligt EPD och fibercementföretaget.  
 
Faktura, kostnad: 76 227,04 kr 
1 m2 kostar 210 kr + 25 % moms = 262 kr/ m2 
 
Totalkostnad fibercement enligt Byggföretaget: 120 002 kr 
120 002 / 262 = 458,023 m2 
 
Total vikt: 
458,023 * 19,5 = 8 931 kg 
 
Avfall enligt arbetsledare, 10 % av inköpt material.  
458,023 * 0,1 = 45,8023 m2 

8 931 * 0,1 = 893,1 kg 
 
Klimatpåverkan: 
Inköpt: 458,023 * 10,379 = 4 753,82 kg CO2 -Eq 
Avfall: 45,8023 * 10,379 = 475,382 kg CO2 -Eq 
  

http://wpp.cobuilder.com/DocumentHandler?suppliername=etex-norge-ivarsson&name=en-epd-cedral&params=604D2ABD7C34D468E7D05EC9F0EB37B3EF16152B7AE66087471C0DC98828AA28AE4E861042A6EB41AB39654C0ECC4D11
http://wpp.cobuilder.com/DocumentHandler?suppliername=etex-norge-ivarsson&name=en-epd-cedral&params=604D2ABD7C34D468E7D05EC9F0EB37B3EF16152B7AE66087471C0DC98828AA28AE4E861042A6EB41AB39654C0ECC4D11
http://wpp.cobuilder.com/DocumentHandler?suppliername=etex-norge-ivarsson&name=en-epd-cedral&params=604D2ABD7C34D468E7D05EC9F0EB37B3EF16152B7AE66087471C0DC98828AA28AE4E861042A6EB41AB39654C0ECC4D11
http://wpp.cobuilder.com/DocumentHandler?suppliername=etex-norge-ivarsson&name=en-epd-cedral&params=604D2ABD7C34D468E7D05EC9F0EB37B3EF16152B7AE66087471C0DC98828AA28AE4E861042A6EB41AB39654C0ECC4D11


 

 

Bilaga 6 - Virke 

Tabell 1, Allmän miljöpåverkan av virke. (Solid softwood panelling for interior use) Källa: 
https://www.epd-norge.no/soekeresultat/?categoryID=236&q=Solid+softwood+pan-
elling+for+interior+use 
 

 
Potentiell global uppvärmning: -10 kg CO2 -Eq per kvadratmeter virke. 
En kvadratmeter väger 5 kg vilket ger -2 kg CO2 -Eq per kilogram. 
 
Totalsumma från kostnadskalkylprogram: 129 420 kr  
Information från faktura: 
45x70mm C14 Råplan/väggregel 
Antal: 60 LPM 

Belopp inkl. moms: 477,7 kr 
Vikt: 1,45 kg/m 
477,7 / 60 = 7,96 kr/m 
 
Beräkning: 
Volym: 0,045 * 0,070 * 1 = 0,00315 m3/m 
 
Totalt antal meter: 129 420 / 7,96 = 16 258,794 m 
Volym: 0,00315 * 16 258,794 = 51,2 m3 
Totalvikt: 1,45 kg/m * 16 258,794 m = 23 575,25 kg 
 
Enligt arbetsledare på byggföretaget har 15% av det inköpta virket gått till avfall. 
Mängd avfall i volym: 51,2 * 0,15 = 7,68 m3 
Vikt avfall: 23 575,25 kg * 0,15 = 3 536,29 Kg 

 
Beräkning av klimatpåverkan: 
23 575,25 * (-10) = -235 752,5 kg CO2 -Eq 
Avfallets klimatpåverkan: 
3 536,29 * (-10) = -35 362,9 kg CO2 -Eq 
 
Formvirke: 
Totalsumma från kostnadskalkylprogram: 62092 kr 
22x95mm Råplan/formvirke 
Antal: 450 LPM 
Belopp: 1615,5 kr 
1615,5 / 450 = 3,59 kr/m 

https://www.epd-norge.no/soekeresultat/?categoryID=236&q=Solid+softwood+panelling+for+interior+use
https://www.epd-norge.no/soekeresultat/?categoryID=236&q=Solid+softwood+panelling+for+interior+use


 

 

