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Abstract 

 

The goal with this examination thesis is to investigate the difference in carbon dioxide 

emissions between a building with a wooden versus concrete carcassing from a life cycle 

perspective. The huge amounts of carbon dioxide released into air from human activities 

must be reduced to prevent serious consequences. A way to limit this issue is through 

performing a comparative study where the result shows which of two products with the 

same function has the lowest emission of carbon dioxide, whereof the product with the 

lowest carbon dioxide pollution can be chosen. 

 

To be able to perform a study like this an object has been chosen and studies about life 

cycle analyses have been done. The rental square meter, the thermal conductivity value, 

the energy requirements and the placement of the building has been set equal in both 

framework types. There were solely dissimilarities of the two buildings taken into 

account when this comparison study was performed. 

 

The result of the study is that a building constructed with a wooden carcassing has the 

lowest amount of carbon dioxide emissions. The difference in carbon dioxide pollution is 

22 ton which connotes a difference in 15 percent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Sammanfattning 

Detta examensarbete har som mål att undersöka hur stora skillnader i koldioxidutsläpp 

som uppstår om man har en trä- respektive betongstomme ur ett livscykelperspektiv. De 

stora mängder koldioxid som släpps ut till luften på grund av människans aktiviteter 

måste försöka begränsas då en förstärkt växthuseffekt kan leda till allvarliga 

konsekvenser. Ett sätt att göra detta på är att studera vilken av två produkter med samma 

funktion som har lägst koldioxidutsläpp. Därav kan produkten med lägst koldioxidutsläpp 

väljas. 

 

För att kunna genomföra denna studie har ett objekt bestämts och en studie kring 

livscykelanalyser gjorts. Byggnaden som används har en fastställd uthyrbar yta, lika u-

värde i ytterväggar, samma energibehov och samma placering i båda fallen. I denna 

jämförelsestudie utförs beräkningarna bara på olikheter mellan de två byggnaderna.  

 

Resultatet av studien gav ett lägre koldioxidutsläpp för objektet med trästomme. 

Skillnaden mellan de två objekten är 22 ton i koldioxidutsläpp vilket innebär en skillnad 

på 15 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: koldioxidutsläpp, livscykelanalys, prefabricerad byggmetod, trä, betong.



 

Förord 
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ekonomi kände vi att detta gick hand i hand med det vi ville jobba med.  

 

Vi vill tacka våra handledare på Bjerking, Malin Paulsson och Fredrik Nordmark samt 

Anders Wärefors med flera berörda på företaget Bjerking för deras intresse och 

engagemang kring vårt examensarbete. 

 

Vi vill tacka vår handledare på Högskolan i Gävle, Ola Norrman Eriksson, för det stöd 

och den hjälp vi fått under arbetets gång.  
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Ordlista  

Tolkning av termer från SS-EN ISO 14040:2006
1
 

Livscykel  På varandra följande och sammanhängande 

stadier i ett produktsystem, från anskaffning 

av råmaterial eller framställning ur 

naturresurser till slutlig kvittblivning. 

 

Livscykelanalys Sammanställning och utvärdering av 

inflöden, utflöden 

Life cycle assessment (LCA) och den potentiella miljöpåverkan för ett 

produktsystem under dess livscykel.  

 

Livscykelinventering  Fas i livscykelanalys som inbegriper 

sammanställning 

Life cycle inventory (LCI) och kvantifiering av inflöden och utflöden 

för en produkt under dess livscykel.  

 

Miljöpåverkansbedömning Fas i livscykelanalys som syftar till att förstå 

och 

Life cycle impact assessment (LCIA) utvärdera omfattningen och betydelsen av ett 

produktsystems potentiella miljöpåverkan 

under produktens livscykel.  

 

Funktionell enhet Kvantifierad prestanda hos ett produktsystem 

för användning som referensenhet. 

 

Systemgräns Bestämmer vilka enhetsprocesser som skall 

tas med i LCA. 

 

Övriga ordförklaringar 

Processdata Den mängd emissioner som släpps ut från en 

viss process av ett material. Till exempel 

släpps ett visst antal gram koldioxid ut för att 

tillverka en viss mängd stål. 

                                                      
1 SS-EN ISO 14040:2006,  Miljöledning –Livscykelanalys - Principer och struktur 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag uppmärksammas allmänheten mer eller mindre dagligen om hur klimatet och miljön 

på jorden successivt försämras. Forskningsarbetet går ständigt framåt för att förbättra och 

utveckla produkter och metoder som är mer gynnsamma för miljön. Marknaden tvingas i 

sin tur att följa efter då medvetenheten hos gemene man ökar vilket leder till att 

efterfrågan blir allt större på produkter och objekt som är mindre miljöskadliga.2  

 

För att få en överblick av den potentiella miljöpåverkan en produkt/ett objekt har kan en 

studie kallad livscykelanalys (LCA) utföras på den produkten/det objektet. 3 Den 

innefattar en undersökning om vilka följder produkten har på miljön från vaggan till 

graven, d.v.s. från råvaruutvinning till deponering. Resultatet påvisar hur stor potentiell 

miljöpåverkan varje parameter av produktens livscykel har. Standardiseringen i Sverige 

(SIS) har publicerat en metod av LCA som heter SS-EN ISO 14040 och 14044. 

 

En stor del av ett livscykelanalysarbete är att ta reda på de emissioner som från en 

produkt släpps ut i mark, vatten och atmosfär. Den mest omtalade emissionen är 

koldioxid och uppkommer ofta i diskussioner kring klimatförändringen som beror av 

växthuseffekten.  

 

Av samhällets totala miljöpåverkan står bygg- och fastighetssektorn för en stor del och 

det är framför allt koldioxidutsläpp från denna sektor som påverkar miljön visar en 

rapport från KTH som gjorts på uppdrag av Boverket.4 Ett sätt att minska byggsektorns 

negativa miljöpåverkan är genom att få företag och kunder inom branschen att bli 

uppmärksammade om hur man kan förbättra en byggnad ur ett miljöperspektiv och 

därmed välja ett så miljövänligt alternativ som möjligt. Om man lyckas med det har man 

kommit en bit på väg mot en mer hållbar utveckling. 

 

                                                      
2 Bauhr, Monika . 2005. Our common climate 
3 SS-EN ISO 14040:2006,  Miljöledning –Livscykelanalys -Principer och struktur  
4 Miljöprojekt. Juni 2009. Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan. Boverket 
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1.2 Problem  

Problemet är att olika byggnadsmaterial ger upphov till olika koldioxidutsläpp och att 

projektörerna vanligtvis inte har kunskap om materials bidrag till samt skillnaden mellan 

materialens klimatpåverkan.  

 

1.3 Syfte 

Syftet är att få en uppfattning om vad som bidrar till koldioxidutsläpp för de olika 

stomtyperna i byggnaden inom vissa ramar. Arbetet har även ett syfte till att få företagets 

projektörer att minska koldioxidutsläppen för byggnaden utifrån det resultat som tas fram 

i studien samt att företaget ska i marknadsföringssyfte upplysa kunden om att valet av 

stommaterial kan sänka koldioxidutsläppen för en byggnad. 

