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Sammanfattning 

Då urbaniseringen idag är ett faktum och bostadsbristen är stor är byggandet av nya 

bostäder ett måste. Under byggprocessen släpps stora mängder koldioxid ut. Detta 

gäller vid transporter av materialen till byggplatsen men även vid tillverkning av 

materialen. Syftet med denna studie är att jämföra resultaten i beräkningen av koldi-

oxidutsläpp då generisk eller specifik data för byggnadsmaterialen som användes i 

samband med nybyggnation av Vallbacks idrottshall i Gävle. Syftet är även att visa 

hur mycket skog som behöver återplanteras för att klimatkompensera för dessa kol-

dioxidutsläpp. Miljödeklarationer (EPD) har använts, i detta fall, för att ta fram 

byggmaterials specifika utsläppsmängd ur tre aspekter: Råvaruförsörjning, transport 

och tillverkning - dessa sammanställs till ett utsläppsvärde som använt i denna stu-

die. Målet med denna fallstudie är att sammanställa alla koldioxidutsläppen i ett do-

kument från Sweden Green Building Council (SGBC) Miljöbyggnad. De utsläpps-

mängder som sammanställningen visat har tolkats och jämförts för att sedan använ-

das i arbetets andra delmål: en återplanteringsstudie där koldioxidutsläppen ska kli-

matkompenseras i form av återplantering av träd. Denna fallstudie speglar vikten av 

att välja rätt material då utsläppsmängderna skiljer sig, detta visas genom Miljöbyg-

gands bedömningsindikator Stommens och grundkonstruktionens klimatpåverkan. Ut-

släppsmängderna visar på en variation då de generiska uppskattas vara 175 000 kg 

CO2 ekvivalenter mot de specifika som blir 94 000 kg CO2 ekvivalenter för den be-

fintliga stommen (utan tunnputsfasaden). I den studie där fasaden försetts med trä-

panel på 22 mm ges helt andra resultat då de generiska data påvisar 175 000 kg CO2 

ekvivalenter mot de specifika -62 000 kg CO2 ekvivalenter. Detta visar att trä inte 

släpper ut koldioxid vid tillverkning utan binder den i materialet under sin tillväxt. 

 Utsläppsberäkningen uppvisar en skillnad på 47 % beroende på valet av indata (ge-

nerisk eller specifik). Återplanteringsstudien visar att uppskattningar med de speci-

fika EPD:erna krävs det enbart 127 stycken träd för att binda upp den utsläppta kol-

dioxidmängden medans de generiska krävde 239 stycken träd. När fasaden försågs 

med träpanel krävdes det vid generisk data 238 stycken träd för att återplantera kol-

dioxidutsläppen. Specifik data visar att inga träd behöver återplanteras i fallet med 

träpanel som fasadmaterial, då studien gav ett negativt värde. Slutsatsen på denna 

fallstudie visar att man kan göra skillnad genom att välja bra material och även att 

välja trä i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Sökord: miljövarudeklaration, koldioxid, trä, betong, generisk- och specifik 

data, återplantering. 
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Abstract 

As urbanization today is a fact and the housing shortage is great, indicating that the 

construction of new housing is necessary. During the construction process, large 

amounts of carbon dioxide are released. This applies to the transportation of the raw 

materials to the building site but also to the manufacturing of building products. The 

purpose of this study is to compare the results in the calculation of carbon dioxide 

emissions from generic or specific data for the building materials used in connection 

with the new construction of Vallbacks sports hall in Gävle, Sweden. The purpose is 

also to show how much forest needs to be replanted to climate compensate for these 

carbon dioxide emissions. Environmental Product Declarations (EPD’s), in this 

case, were utilized to assess the specific emission from materials in terms of three as-

pects: raw material supply, transportation and manufacturing - these were compiled 

into one emission value used for this study. The goal of this case study was to com-

pile all the carbon dioxide emissions into a document from the Sweden Green Build-

ing Council (SGBC) environmental building Miljöbyggnad. The emission quantities 

have been interpreted and compared in order to then be used in the second part of 

this work: a study where carbon dioxide emissions is climate compensated by re-

planting of trees. This case study reflects on the importance of choosing the correct 

material since the emission quantities differ - this is shown by the environmental im-

pact of the Miljöbyggnads indicator Structure and the load-bearing construction. Emis-

sion amounts vary since the generic data displays 175 000 kg CO₂ equivalents 

against specific data that indicates 94 000 kg CO₂ equivalents for the constructions. 

If the façade is equipped with a wood panel of 22 mm, generic data demonstrate 175 

000 kg CO₂ equivalents against the specific -62 000 kg CO₂ equivalents. This shows 

that wood does not emit carbon dioxide during growth, but binds it to the material 

during its growth. 

 

The emission calculation shows a change of 47% depending on generic or specific 

data, which showed a large difference in the replanting needs. The replanting study 

shows that with the specific input values from EPDs, only 127 trees are required to 

tie up the emitted carbon dioxide amount while the generic values indicate 239 

trees. When the facade was of wood panels, generic data required 238 replanted 

trees. For the specific data, no trees need to be replanted when the study gave a 

negative response. The conclusion of this case study shows that one can make a dif-

ference by choosing good material and also choosing wood as much as possible.  

Keywords: environmental product declaration, carbon dioxide, wood, concrete, ge-

neric and specific data, replanting.   
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Definitioner  

Generiska och specifika data: I denna studie studeras specifika miljödeklarationer 

EPD:er och generiska för att sedan användas som materialgrund för koldioxidut-

släpp. Skillnaden mellan dessa är att de generiska EPD-värdena är ett medelvärde för 

flera material av samma grupp. Medan de specifika EPD-värdena är från just det 

materialet/produkten som använts vid nybyggnationen av Vallbacks idrottshall. 

Atemp är den sammanlagda golvrean av byggnad som är uppvärmt till över 10 °C. 