Beräkning:  
Volym: 0,022 * 0,095 * 1 = 0,00209 m3/m 
 

Totalt antal meter: 62092 / 3,59 = 17295,8 m 
Volym: 0,00209 * 17 295,8 = 36,1 m3 
Totalvikt: 1,45 kg/m * 17295,8 m = 25078,91 kg 
  



 

 

Bilaga 7 – Brandisolering 

Tabell 1. Miljöpåverkan av Brandisolering (SaintGobain ISOVER GH AG) 
Källa:https://www.isover.se/products/isover-stav-ultimate 

 
Potentiell global uppvärmning: 67,5 kg CO2 -Eq per m3 brandisolering. 
67,5/30= 2,25 kg CO2 -Eq per kg brandisolering 
 
Slutsumma från kostnadskalkylprogram: 100 650 kr 
 
Information från faktura 1.  

Isolering TP 127, 6st x 1,2 m 30 st paket. 
Isolering TP 127, 4st x 1,2 m 75 st paket. 
Summa: 40 500 kr 
Vikt: 1 001 kg 
 
Information från faktura 2.   
Isolering TP 127, 6st x 1,2 m 
21 st paket. 
Summa: 10 631 kr 
 
Från leverantörs hemsida: 
Volym för TP 127: 0,024 m3/st 
 

Enligt arbetsledare på byggföretaget har 10 % av den totala brandisoleringen gått till av-
fall. 
 
Beräkningar: 
(0,024 * 6) *21 = 3,05 m3 
10631 / 3,05 = 3485,6 kr/m3 
100 650 / 3485,6 = 28,9 m3 
 
Vikt:  
((0,024 * 4) * 75) + ((0,024 *6) *30) = 11,52 m3 
11,52 m3= 1001 kg 
1001 / 11,52 = 86,9 kg/m3 
86,9 * 28,9 = 2511,4 kg 
Vikt avfall 2511,4 * 0,1 = 251,14 kg 

 
Klimatpåverkan: 
67,5 * 28,9 = 1950,8 kg CO2 -Eq 

https://www.isover.se/products/isover-stav-ultimate


 

 

Avfallets klimatpåverkan: 67,5 * (28,9 * 0,1) = 195,1 kg CO2 -Eq 
  



 

 

Bilaga 8 - Cellplast 

Tabell 1. Miljöpåverkan av cellplastisolering. (Expanded Polystyrene (EPS) Foam Insu-
lation) Källa: https://www.jackon.se/assets/FileUploads/EPD-JP150.pdf 

 
Potentiell global uppvärmning: 59 kg CO2 -Eq per kubikmeter cellplast.  
Densitet på 25 kg/m3 medför 2,36 kg CO2 -Eq per kg cellplast.  
 
Belopp från kostnadskalkylprogram: 362 864 kr 
Information från faktura som tillhandahållits av byggföretaget: 
Belopp: 46 299 kr 
Volym:    137,63 m3 
Vikt: 2 532,34 kg 
Enligt arbetsledare på Byggföretaget har 2 % av det inköpta cellplasten gått till avfall. 
 

Beräkningar: 
 
46 299 kr / 137,63 m3 = 336,4 kr / m3 
46 299 kr / 2 532,34 kg = 18,28 kr / kg 
Total volym inköpt material: 
362 864kr / 336,4 kr/m3   = 1 078,67 m3 
 
Totalvikt: 
362 864 kr / 18,28 kr/kg = 19 850,32 kg 
 
Avfall: 
2% av 1 078,67 m3 = 21,57 m3 
2 % av 19 850,32 kg = 397 kg 
 

Beräkning av klimatpåverkan: 
59 kg CO2 -Eq per m3 
Totalt inköpt: 
1078,67 m3* 59 kg CO2 -Eq = 63 641,53 kg CO2 -Eq  
Avfall: 
21,57 m3 * 59 kg CO2 – Eq per m3 = 1 272,63 kg CO2 -Eq  
  

https://www.jackon.se/assets/FileUploads/EPD-JP150.pdf


 

 

Bilaga 9 - Mineralull 

Tabell 1. Miljöpåverkan av Mineralull. (PAROC ROL 30) Källa: SundaHus 

 
 
Potentiell global uppvärmning: 1,48 kg CO2 -Eq per kilogram mineralull. 
Totalkostnad från kostnadskalkylprogrammet: 664 796 kr 
 