 

1.4 Byggnaden 

Den byggnad studien kommer att omfatta är ett flerbostadshus i åtta våningar med en 

uthyrbar yta på 1912 m
2
. För illustration av byggnaden se figur 1.1. Byggnaden gestaltas 

med två olika stommaterial, trä och betong. De två byggnaderna har lika stor uthyrbar yta. 

Byggnaden med trästomme är uppbyggd av trämoduler och den med betongstomme av 

färdiggjutna element. Gemensamt för de två stomtyperna är den prefabricerade 

byggmetoden. Båda varianterna byggs ihop/gjuts inomhus i fabrik på en ort för att sedan 

transporteras till den tilltänkta byggarbetsplatsen. De två olika stomtyperna har samma 

slags utfackningsväggar i trä och därmed är uppvärmningssystemet i byggnaden och u-

värdena för klimatskalet lika. Dessa förutsättningar har bestämts och tillhandahållits av 

uppdragsgivaren 

 

Trästommen 

Varje rum på ett plan består av en modul.  När man sedan sätter ihop två moduler, 

antingen innervägg mot innervägg eller mellanbjälklag mot mellanbjälklag, består den 

ena modulen av en halv vägg eller ett halvt mellanbjälklag och den andra modulen av 

andra halvan vägg eller mellanbjälklag. Varje vägghalva byggs dock tjockare än vad en 

halv platsbyggd vägg annars skulle varit och resultatet blir då en tjockare vägg med ett 

högre materialinnehåll. Det blir samma påföljd i mellanbjälklagen. Anledningen till de 
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tjocka innerväggarna beror på att varje trämodul byggs så att den bär upp sig själv och 

modulerna ovan oavsett väggtyp. 

 

Betongstommen 

Byggnaden har lägenhetsskilande innerväggar bestående av massiva prefabricerade 

betongelement. Mellan dessa fästs håldäckselement
5
 som bildar mellanbjälklag varpå det 

läggs ett övergolv kallat Granab Golvregelsystem 3000. Icke lägenhetsskiljande väggar 

platsbyggs sedan på mellanbjälklagen. 

 

Ritningar förutom konstruktionsdetaljer kan inte redovisas på grund av sekretess.  

 

 

Figur 1.1 Illustration av byggnaden. Dock är referensobjektet tänkt att ha genomgående åtta 

våningar.
6
 

                                                      
5 Håldäck är urholkade prefabricerade betongblock som har en lägre vikt än helgjuten betong. 
6 Illustration tillhandahållen av Bjerking.  
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1.5 Avgränsningar 

Studien kommer att behandla en specifik byggnad med trä- respektive betongstomme. 

Objektet är tänkt att vara beläget i Uppsala, dock utan specifik plats.  

 

Studien kommer endast omfatta koldioxidutsläpp och hur det kan påverkan miljön inom 

systemgränsen. 

 

En avgränsning är att livscykelanalysen kommer att göras som en jämförelsestudie. 

Följaktligen ska skillnaderna ur objektet med trä- respektive betongstomme urskiljas och 

likheterna bortses ifrån.  

 

Arbetet kommer ej att behandla Livscykelkostnader (LCC). Det görs alltså inte en 

jämförelse av vilket stommaterial som under byggnadens livslängd skulle få lägst 

kostnad. 

 

1.6 Hypotes 

Under inledningen har arbetets utfall diskuterats där diskussionen har lett till en hypotes 

som är att objektet med trästomme skulle ha en lägre inverkan på miljön än det med 

betongstomme. Hypotesen grundar sig främst i att tillverkningsskedet av betong kommer 

att ha en betydligt högre energianvändning samt utsläpp kontra tillverkning av 

träprodukterna. Detta beror främst på cementtillverkningen. I en liknande studie som 

Gustavsson och Sathre har gjort kom dem fram till att just trä som stommaterial har en 

lägre koldioxidpåverkan än betong.
7
 En aspekt som dock kan ge trästommen en högre 

negativ miljöpåverkan än betongstommen är att mängden isolering är mycket högre. 

Detta beror på behov av ytterligare isolering för ljuddämpning och brandsäkerhet i 

trästommen.  

 

 

 

                                                      
7 L. Gustavsson, R. Sathre, 2006, Variability in energy and carbon dioxide balances of wood and concrete 

building materials. 
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1.7 Målgrupp 

Den målgrupp som arbetet är riktat till är personer som har välgrundad kompetens inom 

verksamhetsområdet bygg men har olika inriktningar inom denna bransch. De flesta har 

begränsad sakkännedom inom området livscykelanalyser vilket fordrar att vi utformar 

arbetet på ett strukturerat och tydligt sätt. 

 

1.8 Uppdragsgivare 

Följande information har hämtats från Bjerking AB:s hemsida.
8
 

 

Bjerking AB är initiativtagare. Företaget grundades i Uppsala år 1943 utav Sven Erik 

Bjerking och är ett av Sveriges äldsta personalägda konsultföretag. Det erbjuds en bred 

kompetens inom alla deras verksamhetsområden; hus, installation och anläggning på 

Bjerking. Att jobba tillsammans i breda konsultgrupper anser Bjerking vara till stor fördel 

då alla parter kan få större inblick i arbetet och ett bättre samarbete mellan yrkesrollerna 

kan skapas. Genom att ha allt under samma tak skapas ett bra flöde i processen. Ett av 

deras blickfång sedan uppstarten av företaget har varit teknikutveckling och 

problemlösning. Med sina 67 år i branschen är det inte så konstigt att Bjerking AB har 

hunnit vara en del av och skrivit i den Svensk byggtekniska historian. Limträhandboken 

och Takstolsboken är exempel på framtaget byggforskningsmaterial som Bjerking ligger 

bakom. 

 

                                                      
8
 www.bjerking.se 
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2 Metod  

I det inledande skedet av examensarbetet gjordes en fördjupning i ämnet och en planering 

kring upplägget av arbetet och rapporten. En litteraturstudie gjordes där bland annat 

forskningsartiklar lästes och ISO standarderna 14040 och 14044 studerades.
9
 I 

standarderna står det klart och tydligt definierat vad en LCA innebär och hur den ska gå 

till. När en fullständig LCA genomförs krävs det att den redovisas i enlighet med dessa 

standarder
10

. Upplägget i standarden är strukturerad och tydligt varpå vi beslutade oss för 

att använda den modellen som för grund för vår examensrapport och utgångspunkt i 

jämförelsestudien. Arbetet med studien går hand i hand med det upplägg och den struktur 

som beskrivs i standarderna och detta har sedan beskrivits i kapitel 4-7 i denna rapport. 