Denna term, som nämns i det sammanställda resultatet, kan användas för att nor-

mera resultaten, så att värdet går att jämföra med andra byggnader.  

Brösthöjdsdiameter en måttenhet som används för inmätning av träd. Detta mått tas 

1,3 meter från marken för att få en diameter att beräkna mängden virkesförråd. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Koldioxid  

Idag kommer den största mängden av koldioxidutsläppen från städerna och tillverk-

ningsindustrin. Barrväxter är en stor koldioxidbindare; då menas att en barrväxt 

som växt en kubikmeter suger upp ett ton koldioxid och ger tillbaka 700 kg syre 

(Battrevarld.nu, 2012). Florgård (2000) har gjort en studie där analys av möjlighet-

erna att bevara de inhemska grönområdena vid etablering av nya bostadsområden 

har skett. Detta på grund av att dessa grönområden binder koldioxid och ger bättre 

luftkvalité i städerna. De ger även den biologiska mångfalden utrymme att få finnas 

kvar. 

1.1.2 Urbaniseringen 

Då urbaniseringen idag är ett faktum och bostadsbristen är stor är byggandet av nya 

bostäder ett måste. Under byggprocessen släpps stora mängder koldioxid ut. Detta 

gäller vid transporter av materialen till byggplatsen, vid byggnationen men även vid 

tillverkning av byggmaterialen och produkterna. Vid tillverkning av exempelvis be-

tong går det åt stora mängder energi, som i sin tur genererar koldioxidutsläpp. 

Dessa utsläpp står idag för upp till 3-4% av världens koldioxidut-

släpp(Koldioxidutsläpp - Svensk Betong, u.å.). Vid Gustavsson, Pingoud, Satres 

(2006) analys av just koldioxidutsläpp från material där trä och betong studerades 

upptäcktes en avsevärd skillnad i koldioxidutsläppsmängden mellan trä och betong 

vid tillverkning.  

Städer idag bidrar med ca 70% av de koldioxidutsläpp som driver på växthuseffek-

ten. Klingberg, Broberg, Strandberg, Thorsson och Pleijel (2017) har analyserat 

forskning som påvisar att de grönområden som innehåller träd kan hjälpa till att 

minska koldioxidhalten i stadsområden. Grönområden ger möjligheter att få en 

bättre luftkvalité då de hjälper till att transportera bort föroreningar. Enligt 

(Klingberg et al., 2017) förbättras denna utspädning mer beroende på typ av blad 

och deras utformning. Forskningen visar även att bara grenar gör skillnad; det vill 

säga vintertid då det inte finns några löv på träden. (Klingberg et al., 2017) 

I Sverige har det funnits en tradition sedan 1900-talet att bevara inhemska grönom-

råden. Detta har gjorts för att bibehålla den biologiska mångfalden och skapa ett 

bättre klimat i städerna. På Järvafältet, ca 15 kilometer från Stockholm har ett test 

utförts på ett grönområde som skulle bli ett nyetablerat bostadsområde. Här har 

forskarna velat bevara så mycket av den inhemska naturen som möjligt. De har tidigt 

i planerings- och designfasen försökt påverka att så mycket som möjligt bevaras. Den 
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befintliga vegetationen har ett stort värde för de boende idag vilket visar fördelarna 

av bevarandet då det skapar naturliga parker och skogsområden. (Florgård, 2000)  

Klingberg et al (2017) har gjort tester på olika områden i städer där de mätt upp 

koldioxidmängderna. Det har visats att utsläppsnivåerna varierat kraftigt mellan de 

områden som har grönt och de områden som inte har det. De påpekar att omlägg-

ning av trafiken till mindre tätbefolkade område minskar människors exponering av 

föroreningar (Klingberg et al., 2017). Andersson-Sköld et al (2017) menar att grön-

områden borde tas i beaktande redan i planeringsprocessen. Även Klingberg at al 

(2017) menar att de områden där människans exponering mot koldioxidutsläppen 

bör läggas bortom dess rörelsemönster. De menar att träd kan fungera som barriär 

för att hålla föroreningar borta, då träd binder koldioxid och ger en bättre luftkvalité 

(Andersson-Sköld et al., 2015). 

I all den forskning som gjorts i städer, har ett gemensamt mönster hittats, grönska är 

viktigt för en bättre luftkvalité. Då urbaniseringen tvingar städer att förtätas har man 

sett en förminskning av grönområden (Johansson, 2010). Detta riskerar att leda till 

försämrad luftkvalité och minskad biologisk mångfald. I Haase et al (2017) forsk-

ningsartikel går det att läsa om två lagstiftningar som Europakommissionen har tagit 

fram tillsammans med sina globala miljömål där de beskriver Grön infrastruktur 

(GI) och Naturbaserad lösningar (NBS). Dessa delar beskriver vikten av en grön 

stadsbild. GI fokuserar på att utöka mängden parker för att bevara den biologiska 

mångfalden medan NBS handlar om skogsplantering och återställning av ekosystem. 

Dessa båda är instrument för att kunna hantera de miljöutmaningar som vi står inför 

för att kunna skapa en social, ekonomisk och miljömässigt bra grund i städerna.  

Andersson-Sköld et al. (2015) menar att våra städer måste planeras bättre i dessa ti-

der med klimatförändringar. Träd som exempelvis hjälper till att rena luften och 

transportera bort vatten fungerar även som en vindbarriär och ger skugga på som-

maren. Då urbaniseringen skapar en förtätning av våra städer och en förminskning 

av grönområden (Andersson-Sköld et al., 2015) måste denna ta planeringsprocessen 

på större allvar. 