Faktura 1 
Belopp: 225 860 kr 
Vikt: 30 151 kg 
 
Faktura 2 
Belopp: 203 335,5 kr 

Vikt: 26 534 kg 
 
Summerat:  
Belopp: 203 335,49 + 225 859 ,96 = 429 195,45 kr 
Vikt: 26 534 + 30 151 = 56 685 kg 
7,57 kr/kg 
 
Totalvikt 664 796:  / 7,57 = 87 819,8 kg   
 
Avfall: Baserat på information från avfallsföretaget blir avfallsmängden 8,9 %. 
87 819,8 kg * 0,089 = 7816 kg 
 
Klimatpåverkan:  
87 819,8 * 1,48 = 129 973,304 kg CO2 -Eq 

Avfall: 7816 * 1,48 = 11 567,7 kg CO2 –Eq 
  



 

 

Bilaga 10 - Gipsskivor 

Tabell . Allmän miljöpåverkan av gipsskiva. (Gyproc GF/GFE PROTECT F FireBoard) 
Källa: SundaHus 
 

 
Potentiell global uppvärmning: 3,2 kg CO2 -Eq per kvadratmeter gipsskiva.  
3,2 / 9 =0,356 kg CO2 -Eq per kilogram gipsskiva 

Slutsumma i kostnadskalkylprogrammet 466 599 kr 
 
Summa fakturor 127 986 kr 
Enligt vikt från fakturor 9 kg/m2 
Enligt faktura från byggföretaget kostar gipsskivorna 26,5 kr/m2 
 
466 599kr / 26,5 = 17 607,5 m2 
 
Total vikt: 17 607,5 * 9 = 158 467,6 kg 
 
Avfall från gipsskivor: 
10 % enligt arbetsledare från byggföretaget 
158 467,6 * 0,1 = 15 845,76 kg 
53 344 * 0,1 = 5 334,4 kg CO2 -Eq 

 
Klimatpåverkan: 
17 607 * 3,2 = 56 344 kg CO2 -Eq 
Klimatpåverkan avfall:  
56 344 * 0,1 = 5 634,4 kg CO2 -Eq 
  



 

 

Bilaga 11 – Stålreglar 

Tabell 1. Miljöpåverkan av stålreglar (I, H, U, L, T – reglar) Källa: personlig kommuni-
kation med levernatör. 
 

 
 
Potentiell global uppvärmning 1,41 kg CO2 -Eq per kg stålregel. 
 
Information från faktura: 
Vikt: 18 809,9 kg 

Pris: 331 094,5 kr 
 
331094,5 kr / 18 809,9 kg = 17,6 kr/kg 
 
Totalbudget ur kostnadskalkylprogram: 625 945 kr 
 
Beräkning av totalvikt: 
625 945 / 17,6 = 35 565,06 kg 
 
Enligt arbetsledare på byggföretaget har 15 % av de totala stålreglarna gått till avfall. 
 
35 565,06 * 0,15 = 5 334,84 kg 
 

Beräkning av klimatpåverkan: 
Inköpt: 35 565,06 * 1,41 = 50 146,7346 kg CO2 -Eq 
Avfall: 5 334,84 * 1,41 = 7 522,1244 kg CO2 -Eq  
  



 

 

Bilaga 12 - Plywood 

Tabell 1. Allmän miljöpåverkan av plywood. (plywood flooring, A-bond, 15 mm.) Källa: 

https://gryphon4.environdec.com/system/data/files/6/11258/epd564%20Ply-

wood%20v1.1.pdf 
 

 
 
Potentiell global uppvärmning: -5,45 kg CO2 -Eq per kvadratmeter plywood. 
-5,45 / 7,29 = -0,75 kg CO2 -Eq per kg plywood 
Totalbelopp från kostnadskalkylprogram: 236 213 Kr 
 
Information från faktura: 
Belopp: 12 117,5 kr 
15x2500x900, 50 st => 2,25 m2 * 50 m2 = 112,5 m2 
1 st skiva väger 16,4 kg => 1m2 väger 7.29 kg 
12 117,5 / 112,5 = 107,7 kr/m2 

 
Totalt antal kvadratmeter: 