 

Studien består av ett antal faser som slutligen resulterar i ett utfall. I första fasen, 

definition av mål och omfattning, bestäms en funktionell enhet
11

 och en beskrivning av 

de delar som tas med görs, dvs. omfattningen beskrivs. Slutligen görs det avgränsningar, 

den så kallade systemgränsen
12

. Andra fasen, inventeringsanalysen, omfattar 

beräkningar på objektets indata, en mängdberäkning, på de berörda delarna som 

fastställdes i fas 1. En lista på materialen/produkterna med dess leverantörer görs. Det 

görs en beskrivning av hur materialens produktprocesser går till från råvarutvinning till 

deponering. För att ta reda på materialens koldioxidutsläpp görs en datainsamling av 

information inom systemgränsen som sätts. Summan av andra fasen är en inventering, en 

s.k. livscykelinventeringsanalys (LCI), där resultatet beskriver den mängd 

koldioxidutsläpp som respektive stomtyp har. Tredje fasen, 

miljöpåverkansbedömningen, handlar om att ta reda på hur byggnadens utsläpp 

påverkar miljön i sin helhet utifrån resultatet i inventeringen. Man delar in utsläppen i 

miljöpåverkanskategorier genom klassificering och karaktärisering
13

. De vanligast 

förekommande kategorierna är klimatpåverkan, försurning, övergödning, bildande av 

marknära ozon, uttunning av stratosfäriskt ozonlagret samt human- och ekotoxicitet. 

Denna studie kommer att ha en begränsad miljöpåverkansbedömning på grund av den 

snäva livscykelanalysen eftersom det endast studeras koldioxidutsläpp. Under den sista 

fasen i studien, tolkningen, görs en analys/ tolkning av resultatet samt en 

                                                      
9
 SS-EN ISO 14044:2006,  Miljöledning – Livscykelanalys – Principer och struktur 

SS-EN ISO 14044:2006, Miljöledning – Livscykelanalys – Krav och vägledning 
10 Ibid 
11Se ordlista 
12 Systemgräns är den avgränsning som görs för att beskriva vilka skeden som tas i beaktning. Se ordlista. 

13 För ordförklaring, se kapitel 6 Miljöpåverkansbedömning 
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förbättringsanalys för att minska byggnadens utsläpp. Avslutningsvis dras slutsatser av 

arbetet där studiens mål och omfattning ligger till grund. 
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3 Teori  

3.1 Livscykelanalys (LCA) 

Följande information under kapitel 3.1 har hämtats ur Miljö i ett företagsperspektiv
14

. 

 

Under inledningen av 1990-talet började produkters totala miljöpåverkan studeras och 

hela förloppet från råvaruuttag till avfallshantering undersökas. Detta gav större förståelse 

för att en produkts användning och deponering även har en negativ inverkan på miljön. 

Insikten om detta gjorde att man startade upp ett arbete för att utveckla ett system som ger 

en tydlig bild av var förbättringar av produkter utifrån ett miljöperspektiv kan göras. Det 

är en så kallad livscykelanalys (LCA), alltså att på ett systematiskt sätt bedöma 

miljöaspekter och miljöpåverkan för att skapa sig en helhetsbild av en produkts livscykel. 

Utvecklingen har lett till standarderna ISO 14040 och ISO 14044. LCA är ett brett system 

som i resultatet kan skilja sig åt på grund av hur man väljer att utföra studien, det vill säga 

vilken noggrannhetsnivå och avgränsning man väljer att ha samt hur värdena tas fram. 

Det är svårt att avgöra vilken utförandetyp som är den mest rättvisande och kan i många 

fall bero på vilket resultat man är ute efter.  

 

En LCA kan göras på två olika sätt utifrån vilket slags resultat man vill uppnå. Antingen 

kan den utföras på en enskild produkt för att se dess totala miljöpåverkan. Då tar man 

fram emissioner som bildas av en produkt och dess beståndsdelar under dess livstid för att 

sedan göra en bedömning av hur stor miljöpåverkan den har. Man kan även göra en 

jämförelsestudie mellan två produkter där resultatet visar hur mycket högre 

miljöpåverkan den ena produkten har än den andra. Skillnaden mellan en LCA för en 

enskild produkt och en jämförelsestudie är att produkterna i jämförelsestudien skalas av 

så att endast skillnaderna beräknas eftersom det endast är dessa som ger resultatet i en 

sådan studie.  

 

Under varje rubrik i följande kapitel; 4 Definition av mål och omfattning, 5 

Inventeringsanalysen, 6 Miljöpåverkansbedömning och 7 Tolkning, görs en kort 

beskrivning av vad varje kapitel bör innehålla. Denna information har hämtats ur Miljö i 

ett företagsperspektiv
15

och ISO 140 40/44 
16

. 

                                                      
14 Lindfors, L.G. Antonsson, A-B. 2007. Miljö i ett företagsperspektiv, kapitel 14 - Livscykelanalyser.  
15 Ibid 
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3.2 Standarder 

Om en analys utförs enligt ISO 14040/44 ger det en auktoriserad LCA. Den rapport som 

skrivs till analysen bör också struktureras i enlighet med standarderna samt granskas av 

en tredjepart för att resultatet ska kunna användas i offentliga sammanhang. ISO 14040 

fastställer principer och struktur för en fullständig LCA medan ISO 14044 redogör för 

vilka krav och anvisningar som ska följas. Standarderna följer varandra, 14040 talar om 

upplägget hur en LCA ska gå till väga medan 14044 kan ses som vägledning till 14040, 

hur det kan gå till rent metodologiskt. 

 

3.3 Koldioxid 

Koldioxid är en molekyl som består av en kolatom och två syreatomer och är vid 

rumstemperatur en färglös och i princip luktfri gas. Dess kemiska beteckning är CO2.
17

 

 

Kort fakta om ämnet:
 18

 

 Jordens atmosfär bestod år 2009 av 0,0387 volymprocent koldioxid. 

 Den luft vi andas ut består av c:a 4 % koldioxid. 

 Växter tar vid fotosyntesprocessen upp koldioxid. 

 Koldioxid i vatten blir en ny sammansättning av atomer och har betäckning 

H2CO3
19

, i folkmun kallas den för kolsyra. 

 Koldioxid står för c:a 80% av världens växthusgasutsläpp
20

 

 

Växthuseffekten är avgörande för att liv ska kunna finnas på en planet, utan den skulle 

jorden vara för kall för levande organismer.
21

 Koldioxid bidrar tillsammans med andra 

växthusgaser i luftburet tillstånd till växthuseffekten. Dock bidrar för höga halter av 

växthusgaserna till en ökad växthuseffekt som i sin tur bidrar till en förhöjd global 

medeltemperatur, se bild 3.1. Den ökade värmen får ett flertal konsekvenser såsom 

förhöjd vattennivå på grund av havens värmeutvidgning och nedsmältning av glaciärisar, 

oftare uppkomst av extremväder (exempelvis orkaner), rubbningar i ekosystem och stor 

                                                                                                                                                 
16 SS-EN ISO 14044:2006,  Miljöledning – Livscykelanalys – Principer och struktur                                     

SS-EN ISO 14044:2006, Miljöledning – Livscykelanalys – Krav och vägledning 
17

 Nationalencyklopedin, www.ne.se 10-05-26 
18 Ibid 
19 www.carbonicacid.org/ 
20 www.energiradgivningen.se 
21 www.naturskyddsforeningen.se 

http://www.ne.se/
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risk för spridning av tropiska sjukdomar (exempelvis malaria) till nordligare 

breddgrader.
22

 