 

1.1.3 Skog 

Att minska utsläppsnivåerna av koldioxid är viktigt på grund av den påskyndande 

växthuseffekten med höjda temperaturer och kraftiga väderomslag. Grönområden 

och skogar är den naturliga koldioxiduppbindaren och en viktig del till den biolo-

giska mångfalden. Varje kubikmeterskog i Sverige binder 730 kg koldioxid (Reuter, 

2018). Forskarna är idag eniga om att avskogningen är en bidragande orsak till den 

försämrade luftkvalitén (Så funkar det Kolet, klimatet och skogen, n.d.). Därför är åter-

plantering en sådan viktig klimatkompensationskälla. Det bidrar till bättre luftkvalité 
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då träd binder partiklar och koldioxid som om de släpps fria försämrar klimatet på 

vår planet. 

Trä generar mindre koldioxidutsläpp vid tillverkning om man jämför med betong 

och stål (Svenskt Trä, u.å.) en även en del andra material som plaster och liknande 

visar påverkningar på miljön. Även trädets övriga delar så som rötter och grenar kan 

tas till vara och bli pappersmassa eller andra pappersprodukter (IVA, 2014) Det gör 

att man maximerar användandet av trä som en klimatsmart produkt. 

Skogen fungerar inte bara som uppbindare av koldioxid, den lagrar även kolen till 

dess att det trädet förmultnar eller när virket bränns upp. Det är den biogena koldi-

oxiden som ingår i jordens kretslopp (Svenskt Trä, u.å.) de koldioxidutsläpp som 

genereras från träden själva inte från människans föroreningar. En kolsänka är en 

plats som binder kolet så det inte kommer i kontakt med syre och kan förenas till 

koldioxid. Träd och träprodukter fungerar som just sådana kolsänkor. Ett sätt att 

inte frigöra kolet är att bruka trämaterialet i husbyggnationer vilket förlänger frigö-

ringstiden och kolet fortsätter lagras. Om träet får ruttna själv i skogen frigörs kolet 

så det är en miljövinst att man avverkar skogen innan den ruttnar (Hunton Sverige, 

u.å.). 

1.1.4 Miljöbedömning  

Miljöbedömning är ett sätt att bedöma en produkts verkan på miljön under hela sin 

livscykel. En metod där material i detta fall bedöms efter olika kriterier så som ke-

misktinnehåll och livscykelaspekter. Med miljöbedömningen vill man göra männi-

skor uppmärksamma på mängderna miljö- och hälsoskadliga ämnen som finns i 

materialet; detta för att man ska anpassa mängden och hantera dessa varsamt. 

(Byggvarubedömningen, 2015) 

LCA- livscykelanalys  

Miljöbedömningsmetoder är en viktig del i den utveckling av nya beständiga pro-

dukter där man vill göra ett så litet avtryck på vår jord som möjligt. En analys av 

hela produktens livscykel kan göras med hjälp av en Livscykelanalys (LCA). Detta är 

ett sätt att analysera, beräkna och registrera koldioxidutsläppen från en produkt. 

Analysen utförs i fyra steg: Mål och omfattning, inventering, miljöpåverkansbedöm-

ning och tolkningen av resultatet (Ecology, 2019). Ser man till bakgrunden kring 

LCA ser man att människans avtryck på jorden är för stora och måste begränsas. Re-

dan när människan försörjde sig som jägare och samlare gjorde man avtryck men de 

var väldigt begränsade och kunde återställas. Det var först när jordbrukssamhällen 

började växa fram och människan blev bofast som avtrycken blev bestående. När den 

industriella revolutionen växte över världen visade sig våra avtryck inte bara på lokal 

utan även global nivå. (Rydh, Lindahl, och Tingström, 2002). Idag överkonsumerar 
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människan vilket leder till kraftiga bestående avtryck på miljön. Vi plockar från jor-

dens resurser och släpper ut föroreningar. Människan måste minska och även i vissa 

fall stoppa produktionen av vissa produkter då den globala uppvärmningen ger ett 

bestående klimatproblem. Även om LCA kan handla om allt från större problem kan 

mindre förändringar ändå göra skillnad. Exempelvis att förpacka smartare och däri-

genom minska användandet av plast (Rydh et. al., 2002). En LCA görs för att kunna 

gå från råmaterial till avfallshanteringen av det förbrukade materialet med så små av-

tryck som möjligt. Metodens viktiga moment beskrivs nertill.  

Definitionen av mål och omfattning 

I detta första skede ska målet för denna livscykelanalys bestämmas. Här ska man be-

skriva vad den ska användas till och hur den ska genomföras. Innan man börjar bör 

man även bestämma vad konsekvenserna av denna analys ska leda till och vilka resul-

tat som är intressanta att jobba vidare efter. (Rydh et. al., 2002) 

Inventering 

Inventeringen omfattar datainsamling för att bestämma in- och utflödet för en pro-

dukt. Med det menar man mängden material och energi som går åt till att färdig-

ställa produkten. Dessa delas i olika kategorier som där beskriver de olika miljöpå-

verkningarna som dessa material har. Man kategoriserar efter resursanvändning, ut-

släpp i luften och vatten samt markanvändning. Detta anpassas efter målet och om-

fattningen med livscykelanalysen. För en bra inventering bör den ske i sex steg där 

man bestämmer materialet eller materialens mängder, rita ett processträd, samla in 

data över råvaru- och energibehovet, samt utsläpp och avfall. Datakategorierna över 

processen normaliseras. En materialbalans för varje process från processträdet be-

räknas och sedan uppskattas resursanvändningen från varje process för att summera 

miljöbelastningen. Sedan bör resultatet bedömas och rimlighetsbestämmas. (Rydh 

et. al., 2002) 

Miljöpåverkansbedömning 

Denna kategori är till för att bedöma produktens miljöpåverkan under dess hela 

livscykel. Den omfattas av olika klassificeringar där den bedömer efter försurning, 

övergödning av mark och vatten, växthuseffekten och ozonskiktsuttunning. Karakte-

risering sker genom att inventeringsdata multipliceras med en karakteriseringsfaktor 

som är specifik för varje miljöeffektiviserings kategori. Målet är att bedöma vilka 

miljöeffekter varje kategori har. (Rydh et. al., 2002) 