236 213 / 107,7 = 2 193,25 m2 
Total vikt: 
2 193,25 * 7,29 = 15 988,8 kg 
Enligt arbetsledare på byggföretaget har 20 % av den totala plywooden gått till avfall men 
100% av plywooden som använts till formvirke. 
15 988,8 kg – 910 kg (formvirke) = 15078,8 kg 
Totalt avfall: (15078,8 kg * 0,2) + 910 = 3925,8 kg 
 
Beräkning av klimatpåverkan: 
2193,25 * (-5,45) = -11 953,21 kg CO2 -Eq 
428,65 * (-5,45) = -2 391 kg CO2 -Eq 
  

https://gryphon4.environdec.com/system/data/files/6/11258/epd564%20Plywood%20v1.1.pdf
https://gryphon4.environdec.com/system/data/files/6/11258/epd564%20Plywood%20v1.1.pdf


 

 

Bilaga 13 - Lister 

Tabell 1. Miljöpåverkan av Lister. (Täckmålad trälist) Källa: Personlig kommunikation 
med leverantör. 
 

 
 
Potentiell global uppvärmning: 92 g CO2 -Eq per meter list. =  0,092 kg CO2 -Eq per me-
ter list 
Från EPD: 350 g/m = 0,35 kg/m => 0,263 kg CO2 -Eq per kilogram list. 
 

Information från faktura som tillhandahållits av byggföretaget: 
Kostnad per meter: 35,6 kr/m 
 
Totalsumma från kostnadskalkylprogram: 93 740 kr. 
Enligt arbetsledare på byggföretaget har 10 % av de totala listerna gått till avfall. 
 
Beräkning: 
Totalt antal meter: 93740 / 35,6 = 2633,2 m 
Meter avfall: 2633,2 * 0,1 = 263,3 m 
 
Vikt:  2633,2 meter * 0,35 kg/m = 921,6 kg 
Vikt avfall: 263,3 * 0,35 = 92,16 kg 
 

Klimatpåverkan: 
Total klimatpåverkan: 0,092 kg CO2 -Eq/m * 2633,2 m = 242,2  kg CO2 -Eq 
Klimatpåverkan avfall:  0,092 kg CO2 -Eq/m * 263,3 m = 24,2 kg CO2 –Eq 
  



 

 

Bilaga 14 - Stålstomme 

Tabell 1. Miljöpåverkan av HEA/IPE/UPE/L-stål och Plåt. Källa: Personlig kommunikat-
ion med leverantör. 
 

 
Potentiell global uppvärmning: 1130 kg CO2 -Eq per ton Stål/Plåt 
 

Tabell 2. Miljöpåverkan av KKR-stål. Källa: Personlig kommunikation med leverantör. 
 

 
Potentiell global uppvärmning: 2,49 kg CO2 -Eq per kilogram KKR.  

Materialmängder från konstruktör:  
KKR-stål: 26,7 ton 
HEA/IPE/UPE/L-stål: 53,2 ton 
Plåt: 28,2 ton 
 
Klimatpåverkan: 
HEA/IPE/UPE/L-stål : 53,2  * 1 130 = 60 116 kg CO2 -Eq 
KKR-stål: 267 00 * 2.49 = 66 483 kg CO2 -Eq 
Plåt: 28,2 * 1 130 = 31 866 kg CO2 -Eq 
Total vikt stålstomme = 108 100 kg 
 
Total klimatpåverkan Stålstomme: = 158 465 kg CO2 -Eq 
  



 

 

Bilaga 15 - Håldäck 

Allmän miljöpåverkan av håldäck (Håldäcksbjälklag (HD/F)) Källa: https://www.epd-

norge.no/betongvarer/haldacksbjalklag-hd-f-article2041-316.html 

 
Potentiell global uppvärmning: 136 kg CO2 -Eq per ton håldäck  

136 / 1000 = 0,136 kg CO2 -Eq per kilogram håldäck 
 
Enligt information från byggföretaget användes två olika tjocklekar på håldäcket 
220 mm tjockt = 680 m2 och 366 kg/m2 
265 mm tjockt = 240 m2 och 300 kg/m2 
 