 

 

Figur 3.2. Den globala medeltemperaturen höjs i relation till ökningen av CO2-halten.23 

 

Enligt F. Kenneth Hare har koldioxidutsläpp en direkt och indirekt inverkan på sex olika 

påverkansgrupper; klimat (direkt), naturliga ekosystem (indirekt), jordbruk, lands- och 

havsisars tillstånd samt utbredning av öken.
24

 

 

                                                      
22 Houghton, J. 2009, Global Warming, The complete briefing, Fourth edition 
23 www.energiradgivningen.se 
24 Hare. F. K, 1986, Carbon dioxide and environment  
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4 Definition av mål och omfattning 

Under definition av mål och omfattning ska det framgå vad avsikten med 

livscykelanalysen är. Varför man gör analysen, vad som ligger till grund för det och hur 

resultatet är tänkt att användas ska vara tydlig. Utförandegraden samt noggrannheten 

hos studien ska beskrivas. Den ska innehålla tydliga motiveringar kring avgränsningar 

och systemgränser. Det gäller även att beakta och beskriva relevanta delar som inte tas 

med i studien. Vid jämförelser av olika produktsystem ska likheterna och/eller 

skillnaderna identifieras och redovisas. Vilka miljöeffekter som kommer att behandlas 

ska bestämmas. Om ny information erhålls eller om man tvingas göra oförberedda 

begränsningar kan förändringar i mål och omfattning behöva göras. Ändringarna ska då 

skrivas ner och motiveras. Funktionell enhet ska bestämmas.
25

 

 

4.1 Mål 

Målet med studien är att genomföra en jämförande livscykelanalysstudie på trä respektive 

betong som stommaterial i två likvärdiga byggnader för att få fram vilken av dessa 

byggnader som har lägst miljöpåverkan med avseende på koldioxidutsläpp.  

 

Den avsedda tillämpningen med studien är att kunna använda den för att påverka företag 

och deras kunder till att välja ett mindre miljöpåverkande alternativ genom att i studien få 

fram ett resultat som tydligt visar vilket, av de två objekten, som har lägst 

koldioxidutsläpp. Syftet är att minska mängden koldioxidutsläpp för en byggnad genom 

val av stomtyp. 

 

4.2 Omfattning 

Under omfattningen ska det framgå vad av byggnaden som ska eller inte ska tas med i 

jämförelsen alltså att beskriva vilka likheterna samt olikheterna mellan de två 

stomtyperna är. Alltså görs en avgränsning av det data som ska ingå i beräkningarna. För 

att få en klarare bild av studiens omfattning har tabell 4.1, 4.2 och 4.4 gjorts där 

innehållet i varje byggnadsdel beskrivs. För att få en bättre uppfattning om de invändiga 

byggnadsdelarnas materialinnehåll, se figur 4.1 och tabell 4.3. 
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Vilken tid på året som byggnaden uppförs spelar roll i avseenden som uttorkning av 

betong, ökning av transportutsläpp p.g.a. kyla samt materialförvaring på 

byggarbetsplatsen, där bland annat trä kan bli fuktskadat. Dock antas påverkan på grund 

av årstid mellan stomtyperna vara så lika varandra att de betraktas generera marginellt 

liten skillnad i koldioxidutsläpp och därmed ska bortses i studien. 

 

K
 L

 I
 M

 A
 T

 S
 K

 A
 L

 

 Byggnadsdel Skilda  Kommentar 

Tak   
Taket har samma utformning på båda byggnadstyperna. Båda 

utformas med takstolar av trä samt lösullsisolering. 

Ytterväggar X 
Objektet med betongstomme innehåller pelare och balkar av stål 

p.g.a. byggnadens tyngd. I övrigt ser utfackningsväggarna och 

fasadmaterialet lika ut för båda byggnadstyperna. 

Fönster   Fönstren är lika på båda byggnadstyperna. 

Ytterdörrar   Ytterdörrarna är lika på båda byggnadstyperna. 

Grund X 
Grunden ser i princip lika ut för båda byggnadstyperna emellertid 

behöver betongstommen en extra bred kantbalk och tjockare 

grundplatta än den med trästomme p.g.a. betongens tyngd. 

Tabell 4.1* Beskrivning av omfattningen för klimatskalet i stomtyperna.
 26

 

 

I 
N

 V
 Ä

 N
 D

 I
 G

 T
 

 Byggnadsdel Skilda  Kommentar 

Trapphus   
Hela trapphuset har samma utformning i båda byggnadstyperna. 

Detta p.g.a. stabilisering av byggnaden. 

Innerväggar 

(lägenhetsskiljande) X 

Lägenhetsskiljande väggarna i byggnadstyperna är helt olika 

uppbyggda. Den med betongstomme består endast av prefabricerad 

betong medan den med trästomme är relativt lik en vanlig 

regelstomme materialmässigt dock inte uppbyggnadsmässigt då 

väggarna består av två hopsatta moduler. Se figur 4.1 för 

konstruktionsdetalj. 

Innerväggar (icke 

lägenhetsskiljande) X 
De icke lägenhetsskiljande innerväggarna ser materialmässigt lika 

ut. Objektet med trämoduler har dock högre materialinnehåll av 

reglar och isolering. Detta av samma anledning som de 

lägenhetsskiljande väggarna. Se figur 4.1 för konstruktionsdetalj. 

Innerdörrar   Innerdörrar är lika i båda byggnadstyperna. 

Mellanbjälklag X 
Betongbjälklaget består av håldäck med ovanpåliggande övergolv 

som heter Granab Golvregelsystem 3000. Träbjälklaget är hopsatta 

moduler och består av trä, isolering, ljuddämpare samt gips. Se 

figur 4.1 för konstruktionsdetalj. 

Köksinredning   Köksinredningen är lika i båda byggnadstyperna 

Badrum   Badrumsinredningen är av samma typ i båda byggnadstyperna. 

Invändig ytmaterial   
Alla invändiga ytmaterial såsom innergolv, tapeter och målarfärg 

är lika i båda byggnadstyperna. 

Tabell 4.2* Beskrivning av omfattningen för stomtypernas invändiga delar.
27

 

 

*Teckenförklaring: Byggnadsdelar markerade med X är skillnaderna mellan 

byggnadstyperna och är medtagna i beräkningarna. Alla andra delar anses vara lika. 

                                                                                                                                                 
25 Lindfors, L.G. Antonsson, A-B. 2007. Miljö i ett företagsperspektiv, kapitel 14 - Livscykelanalyser.  
26 Tabellen beskriver de förutsättningar utifrån de underlag som tillhandahållits av Bjerking. 
27 Tabellen beskriver de förutsättningar utifrån de underlag som tillhandahållits av Bjerking. 
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Ö
 V

 R
 I

 G
 T

 

 Byggnadsdel Skilda  Kommentar 

Pålning   

Grunden borde pålas eftersom det är bestämt att byggnaden ska 

uppföras i Uppsala där i princip all mark består av lera. Däremot 

kan inte en specifik placering av byggnaden bestämmas vilket 

medför att en exakt pålning inte kan tas fram. Uppskattning av 

pålning är mycket svår och leder till att denna aspekt inte kan tas 

med i studien. 