Tolkning av resultatet 

Syftet är att med hjälp av resultatet utvärdera och förklara dess begräsningar och 

komma fram till en slutsats och en rekommendation. Detta är en av de viktigaste de-
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larna i hela livscykelanalysen. Den ska leda fram till uppfyllandet av målen och de ti-

digare bestämda tillämpningarna. Denna del kan leda fram till rekommendationer av 

till exempel materialbyten, förändringar i produktionsmetoden eller ändringar i 

drift och användning av produkten. (Rydh et. al., 2002) 

EPD- Miljödeklaration 

Environmental Product Declaration (EPD) är ett formulär för miljödeklarationer 

som består av tre delar: produktdatablad, metodval och resultat från bedömningen 

av miljöpåverkan (Boverket, 2019). Det formuläret beskriver byggmaterial, bygg-

produktioner och konstruktionsdelar med tanke på deras miljöpåverkan i ett LCA 

perspektiv. En EPD fungerar som en viktig del i hållbarhetsbedömning. (IBU, u.å.). 

En LCA tillsammans med en Product Category Rules (PCR) ger en EPD med en 

jämförbar beskrivning av verkligheten när det handlar om utsläppen av växthusga-

serna vid produktionen av specifika leverantörers varor (Miljöbyggnad 3.0, 2017). 

För att uppnå en hållbar byggnad och de globala målen bör byggandet betraktas från 

de tre hållbarhetsperspektiven ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Det är där EPD 

kommer in då den bejakar både byggmaterialet, byggprodukten och byggnadsdelens 

ekologiska aspekt vilket gör att hållbar byggnation möjliggörs (IBU , u.å.). EPD be-

döms på hela produkten och allt runt omkring så som förpackning, produkt samt 

hanteringen. Bedömning baseras på om det används nya eller återvunna material 

men man fokuserar även på hanteringen av avfallen, detta ger då ett jämförbart re-

sultat mellan olika produkters EPD:er (Boverket, 2019). EPD finns även för mäng-

der av saker så som mat och andra material men då denna studie endast handlar om 

byggnadsmaterial ligger fokusen från EPD enbart på det. 

 

1.1.5 Planeringsprocessen  

Ett sätt att lägga vikt på planeringsprocessen är att tänka på materialvalen då det är 

en bidragande effekt till koldioxidutsläppen (Gustavsson, Pingoud, & Sathre, 2006) 

då byggprocessen ses som en tillfällig process där man inte låter klimatfrågan få den 

uppmärksamheten som den behöver (IVA, 2014). Enligt Gustavsson et al. (2006), 

kan begränsning av utsläpp ske genom att i många fall välja trä istället för betong. 

Skillnaden mellan utsläppen under en livscykel kan vara upp till 30-130 kg koldi-

oxid/m² mellan betong och trä (Gustavsson et al., 2006). Anledningen till att det 

skiljer så mycket mellan utsläppsmängderna är att det handlar om hur mycket energi 

det går åt i tillverkningsprocessen (Gustavsson et al., 2006). Skogen och produkter 

som tillverkas av skogen eller skogens restprodukter kräver inte lika mycket energi 

som t.ex. stål, betong eller aluminium (Gustavsson et al., 2006). Idag består 70 pro-

cent av Sverige av skogsmark, främst dominerat av barrskog, med 22,2 miljoner 
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hektar skog (Svenskt Trä, u.å.b). Detta betyder att Sverige har de naturliga förut-

sättningarna att använda mer trä inom byggnationer. Vissa delar går inte att byta ut 

mot trämaterial beträffande konstruktion, arkitektoniska aspekter eller designdelar. 

Byggnader med stålkonstruktion, använder 16-17 procent mer energi och 2,5 - 2,8 

gånger mer fossila bränslen än byggnader med trästomme (Gustavsson et al., 2006).  

I ett trähus som rivs finns möjligheten att återvinna eller återanvända 90% av allt 

trämaterial, vilket minskar koldioxidutsläppen. Då trä har kol uppbundet under hela 

sin livscykel ger det inte mer utsläpp utan det bevaras i materialet tills det eldas upp 

och kretsloppet blir slutet ( Svenskt Trä, u.å.b). 

1.1.6 Klimatkompensation  

Att klimatkompensera med återplantering av träd är bara ett av flera alternativ. 

Detta visar att det som privatperson är möjligt att klimatkompensera för till exem-

pel flyg eller bilresor. Genom att betala för sitt utsläpp hjälper även privatpersoner 

till genom att investera pengar i projekt som minskar, undviker eller reducerar kli-

matpåverkan. Detta projekt är en del i att nå FN:s internationella miljömål. 

(Climateplus.se, u.å.) 
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1.2 Syfte och frågeställning  

 

Syftet med denna studie är att jämföra resultaten i beräkningen av koldioxidutsläpp 

med generisk och specifik data för byggnadsmaterialen som användes i samband med 

nybyggnation av Vallbacks idrottshall i Gävle. Syftet är även att visa hur mycket skog 

som behöver återplanteras för att klimatkompensera för dessa koldioxidutsläpp. 

Forskningsfrågorna som ska besvaras genom denna fallstudie är: 

 Hur påverkas beräkningsresultaten för koldioxidutsläpp beroende på om ge-

nerisk eller specifik data används? 