680 * 366 = 248 880 kg 
240 * 300 = 72 000 kg 
 
320 880 kg = 320,88 ton 
 
Beräkning av koldioxidekvivalent: 
320,88 * 136 = 43 639,68 kg CO2 -Eq 

 
Avfall:  
60 st håltagningar i bjälklaget. Cirkulära med en diameter på 120 mm vilket medför 0,1m3 
avfall från bjälklaget. 
0,1 * 2350 = 235 kg avfall 
235 * 0,136 = 32 kg CO2 -Eq 
  

https://www.epd-norge.no/betongvarer/haldacksbjalklag-hd-f-article2041-316.html
https://www.epd-norge.no/betongvarer/haldacksbjalklag-hd-f-article2041-316.html


 

 

Bilaga 16 - Thermowood 

Tabell 1. Miljöpåverkan av Thermowood (Termotre av gran og furu) Källa: 

https://www.epd-norge.no/heltreprodukter/termotre-av-gran-og-furu-article1125-

320.html 

 
 
Potentiell global uppvärmning: -257,71 kg CO2 -Eq per kubikmeter Thermowood.  
-257,71 / 450 = -0,573 kg CO2 -Eq per kilogram Thermowood 

Termoträ av furu har en densitet på 450 kg/m3 enligt EPD. 
 
Volym från beställning: 17,94 m3 
 
Total vikt: 17,94 * 450 = 8 073 kg 
 
Enligt arbetsledare på byggföretaget har 10 % av den totala Thermowooden gått till avfall. 
 
Volym avfall 17,94 * 0,1 = 1,794 m3 
 
Vikt avfall 8 073 * 0,1 = 807,3 kg 
 
Beräkning av klimatpåverkan:  

17,94 * -257,71 = -4 623,42 kg CO2 -Eq 
 
Beräkning av miljöpåverkan för avfallet:  
- 4 623,42 * 0,1 = -462,34 kg CO2 -Eq 
  

https://www.epd-norge.no/heltreprodukter/termotre-av-gran-og-furu-article1125-320.html
https://www.epd-norge.no/heltreprodukter/termotre-av-gran-og-furu-article1125-320.html


 

 

Bilaga 17 – Tegel 

Tabell 1. Miljöpåverkan av tegelstenar. (Tegelmäster Fasad & Marktegel, 3478 BLACK 
BEAUTY) Källa: Personlig kommunikation med leverantör. 
 

 
Potentiell global uppvärmning: 140 kg CO2 -Eq per ton färdig vara.  
 
Enligt murningsföretaget går det 63 st stenar/m2 
 
Enligt byggföretaget murades 720,2 m2  
 
Information från produktblad: 
En tegelsten = 0,228 x 0,108 x 0,054 m = 0,0013297 m3 
Densitet= 1800 kg/m3  
En tegelsten väger 2,39346 kg 
 
2,39346 * 63 = 150,78798 kg/m2 

 
720,2 * 150,78798 = 108 597,5 kg tegel är inbyggt i byggnaden. 
 
Enligt arbetsledare på byggföretaget har 5 % av de totala teglet gått till avfall. 
 
Total materialmängd: 108 597,5 * 1,05 = 114 027,4 kg 
Avfall: 114 027,4 - 108 597,5 = 5 429,9 kg 
 
Beräkning av klimatpåverkan: 
Totalt: 114 * 140 = 15 963,8 kg CO2 -Eq 
Avfall:  5,43 * 140 = 760,2 kg CO2 -Eq 
 
140 / 1800 = 0,077 

 

 
  



 

 

Bilaga 18 – Avfallsmängder från avfallsföretaget 

Tabell 1. Materialmängd sorterat i avfallsfraktioner. Källa: Personlig kommunikation med 
avfallsföretag. 

 
 

Diagram av avfallsfraktionerna i procent. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Bilaga 19 – Sammanställd lista 
 

Tabell 1 är en sammanställd lista som redovisar: de valda materialen, avfallsprocent per 

material, mängd material, klimatpåverkan för ett kilogram material, materialets och avfal-

lets totala klimatpåverkan. 

 

Tabell 1: En jämförelse mellan materialens klimatpåverkan i kg CO2 –Eq per 

kilogram material, för att se vilket material som störst respektive minst po-

tentiell global påverkan per kilogram. 

  



 

 

Bilaga 20 - Avfallsfraktioner 
 
Redovisning av de avfallscontainrar de studerade materialen slängts i och vikt för respek-
tive avfallsfraktion.  

 

 