Balkonger   Balkongernas utformning är lika för båda byggnadstyperna. 

Tabell 4.3* Beskrivning av omfattningen för stomtypernas övriga delar.
28

 

 

 

 

Figur 4.1 Konstruktionsdetaljer
29

. För materialinnehåll i figur 4.1, se tabell 4.3.  

(Väggarna för träbyggnaden innehåller olika skiv- och isoleringsmaterial, se tabell 4.4) 

 

 

 

 

*Teckenförklaring: Byggnadsdelar markerade med X är skillnaderna mellan 

byggnadstyperna och är medtagna i beräkningarna. Alla andra delar anses vara lika. 

                                                      
28 Tabellen beskriver de förutsättningar utifrån de underlag som tillhandahållits av Bjerking. 
29

 Konstruktionsdetaljer har tillhandahållits av Bjerking. 
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  INNERVÄGGAR MELLANBJÄLKLAG 

  Lägenhetsskiljande Icke lägenhetsskiljande 13  Golvgips 

 T
R

Ä
 

15 Protect (brandgips) 13 Gips 22 Golvspånskiva 

13 Gips 12 OSB-skiva 220 Ramverk 

95 Regel 95 Regel + Stenullsisolering 

+ Stenullsisolering + Glasullsisolering 4 Board 

30 Luftspalt 30 Luftspalt 45 Syll 

95 Regel 95 Regel 20 Sylomer 

+ Stenullsisolering + Glasullsisolering (70) Stenullsisolering 

13 Gips 12 OSB-skiva 4 Board 

15 Protect (brandgips) 13 Gips 120 Ramverk 

 

  

 

  + Stenullsisolering 

 

  

 

  34 Glespanel 

 

  

 

  13 Gips 

 

  

 

  13 Gips 

 

  

 

  15 Träpanel 

B
E

T
O

N
G

 

200 Prefabr. betong 13 Gips 22 Golvspånskiva 

    12 OSB-skiva 148 (Övergolv) 

 

  70 Regel + Stål 

 

  + Glasullsisolering + Elastomer 

 

  12 OSB-skiva + Polypropen 

 

  13 Gips 185 HD/F 120 (håldäck) 

        13 Gips 

Tabell 4.4 Materialinnehåll i invändiga konstruktionsdelar för respektive stommaterial. Material i 

fet stil är de som skiljer sig material- och mängdmässigt mellan de olika stomtyperna. För 

konstruktionsdetaljer, se figur 4.1. Utefter konstruktionsdetaljerna beskrivs materialen i 

innerväggarna från vänster till höger och materialen i mellanbjälklagen uppifrån och ned. 
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4.3 Systemgräns 

 

Bild 4.3.1Illustrarar studiens systemgräns30 

 

Systemgränsen för denna jämförelsestudie har satts ”från vaggan” fram till byggskedet. 

Se bild ovan. Den innefattar utvinning och transport av råmaterial, tillverkning av 

produkter och dess transport fram till byggarbetsplatsen. Byggskede, bruksskede, rivning 

och återvinning tas inte med i studien. 

 

Motivering till systemgräns 

Alla skeden som är avgränsade från systemgränsen är mycket svåra att bedöma eftersom 

byggnaden inte är uppförd. Vi anser att vår kompetens inte är tillräckligt stor inom dessa 

områden för att våra antaganden ska ge en bra bedömning av de koldioxidutsläpp som 

skulle ske. 

 

Byggtiderna kommer i största sannolikhet vara olika för det två olika byggnaderna och 

därmed släppa ut olika mycket koldioxid beroende på stomtyp. För uppförandet av 

betongbyggnaden med prefabricerade element med utfackningsväggar i trä uppskattas 

byggtiden vara ~1,5 år och för träbyggnaden uppskattas motsvarande siffra vara ~0,5 år.
31

 

Byggtiden har relativt stor betydelse för energi-, el- och fordonsanvändning vilket ganska 

snabbt visar vilken av byggnadstyperna som troligen genererar mest koldioxid, det vill 

säga betongbyggnaden. Det är svårt att hitta referensvärden/schablonvärden om 

koldioxidutsläpp för uppförande och rivning av byggnader då det aldrig ser lika ut. Detta 

beror på flera olika parametrar som exempelvis entreprenader, byggsätt (prefabricerat 

eller platsbyggt), förseningar, väderförhållanden, osv.  

 

                                                      
30 Figur ur: Kellner, J Stålbom, G 2001 Byggande och miljö Om hälsa, välbefinnande och hållbarutveckling. 

s.117  
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Båda stomtyperna har lika utfackningsväggar som ytterväggar vilket innebär att 

värmeåtgången under bruksskedet är lika. Renoveringar och andra underhåll blir på grund 

av lika ytterväggar lika för båda stomtyperna. Detta medför att bruksskedet blir lika och 

ska därför reduceras från studien. 

 

Återvinningsskedet är svårt att bedöma på grund av att man inte vet hur stor mängd av 

byggnadens material som faktiskt går att återvinna vid rivning av byggnaden. Därmed är 

det även svårt att beräkna mängden utsläpp av koldioxid för återvinningen. 

 

Även deponiskedet är svår att beräkna. Det är svårt att avgöra till vilken grad 

materialsepareringen sker och vilken energi-, el- och fordonsanvändning som används. På 

grund av osäkerheten tas inte denna del med i beräkningarna. 

 

4.4 Funktionell enhet 

Utifrån det mål, omfattning och systemgräns som satts kan den funktionella enheten 

bestämmas. För denna studie är det den totala mängden koldioxid som släpps ut för 

tillverkning och transport av byggnadens skilda komponenter. 

 

                                                                                                                                                 
31

 Byggtiderna för stomtyperna är endast grova uppskattningar och är framtagna av Bjerking. 
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5 Inventeringsanalys 

I denna fas ska alla mängder av material och energiflöden i objektet/systemet bestämmas. 

Systemet ska granskas i detalj och alla delar identifieras. Detta görs för att man sedan 

ska kunna ta fram information för var och en av produkterna och hur dess processträd 

ser ut, vägen från ”vaggan till graven”. Här krävs det en avgränsning och ett beslut för 

hur långt bakåt man ska gå. Man ska även ta fram hur mycket emissioner ett 

material/energiflöde släpper ut (till exempel gram emissioner per kg material). Dessa är 

oberoende av objektet/systemet, s.k. processdata
32

.
33

Sedan sammanförs mängdberäkning 

med processdata. Resultatet av inventeringsanalysen är mängden emissioner för 

objektet/systemet. 