 Hur många träd måste återplanteras för att klimatkompensera koldioxidut-

släppen från dessa material?
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2 Objektbeskrivning  

Byggnaden  

Byggnaden som denna fallstudie är baserad på är Vallbacks idrottshall i Gävle. Byg-

ganden är 1678 m² stor och den är sedan tidigare redan miljöbedömd och certifierad 

med grad silver enligt Miljöbyggnad 2.0. Den används idag som idrottshall; under 

dagtid används till skolidrott. Eftermiddagar, kvällar och helger används hallen av 

föreningar som hyr hallen för träningar, matcher och cuper. Hallen är helt handikap-

panpassad (Sundström, 2015). Bilaga A består av ritningar och material som har an-

vänts till materialberäkningen som kommer från Vallbacks idrottshall. Hallen har 

idag en putsad fasad och i denna studie kommer en jämförelse göras där den nuva-

rande fasaden ersätts med en 22 mm träpanel från Moelven. Detta för att se hur trä 

förändrar det beräknade resultatet från koldioxidstudien. 
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3 Metod 

En LCA på Vallbacks idrottshall baserades på en miljöbedömnings metod från SGBC 

(Sweden Green Buildings Council) Miljöbyggnad 3.0 (SGBC, 2017). För en full 

LCA finns det fyra steg. I denna fallstudie användes endast två. Steg två med inven-

tering av de material som lokaliserats i Vallbacks idrottshall och steg fyra där resulta-

tet tolkats. De underlag som har erhållits rörande Vallbacks idrottshall kommer från 

fastighetsägaren Gavlefastigheter AB. Figur 1 visualiserar arbetsgången i arbetet. 

 

 

Figur 1: Ett process schema som beskriver denna fallstudie   
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EPD:er har samlats in som ligger till grund för de koldioxidutsläpp som framkommit 

vid tillverkningen. Materialet som granskats är det som indikator 15 efterfrågar om 

grundkonstruktionen och den bärande elementkonstruktionen enligt SGBC vid mil-

jöbedömningar av en nybyggnation enligt Miljöbyggnad 3.0 metod (SGBC, 2017).. 

Mängdberäkningen   

Mängdberäkningarna har gjorts på de angivna materialen från Vallbacks idrottshall 

där CAD har använts som hjälpmedel för uppmätningarna vid mängdberäkning. De 

medföljande dwg-filerna har öppnats i auto-CAD och med hjälp av det beräknat 

ytorna och därmed volymer. Dessa mängder beräknades om till vikter och samman-

ställts i ”Indikator 15 Stommens och grundkonstruktionens klimatpåverkan”; ett do-

kument som används vid miljöbedömningar enligt SGBC 3.0 metod (se Bilaga B). 

Detta gav då ett beräkningsbart värde i kg CO₂ ekvivalenter/material som kunde 

användas för att beräkna ut ett sammanlagt värde i kg CO₂ ekvivalenter .Vissa 

material från indikator 15 har inte registrerats och detta beror på att dessa material 

inte finns i Vallbacks idrottshalls leveransfärdiga produkter enligt (SGBC, 2017).  

3.1.1 EPD insamling  

För specifika EPD har www.environdec.com använts från en internationell databas för 

EPD men vissa av EPD:erna har även inhämtats direkt på företagens hemsidor.  

Även www.sundahus.se har använts för att hitta specifika EPD:er. I EPD dokumenten 

är kolumner avseende råvaruförsörjningen, transport och tillverkning de poster som 

har använts till denna fallstudie, vilka ger totala koldioxidutsläppen vid tillverkning.  

3.1.1.1 EPD-värden  

 I dessa tabeller är utsläppsmängderna angivna i kg CO₂-ekvivalenter vilket är en 

sammanställning för alla utsläppsgasers klimatpåverkan. De värden som samman-

ställts i dokumenten ska vara i kg CO₂-ekv/kg. EPD:erna har varit angivna i kg 

CO₂-ekv/ ton vilket lett till att svaret har dividerats med 1ton/1000kg för att ge 

värdet kg CO₂-ekv/kg. Dessa värden har sedan registrerats i ett Exceldokumentet 

för att få ett sammanlagt värde på utsläppsmängderna.  

 

3.1.1.2 Sammanställning av EPD-resultat 

Samma mall av Exceldokumentet har använts till både det generiska och det speci-

fika fallet. Exceldokumentet duplicerades och i den ena ifylldes de generiska ut-

släppsmängderna och i det andra de specifika. De generiska värden är de värden som 

indikator 15 har som standardvärden och de specifika värden som EPD:erna gav. De 

specifika EPD värdena sammanställdes i det andra Exceldokumentet vilket gav ett 

värde närmare till det den korrekta utsläppsmängden för det specifika materialet.  

http://www.environdec.com/
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3.1.2 Klimatkompensering  

Den klimatkompensering som sedan beräknades utifrån den utsläppta koldioxid-

mängden är återplantering i form av träd. Utgångsvärdet för återplanteringsmäng-

den kommer vara att varje kubikmeterskog i Sverige binder 730 kg koldioxid (Reuter, 

2018). Detta värde har använts i en beräkningsstudie där man ser att gran och tall växer 

10-15 kubikmeter virke/hektar per år i Sverige (Skogsstyrelsen, 2018). Med den 

beräkningen visas hur mycket tillväxt som krävs för att binda utsläppen som kom-

mer från grunden och stommen material. 

Då koldioxidutsläppens beräkning i tabell 1 ger ett svar i m³ behöver det beräknas 

om till flera träd. Enligt Skogskunskap (2018) kan man beräkna ut en trädmängd 

om man går på ett mått av 26 meter och en brösthöjdsdiameter på ca 32 cm får 

att det är ungefär 1m³ per träd. Brösthöjddiametern är ett vanligt mått för att be-

räkna virkesförrådet. Brösthöjdsdiameter är 1,3 meter över marken. Skogsbestån-

dets livscykel varierar beroende på vart i landet beståndet finns samt vilka mark-

förhållanden som gäller på platsen. Denna fallstudie är beräknad på G28, en gran 

som vid 100 år är 28 meter som det träd som ska återplanteras. Det  är då trädet 

beräknas avverkas vilket betyder att den har bundit upp som mest koldioxid de ti-

digare åren och har nu avtagit i upptagningsförmåga. (Skogskunskap, 2018) 