 

5.1 Mängdberäkning  

Eftersom arbetet går ut på att jämföra skillnaderna i de två byggnadstyperna gäller det 

först att reda ut vilka olikheterna mellan dessa är då resterande delar utelämnas. I detta 

fall är stora delar av byggnaden lika för båda stomtyperna. De byggnadsdelar som skiljer 

sig åt är innerväggar, mellanbjälklag och grund samt stålpartierna som förstärker 

betongstommen. För att få fram skillnaderna måste byggnadsdelarnas materialinnehåll 

urskiljas och mängdberäknas var för sig. Om ett material och dess mängd är lika i både 

betong- och trätypen inom samma byggnadsdel kan denna bortses ifrån. I vissa delar kan 

dock materialen vara av samma sort men mängden olika, då borträknas den mängden som 

finns i båda typerna så att endast skillnaden tas med för den delen som innehåller störst 

mängd av materialet.
34

 Se tabell 5.1 för de material som mängdberäknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
32

 För ordförklaring se ordlista. 
33 Lindfors, L.G. Antonsson, A-B. 2007. Miljö i ett företagsperspektiv, kapitel 14 - Livscykelanalyser. 
34 För beräkningar av mängningen se Bilaga 1 Mängning 
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Byggnadsdelar Material (trä) Material (betong) 

Innerväggar (lägenhetsskiljande) 

Gips (protect, vanlig) 

Betong (prefabricerad) Trä (regel) 

Isolering (stenull) 

Innerväggar (icke lägenhetsskiljande) 
Regel  Regel 

Isolering (glasull)  Isolering (glasull) 

Mellanbjälklag Trä (ramverk, syll, Stål (ev. zinkbehandlad) 

  glespanel, träpanel) Elastomer  

  Board (träfiberskiva) Polypropen 

  Isolering (stenull) Betong (HD/F 120) 

  Sylomer   

  Gips   

Grund   Betong (platsgjuten) 

Stålpartier (ytterväggar)   Stål (obehandlad) 

Tabell 5.1. Materialen som ska behandlas för respektive byggnadstyp. Materialen i kursiv stil har 

p.g.a. samma material i båda stomtyperna reducerats bort. Se tabell 4.1, 4.2 och 4.3 för 

beskrivning av byggnadsdelarnas innehåll. 

 

Materialen har mängdberäknats enligt de ritningar som tillhandahållits av Bjerking. För 

resultatet av mängdberäkningen se tabell 5.2, här är endast skillnaderna medtagna.

 

Trä 
V 

[m³] 
ρ 

[kg/m³]  
m 

[kg]  
Betong 

V 
[m³] 

ρ 
[kg/m³]  

m 
[kg] 

1 Trä (ramverk) 43 505 21701 
 

1 Betong (prefab) 130 2300 297915 

2 Trä (regel) 14 505 7172 
 

2 Betong (platsgj.) 12 2300 28557 

3 Trä (syll) 5,2 505 2605 
 

3 Betong (HD/F) 176 2300 405719 

4 Trä (glespanel) 15 505 7346 
 

4 Stål (obeh.) 1,3 7850 10563 

5 Trä (träpanel) 28 505 13889 
 

5 Stål (ev. zinkbeh.) 0,5 7850 3865 

6 Gips 62 800 49224 
 

6 Elastomer 0,1 1400 174 

7 Gips (protect) 19 800 15543 
 

7 Polypropen 0,2 1000 187 

8 Stenull 691 150 103667 
 

          

9 Glasull 61 16 981 
 

    
 

    

10 Sylomer* 1,1 0,64 0,7 
 

    
 

    

11 
Board 

(träfiberskiva) 
13 950 12193 

 
    

 
    

Totalt 952   234321 
 

Totalt 320   746978 

Tabell 5.2 Materialens enskilda samt sammanlagda volym (V) och massa (m) för respektive 

byggnadstyp samt materialens densitet (ρ) när reglar och isolering i betongfallet subtraheras i 

träfallet. 

* Vibration- och stomljudsisolering 

 

För att få en överblick av betydelsen för byggnadsmaterialens volym och massa har 

diagram 5.1 gjorts, se nedan. 
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Diagram 5.1 I diagrammen för volym och massa ser man tydligt att objektet med trästomme [1] 

har c:a tre gånger så stor volym som det med betongstomme [2] men massan är i princip det 

omvända. 

 

5.2 Precisering och identifiering av material och produkter 

Då skillnaderna mellan de två olika stomtyperna är klargjord ska nu precisering och 

identifiering av de olika materialen
35

 och produkterna göras. För att få en tydligare bild av 

vilka sorters materialgrupper de olika produkterna tillhör har en lista gjorts. Se tabell 5.3 

 

Material som behandlas i studien 

  Gips 

 
  Stål   

  Protect (brandgips)   VKR-pelare    

  Väggskiva 

 
  Balk   

  Golvgips    Stålprofil (Granab Golvregelsystem 3000)   

  Betong     Mineralull   

  Platsgjuten 

 
  Glasull    

  Prefab. element – Håldäck HD/F 185   Stenull    

  Trä     Plaster   

   Virke – Ramverk    Polyeteruretan (Sylomer)   
  

 
– Regel   Polypropen (Granab Golvregelsystem 3000) 

  

 
– Syll   Elastomer (Granab Golvregelsystem 3000)   

  

 
– Träpanel   

 
  

  

 
– Glespanel   

 
  

  

  
  

 
  

   Träfiberskiva – Board       

Tabell 5.3 Material som kommer att behandlas i studien. 

 

                                                      
35 Se tabell 5.1 för lokalisering av material och figur 4.2, Mellanbjälklag, Betong för ritning av 

håldäckselement. 

Trä Betong Trä Betong 
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5.2.1 Produktprocesser 

Detta stycke kommer att beskriva produktprocesserna för varje enskild materialgrupp för 

att ge en överblick av hur de olika materialen behandlas från råvaruutvinning till 

deponihantering och eventuell återvinning. Informationen som följer under kap 5.2.1 

påträffades dels på leverantörerna för respektive materialtillverkares webbplats samt i 

deras byggvarudeklaration men även på diverse refererade branschrelaterade webbplatser. 

 

Gips 

Vid tillverkning av gipsskivor använder man utgångsmaterialet rågips och kartong som är 

gjord av returpapper. Rågipset kommer huvudsakligen från följande tre källor
36

: 

 

 Gipssten, naturligt förekommande gips från gruvor och dagbrott 

 Industrigips, gips från rening av rökgaser 

 Returgips, förbrukade gipsskivor samt spillbitar återanvänds 

 

Råvarorna levereras till fabrik med lämpligt transportmedel, exempelvis med båt om 

fabriken har en hamn. Rågipset blandas med vatten och tillsatsmedel. Gipsmassan sprids 

ut på kartongskivor varefter man med lim fäster en kartongskiva ovanpå. Resultatet har 

då blivit en lång gipsskiva med kartong på båda sidorna.  Formning av skivan görs i en 

extruder, där skivan får sitt tvärsnitt. Efter det kapas den upp till mindre bitar. 