En jämförelse togs fram där den nuvarande putsade fasaden byttes ut mot en träfa-

sad. I bägge fallen är fasadarean lika. Träfasadens tjocklek antogs vara 22 mm och 

infästningskomponenter (t ex för att bilda luftspalt bakom fasaden samt 

spik/skruvar) har bortsetts. Sedan har den behandlats som de andra materialen då 

den har mängdberäknats och sedan har EPD data använts. Med EPD:erna har ge-

neriska och specifika data beräknats fram. De sammanställda koldioxidmängderna 

har sedan använts vid klimatkompenseringsstudien. 
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4 Resultat  

I denna del kan man följa beräkningsresultaten från de generiska och de specifika be-

räkningarna för att sedan använda dessa för att klimatkompensera genom återplante-

ring. Därutöver redovisas resultaten utifrån att två fasadtyper jämförs: en med den 

stommen (utan tunnputsskiktet då EPD sakandes) och en med 22 mm träpanel från 

Moelven. 

4.1 Koldioxidekvivalenter  

De sammanställda mängderna från materialet går att avläsa i tabell 1, vilka inte har 

tagit hänsyn till eventuellt spill av material under byggprocessen. I tabell 2 redovisas 

de utsläpp som beräknats med endera generisk eller specifik data. Med de generiska 

EPD uppgifterna blir utsläppen 174 936 kg CO2 ekvivalenter. Värdet som finns i 

den summerade rutan är det värde som är fördelat på byggandens Atemp som i denna 

byggnad går att avläsa till 104 kg CO2/m² Atemp . De sammanställda värdena, där yt-

terväggarna (utan tunnputs) har beklätts med en träfasad, återfås sedan i tabell 3 där 

det går att avläsa att utsläppen på det generiska fallet ger ett utsläpp på 175 038 kg 

CO₂-ekvivalenter vilket även visade ett liknande resultat som ovanstående med en 

Atemp på 104 kg CO₂/m². Specifika EPD:er gav med träpanelfasaden ett negativt 

värde med -61 561 kg CO₂-ekvivalenter med en Atemp på -37 kg CO₂/m² medan ge-

neriska EPD:er för träfasaden medförde en liten ökning hos utsläppen.  

I tabell 2 kan man se ett betydligt lägre värde då de specifika EPD:erna ger ett mer 

korrekt utsläppsvärde. De utsläpp som finns i tabell 2 är på 93 490 kg CO₂ -

ekvivalenter. Även här finns ett värde att avläsa i den summerade rutan i tabell 2 

specifika där man ser att det jämförbara värdet ligger lägre 56 kg CO/m² Atemp. 

Dessa värden kan man i sin tur använda som ett jämförbart värde för att kunna jäm-

föra med andra byggnader. Den största delen av utsläppen kommer från betongen 

till bygganden vilket går att se i sammanställningen i bilaga B tabeller 8–9. Utsläpp-

skillnaden blir i procent vilket visar att med specifika material med EPD med låga 

utsläpp kan spara 47% i utsläpp av koldioxid. 

 

1 − (93 490
174 936) = 0,47 ∗ 100 % = 47 %⁄  

 

Beräkning 1: Utsläppsskillnaden i CO₂- ekvivalenter mellan resultatet utifrån generisk och 

specifik materialdata för fallet med den putsade fasaden 
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Tabell 1: Sammanställning av materialmänger från hela fallstudien  

Material Mängd kg  

Platsgjuten betong  191 046 

Prefabricerad betong 180 236 

Cellplast  569  

Stålbalkar  14 729 

Armering  28 025 

Träpanel  1 598  

 

Tabell 2: Sammanställning av generisk och specifik materialdata med putsad fasad 

Material Generiska kg CO₂-

ekv 

Specifika kg CO₂-ekv 

Platsgjuten betong 28 657 17 767 

Prefabricerad betong 27 035 20 547 

Cellplast 2844 1251 

Armeringsjärn 28 025 11 210 

Stålbalkar 88 374 42 714 

Summa  173 038  92 665  

Summa kg CO₂/m²Atemp 104 kg CO₂/m²Atemp 56 kg CO₂/m²Atemp 
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Tabell 3: Sammanställning av generisk och specifik materialdata med trä fasad 

Material Generiska kg CO₂-

ekv 

Specifika kg CO₂-ekv 

Platsgjuten betong 28 657 17 767 

Prefabricerad betong 27 035 20 547 

Trä fasad 102 -155 000 

Cellplast 2844 1251 

Armeringsjärn 28 025 11 210 

Stålbalkar 88 374 42 714 

Summa  173 164 -62 

Summa kg CO₂/m²Atemp 104 kg CO₂/m²Atemp -37 kg CO₂/m²Atemp 
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4.2 Återplanteringsmängderna 

Återplanteringsmängderna är baserade på värdena där utsläppsmängd per kg kom-

mer användas, detta går att läsa i tabeller 4 och 5. Detta är baserat på att ett träd har 

möjlighet att binda 730 kg CO₂ / m³ träd. I tabell 4 kan man avläsa Vallbacks id-

rottshalls ursprungliga utformning med den putsade fasaden (där tunnputsens ut-

släpp inte har inräknats). I tabell 5 går det i sin tur att avläsa de återplanteringsbeho-

ven som tillkommer vid en träfasad. Återplanteringsbehovet med ett tillägg med en 

träfasad visade likande värde med generiska materialdata då det krävdes 238 träd 

där, med andra ord, tack vare träpanelens tillkomst är dess inverkan av utsläpp 

ringa. Dock visade träfasadens tillkomst, med specifika materialdata, att det inte 

krävs någon återplantering. 

 

Tabell 4. Sammanställning av materialdata för återplantering av träd för klimatkompensering från 

tabell 2 med putsad fasad. 