Gipskivorna ska sedan torkas, detta sker i en oljeeldad tork. Det bildas rökgaser och 

fuktig luft i samband med torkningen vilka släpps ut i luften.
37

 Den sista anhalten vid 

tillverkning är nu att såga till skivorna till bestämda mått samt att paketera dem med hjälp 

av helautomatiska maskiner. Efter det fraktas paketen ut till kallagret där de förvaras 

innan det fraktas vidare ut till byggarbetsplatsen. Gipsskivorna monteras på plats och 

sitter där under hela byggnadens livslängd, 50-100 år. Skivorna ger ingen miljöpåverkan 

under bruksskedet. Gipset kan vid rivning återanvändas till nytt gips. 

 

Trä  

Träd avverkas i skogen för att sedan fraktas i timmerbilar till sågindustrin/sågverk.
38

 

Årligen planteras nya plantor för att skogindustrin ska kunna fortlöpa. Första anhalten i 

ett sågverk för timret är mätning och sortering. Därefter ska tas barken bort. Det samma 

gäller för rötterna eftersom de kan påverka sönderdelningen negativt. Stockarna sågas 

                                                      
36 www.gyproc.se 10-05-10 
37 www.gyproc.se 10-05-18 
38 www.traguiden.se 10-05-11 

http://www.gyproc.se/
http://www.gyproc.se/
http://www.traguiden.se/
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sedan itu till brädor eller plankor i rätt dimensioner.
39

 Virket ska torkas för att sedan 

hyvlas till innan det paketeras och fraktas iväg med lastbil till beställaren. Trä beräknas ha 

en livslängd på 50-100 år. För en illustrativ bild av produktprocessen för trä se figur 5.1. 

 

Figur 5.1 Processträd för trä.
40

 

 

Träfiberskiva  

Träfiberskivan är en hård board tillverkad enligt våt metod och Masonite-processen. 

Detta ger längre fibrer jämfört med en mekanisk sönderdelning av vedråvaran. Längre 

fibrer höjer skivans hållfasthet. Skivan innehåller barrträved, fenolhartslim (PF), vax och 

vatten. 

 

Betong 

Betong består av cement, ballast, vatten och tillsatsmedel. Cementens
41

 primära råvaror är 

kalksten och lera och ballasten består av berg- och natursten.
42

 Tillsatsmedel är till för att 

                                                      
39 www.bac.nu 10-05-18 
40

 www.traguiden.se 10-05-10 
41 Burström, P. G. 2007, Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper.  

http://www.bac.nu/
http://www.traguiden.se/
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betongen ska få sina egenskaper som t.ex. hållfasthet. Vid tillverkningen av cement 

smulas kalkstenen och leran sönder. Materialen bränns sedan i roterugnar. Ugnarna lutar 

lätt och roterar så att materialet som matas in i den övre delen förs ner mot den nedre där 

det sitter en förbrännare som då bränner materialet. Se figur 5.2 för hela 

tillverkningsprocessen av cement.  Vid betongtillverkning blandas råvarorna ihop till en 

betongmassa. Ska betongen användas till platsgjutning fraktas massan i en roterande 

behållare till byggarbetsplatsen, rotationen gör så att massan inte stelnar samt blandar den 

ytterligare.
 43

 Ska man däremot gjuta betongelement blandas massan i en fabrik där den 

hälls ner i formar med armering varefter den får låta torka. Transporten till fabrik kan 

variera beroende på vilken leverantör man väljer att använda. Vanligast är att en lokal 

tillverkare/leverantör anlitas där det ska gjutas på plats. Vart de prefabricerade elementen 

kommer ifrån beror på vilken produkt man är ute efter. Leverantörerna för denna slags 

produkt är färre och har ett begränsat utbud. Betongen räknas ha en livslängd på 100 år. 

 

 

Figur 5.2 Tillverkningsprocess för cement.
44

 

 

 

                                                                                                                                                 
42 Burström, P. G, 2007, Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper.  
43 Byggvarudeklaration, Fabriksbetong- färsk betongmassa. Se bilaga 4 Förteckning över BVD 
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Mineralull 

Mineralull är ett isolermaterial som det finns två varianter av, glasull och stenull. Råvaran 

i glasull är ≥ 90 % glaskross.
45

 Stora delar är återvunna råvaror, hushållsglas är bland de 

största. Spill av glasull som bildas vid tillverkningen samt byggspill tas om hand och 

återvinns. Råvaran i stenull är ≥ 95 % stenkross.
46

 Stenull är ett material som är brand-, 

värme och ljudisolerande. Det har generellt en högre värmeledningsförmåga, λ-värde, än 

glasullen.
47

 Deras tillverkningsprocesser är i princip densamma, det som skiljer dem åt är 

råvarorna som blandas in.
 48

 De egenskaper som produkterna har, exempelvis 

lätthanterlighet och formstabilitet, får dem genom tillsatser som fenolharts och 

mineralolja49. Vid tillverkning vägs råvaror och blandas sedan samman. Massan kallas för 

mäng. Mängen blandas sedan ihop med eventuellt tillskott av ytterligare glasskross 

respektive sten i en stor silo. Blandningen upphettas till 1300˚C för glasull och 1600˚C 

för stenull. Smältan rinner ner i en roterande spinnare vars väggar har små hål som de 

slungas ut ur med hjälp av centrifugalkraften och stelnar till fibrer. Det ”spinns till 

fibrer”, denna process kallas för fibrering.  För att behålla ullformen besprutas materialet 

med bakelit genast efter att det kommit ut ur spinnarna. Glasullen får sin gula färg när den 

är i härdugnen vid ca 250°C, där härdar bindemedlet och glasullen får då också sin 

slutliga form. Genom vattenskärning eller med hjälp av roterande sågar skärs glasullen ut 

i till rätt storlek.  Vid paketering komprimeras produkten för att kunna hanteras på ett 

lättare sätt och det blir en mindre volym att ta hand om. 

 

Stål 

Stål är en sammansättning av järn och kol, en legering, med kol som 

legeringsämne. Kolhalten står för vilka egenskaper stålet kan ha, ju högre halt 

desto bättre hållfasthet.
 50

 Dock får kolhalten inte bli för hög för att det fortfarande 

ska kunna gå att forma stålet. Kol utvinns från gruvor runt om i världen och skeppas 

med båt till fabriker där det tas om hand.  

                                                                                                                                                 
44

 Burström, P. G, 2007, Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper. 
45Byggvarudeklaration, Glasull och Stenull. Se bilaga 4 Förteckning över BVD 
46 www.paroc.se 10-05-12 
47

 Burström, P. G, 2007, Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper. 
48 www.isover.se 10-05-12 
49 Byggvarudeklaration, Glasull och Stenull. Se bilaga 4 Förteckning över BVD 
50 www.jernkontoret.se 10-05-29 

http://www.paroc.se/
http://www.isover.se/
http://www.jernkontoret.se/
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Figur 5.3 Processträd för stål 

 

 Vid tillverkning av stål är järnmalm och skrot det centralaste råvarorna som används. 