Fall kg CO₂ kg CO₂ / m³ träd m³ Antal träd 

Generiska 174 936 730 239,778 239 

Specifika 93 490 730 126,938 127 

 

 

Tabell 5. Sammanställning av materialdata för återplantering av träd för klimatkompensering från 

tabell 3 med trä fasad.  

Fall kg CO₂ kg CO₂ / m³ träd m³ Antal träd 

Generiska 175 038 730 237 238 

Specifika -61 561 730  Ej behov 
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5 Diskussion  

I denna fallstudie finns en klar skillnad på beräknade utsläppsmängderna när det gäl-

ler generiska eller specifika EPD:er, vilket visar hur viktigt det är att välja kontrolle-

rade material. Det som denna studie inte ger svar på är varför det är sådan stor skill-

nad mellan de två fallen. Detta kan bero på att det inte finns någon förklaring till vad 

de generiska värdena är baserade på. Detta ger en starkt bidragande osäkerhet till 

det beräknade resultatet. Om resultatet hade varit en jämnare hade resultatet upp-

levt som mer trovärdigt. 

De resultat som studien har visat påvisar en stor skillnad mellan om man har speci-

fika eller generiska EPD:er. Resultatet är intressant då det skulle kunna ligga till 

grund för skillnaden för koldioxidutsläppen vid nybyggnationer. Denna fallstudie på-

visar att minskade utsläpp beräknas vara hela 47% vid nybyggnation om man väljer 

material med bra EPD värden. Då detta inte inberäknar alla material i hela byggan-

den återstår en del med koldioxidutsläpp som inte är inräknade. Detta betyder att 

beräkningen inte symboliserar hela bygganden utan enbart en del. 

Men studien visar att det gör skillnad i beräkningen om en träfasad läggs på ytter-

väggskonstruktionen då specifika EPD beräkningen med trä fasaden gav ett negativt 

värde (dvs inga nettoemissioner) medans de generiska gav en ringa ökning hos koldi-

oxidutsläppen. Detta beror på att trä binder koldioxid under tillväxtperioden och då 

hela livscykeln inte är inräknad så får man inte in koldioxiden som släpps ut när eller 

om materialet förbränns. Det negativa värdet betyder inte att träd måste kapas ner; 

det tyder som sagt på att hela livscykeln inte använts i denna studie. 

Materialmängden har beräknats med hjälp av CAD men det finns fortande en osä-

kerhet i om mängderna är helt korrekta. För vissa material fanns det en bifogad 

mängdbeskrivning men inte till alla så det är där mängden kan vara tvivelaktig. Alltså 

kan det finnas mer eller mindre material som har förbisetts eller tolkats fel. Även de 

spill som blir vid byggnationen är inte bort- eller tillräknat. Detta ger ett resultat 

som inte går att säkra för en totalt generell jämförelse. 

Då betong är medräknat som material i denna studie och även det material som är 

det enskilt största bidraget till koldioxidutsläpp vid nybyggnationen så innebar den 

största posten av koldioxidutsläpp. Det finns en stor osäkerhet i mängden av detta 

material vid beräkningarna. Detta förstärker inte att risken för att beräkningarna för 

hela byggnaden ska vara väsentligt fel.  

Men i beräkningen ingår inte att man eventuellt tagit bort träd eller övrig grönska 

som eventuellt skulle kunna binda upp koldioxid. Människans avslappnade förhåll-

ningsätt till koldioxidutsläpp är under all kritik då vi väljer att blunda och eventuellt 

välja alternativ som är bättre ekonomisk än för vår natur. Människan tänker nog inte 
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alltid på hur materialen är producerade eller vart dom är fraktade från. Människan 

har tendensen att ha skygglapparna på då man kan läsa att forskare har tonat ner be-

tydelsen av koldioxidutsläpp (Nordin, 2017) inför allmänheten. Detta gör att man 

inte förstår vikten av att tänka på sina utsläpp. Koldioxidutsläppen har bevisligen 

ökat den globala temperaturen genom ökade halter av koldioxid i atmosfären (Nor-

din, 2017).  

Då träden är beräknade på ett årsintervall av 100 år är det en lång period som träden 

ska växa innan de uppfyller 1 kubikmeter per träd (Skogskunskap,2018). Om träden 

fälls tidigare kommer klimatkompensationen inte att vara uppfylld. Detta ger en fel-

termen i denna studie. Ekonomiskt får man ut som mest av det fullvuxna trädet.  

Men det går inte att beräkna återplanteringen på nyplanterade träd eftersom proces-

sen minskar den beräknade uppbindningsförmågan. Studie är baserad på träd som är 

100 år och då är fullvuxna och är i slutet på uppbindningsförmågan. Men då har de 

haft en 100-årig period på sig att binda koldioxiden vilket gör att de kommer binda 

mycket mer än enbart detta koldioxidutsläpp. 
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6 Slutsatser 

6.1.1 Koldioxidekvivalenter  

Denna fallstudie gav ett märkvärt stort glapp mellan de generiska och de specifika 

data som beräknades fram. Vilket visar att med specifika data beräkningen kan man 

förända koldioxidutsläppen mängderna genom att välja material som har dokumen-

terat lägre utsläppsmängder. Tillägget av en träfasad visar att det gör skillnad i det 

beräknade resultatet för flera material i denna studie ger trä ett mycket positivt 

material. Detta orsakas av att man inte har hela trädets LCA med i beräkningen detta 

ger att det ser ut som att trä endast binder koldioxid och inte avger något. 

6.1.2 Klimatkompenseringen  

Denna studie visar att koldioxidutsläppen är relevanta även om det endast berör 

vissa delar av byggnaden. Den visar även att en nyckel till minskning av koldioxidut-

släppen är att välja material med låga EPD värden vid nybyggnationer. Att återplan-

tera träd är bara en möjlighet till klimatkompensering som man kan göra. Detta är 

högst aktuellt då träd både binder och lagrar kol, även efter avverkning finns den 

lagrade kolen kvar i virket. Vilket betyder att när vi bygger med trä lagras kol i våra 

byggnader vilket gör att livscykeln förlängs. Byggnader beräknas stå 50–80 år vilket 

betyder att kolet lagras lika länge. Det är först när träet eldas upp som det lagrade 

kolet frigörs och reagerar med syret och blir koldioxid igen som sedan släpps ut i vår 

atmosfär. 

6.1.3 Förslag till vidare forskning 

En möjlighet för att jobba vidare med denna studie är att titta på dem totala koldiox-

iden åtgången per år för byggnadens drift och sedan jämföra det med tillväxten från 

de planterade träden för att på så vis göra bygganden klimatneutral. Detta för att 

bygganden ska vara klimatneutral inte bara för de utsläpp som blev vid byggnationen 

av hela idrottshallen utan även under användandetiden av den. 

Det är en studie som borde kunna anpassas på fler byggnader där man skulle kunna 

ta fram en mall för att varje byggnad skulle kunna ha en egen miljödeklaration för 

sina utsläpp. 

En forskningsbar möjlighet är att se hur många delar man faktiskt kan byta ut mot 

trämaterial för att sedan göra en hel livscykelanalys och en klimatkompensering ge-

nom en återplanterings studie. Detta för att se hur låga utsläppen faktisk skulle 

kunna bli. 
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6.1.4 Generalisering  

Då detta arbete är baserat på endast Vallbacks idrottshall är svårt att jämföra med till 

exempel en villa då energianvändningen inte har samma mönster. Även materialva-

len skiljer andra bygganden åt då man inte vill uppnå samma inomhusklimat. Dock 

kan studien ge mer förståelse när det gäller materialval som då i sin tur kan ge jäm-

förbarhet med alla typer av byggnationer. 
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7 Hållbarutveckling  

I detta arbete ges en inblick i hur viktigt det kan vara att välja rätt material för att 

inte påskynda växthuseffekten ytterligare. Då betong är så energikrävande vid till-

verkning samt att den avger koldioxid när den brinner, är trä framtidens material då 

det är betydligt mindre energikrävande och binder koldioxiden. Dock har det sina 

begräsningar då det inte har samma tryckmotstånd som betong. Men för övrigt väl-

digt mångsidigt. Då ett hållbart skogsbruk leder till fler koldioxiduppbindare leder 

denna återplanteringsplan till möjligheten att bibehålla ett fungerande skogsbruk. 

Det finns många sätt att avvända denna studie som en grund för hållbart byggande då 

det kan ligga som grund till att vara klimatneutralt efter vidare forskning. Men även 

som en grund till bra materialval  
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Bilaga A 

 

Figur 2: Plan 1Vallbacks idrottshall det miljöbedömda objektet som denna studie är baserad på  
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Figur 3: Plan 2 Vallbacks idrottshall det miljöbedömda objektet som denna studie är baserad på 
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Figur 4: Plan 3 Vallbacks idrottshall det miljöbedömda objektet som denna studie är baserad på 
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Figur 5: Snitt vy Vallbacks idrottshall det miljöbedömda objektet som denna studie är baserad på 
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Figur 6: Fasad 1 Vallbacks idrottshall det miljöbedömda objektet som denna studie är baserad på  
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Figur 7: Fasad 2 Vallbacks idrottshall det miljöbedömda objektet som denna studie är baserad på  
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Figur 8: Fasad förändring Vallbacks idrottshall det miljöbedömda objektet som denna studie är baserad 

på 
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Figur 9: Fönster förteckning från Vallbacks idrottshall 
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Figur 10: Grundsnitt 1 Vallbacks idrottshall det miljöbedömda objektet som denna studie är baserad 

på  
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Figur 11: Grundsnitt 2 Vallbacks idrottshall det miljöbedömda objektet som denna studie är baserad p
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Figur 12: Grundsnitt 3 Vallbacks idrottshall det miljöbedömda objektet som denna studie är baserad 

på  
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Figur 13: Stålförteckning Vallbacks idrottshall det miljöbedömda objektet som denna studie är baserad 

på  

 

 

Figur 14: Armeringsförteckning1 Vallbacks idrottshall det miljöbedömda objektet 
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Figur 15: Armeringsförteckning 2   Vallbacks idrottshall det miljöbedömda objektet 

 

Figur 16: Armeringsförteckning 3 Vallbacks idrottshall det miljöbedömda objektet 
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Figur 17: Armeringsförteckning 4  Vallbacks idrottshall det miljöbedömda objektet 

 

 

Figur 18: Armeringsförteckning 5 Vallbacks idrottshall det miljöbedömda objektet 
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Figur 19: Armeringsförteckning 6 Vallbacks idrottshall det miljöbedömda objektet 

 

 

Figur 20: Håldeck  Vallbacks idrottshall det miljöbedömda objektet 
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Tabell 6: EPD Armeringen, CELSA STEEL SERVICE AB 

 

källa: www.epd-norge.no 

 

Tabell 7: EPD Färsk betong, Svensk betong 

 

källa: www.epd-norge.no 

 

http://www.epd-norge.no/
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Tabell 8: EPD prefabricerad betong, Svensk betong 

 

källa: www.epd-norge.no 

 

Tabell 9: EPD Cellplast, BEWI 

 

Källa: www.sundolitt.se/ 

http://www.epd-norge.no/
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Tabell 10: EPD Stålprofiler, Gyproc 

 

The Declared Unit is 1 metric tonne of installed hot dip galvanized steel profiles and accessories. 

källa: www.epd-norge.no 
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Tabell 11: EPD Stålprofiler, Gyproc 

 

 

källa: www.epd-norge.no 
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Tabell 12: Generiska EPD:er betong fasad 

 

 



 

 

Tabell 13: Specifika EPD:er betong fasad 

 

 

 



 

 

Tabell 14: Generiska EPD:er träfasad 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 15: Specifika EPD:er träfasad 

 

 