Järnmalmen utsätts för höga temperaturer i masugnar vari det även tillförs koks, kalk och 

tillsatsämnen. Då sker en reduktion, en kemisk reaktion där syret avlägsnas från 

mineralerna och malm blir så kallad råjärn.
51

 Råjärn tillsammans med skrotet står för 

skillnaden vid det två vanligaste tillverkningsmetoderna; malmbaserad (råjärn) och 

skrotbaserad (skrot) tillverkning. I en cigarrformad järnvägsvagn (torped) fraktas det 

flytande råjärnet till stålverken.  

Genom exempelvis kylning eller härdning kan stålet uppnå fler önskvärda egenskaper. 

Många produkter idag genomgår fler bearbetningar och förädlas. Detta sker antingen 

genom valsning, smidning, kalldragning, eller gjutning.  

Vid råvaruutvinning och produkttillverkning förekommer det restprodukter och 

emissioner som också kan bidra med koldioxidutsläpp.  

 

Plast 

Plast framställs genom bearbetning av råvaran råolja och naturgaskondensat.  På grund av 

att oljans kolvätemolekyler ser olika ut raffinerar (renar) man råoljan så att alla ämnen 

som råoljan innehåller separeras.
 52

 Detta sker i olika steg, se figur 4.3.  

 

 

                                                      
51Nationalencyklopedin, www.ne.se 10-05-31 
52 J. Ahsin, T. Berg, H. Bergström, M. Danell, P. Modin och T. Palm. 2002. Livscykelanalys av en plaststol  

 

http://www.ne.se/
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Figur 5.4: Raffineringskolonn, principen för raffinering i stora drag.53 

 

Steg 1 i ovanstående process är fraktionerad destillation. Här drar man nytta av att 

molekylerna inte har samma kokpunkt. Genom att utsätta råoljan för olika temperaturer 

skiljs molekylerna åt. 

 

Steg 2 är att genom vakuumdestillation separera de längre kedjorna.  

 

Steg 3 är det sista steget och är krackning
54

. Här sker en nedbrytning, molekylerna slås 

sönder för att få ut en större mängd av exempelvis bensin. 

 

 Vid producering av plaster används nafta vars molekyl består av upp mot sju atomer.  

Molekylerna adderas ihop med andra molekyler och bildar kedjor. Detta sker genom s.k. 

polymerisering som uppstår vid en kemisk reaktion. Kedjornas form och storlek påverkar 

plastens egenskaper. Tillsatsämnen och stabilisatorer tillsätts för att skapa fler 

eftertraktade egenskaper. När plastmassan är färdig ska den omvandlas till olika 

produkter, detta kan göras på olika sätt. Enligt information från Livscykelanalys av en 

plaststol
55

 beskrivs här nedan metoder som används.  

 

 

 

                                                      
53

 J. Ahsin, T. Berg, H. Bergström, M. Danell, P. Modin och T. Palm. 2002. Livscykelanalys av en plaststol 
54

 För ordförklaring se ordlista. 
55 Ibid 
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Hur plastmassa kan omvandlas till produkter: 

 

 Extrudering – en matarskruv tvingar fram plastmassan under tiden den värms upp 

till en mer eller mindre lättflytande form. Smältan pressas genom ett munstycke 

där den kyls ned varvid produkten får sin färdiga form. 

 

 Formsprutning – smält material sprutas in i en relativt kall form. När smältan 

svalnat delas formen och produkten, den stelnade massan, stöts ur den. Resultatet 

är ett stabilt formstycke. 

 

 Formpressning – plastmaterialet formas till en härdad produkt under värme och 

tryck. 

 

 Gjutning – detaljer gjuts i öppna eller slutna formar.  

 

Vid råvaruutvinning och produkttillverkning av plaster förekommer restprodukter, både 

som fast material men även som emissioner. I produkternas byggvarudeklarationer 

redogörs vilka dessa är. 

 

Industriellt byggande 

Industriellt byggande är en effektiv metod för uppförandet av byggnader som generellt 

skapar kortare byggtider på byggarbetsplatsen
56

. Byggnaden byggs upp inomhus vilket 

ger bra väderförhållanden, d.v.s. en torr arbetsplats. Sedan transporteras och levereras 

färdiga element eller moduler för montering på plats. Detta sätt att bygga på kan ge mer 

transporter då materialen först ska till fabriken där elementen eller modulerna tillverkas 

för att sedan fraktas till den tänkta byggplatsen istället för att levereras direkt från 

materialtillverkaren till byggplatsen. 

 

Restprodukter och avfall inom studiens systemgräns 

Restprodukter och avfall som blir till inom studiens systemgräns har sammanställts i 

tabell 5.4 nedan. Det har dock inte tagits fram varifrån och hur stora koldioxidutsläpp 

restprodukterna och avfallet avger då det endast funnits bristfällig information från 

leverantörer. Vår kompetens inom området är mycket begränsad vilket inte skulle 

resultera i ett sanningsenligt resultat av koldioxidutsläpp om endast antaganden skulle 

göras. Därmed har detta inte tagits fram i denna studie.  

                                                      
56 Väg- och vattenbyggaren nr . 2004 http://www.vbyggaren.se 10-06-02 

http://www.vbyggaren.se/
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Inverkan på mark vid råvaruutvinning 
  

Inverkan på mark vid produkttillverkning 

Material Utsläpp 

 
Material Utsläpp Mängd Enhet 

Betong element  Grus resp bergtäkt 

 
Stenullsisolering Processavfall  120 g/kg 

  Kalkbrott 

 
        

  Järnmalsgruva 

 
    

 
  

    

 
Trävirke Aska 1357 g/kg 

Hålldäckselement Grus resp bergtäkt 

 
  Industriavfall 39 g/kg 

  Kalkbrott 

 
  Farligt avfall 29 g/kg 

  Järnmalsgruva 

 
  

Radioaktivt 

avfall 3 g/kg 

    

 
        

Fabriksbetong   

 
Board Mineralavfall 2 g/kg 

Cement Kalkbrott 

  

Aska 12 g/kg 

Ballast Grus resp bergtäkt 

  

Industriavfall 6 g/kg 

    

  

Spillbark 3 g/kg 

Protect gipsskiva Dagbrott 

 
  Farligt avfall 0,6 g/kg 

  Deponeringsbehov 

         

     Vägg-/golvskiva  Dagbrott 

       Deponeringsbehov 

         

     Mineralull  Oljeutvining 

      (Glasull) Naturgasutvining 

       Dagbrott och gruvdrift 

         

     Mineralull Oljeutvining 

      (Stenull) Naturgasutvining 

       Dagbrott och gruvdrift 

     Tabell 5.4  Restprodukter och avfall inom studiens systemgräns. 

5.3 Datainsamling 

Eftersom systemgränsen är så pass snäv beslutades det att så långt som möjligt ta reda på 

varje produktleverantörs enskilda miljöpåverkan och i sin tur deras underleverantörer. 

Genom att behandla de förutsättningar som är satta på den här studien utefter vilka 

uppdragsgivarens underleverantörer är fås ett så sanningsenligt svar som möjligt fram på 

grund av att verkliga faktorer beaktas. Där information har varit bristfällig hos 

leverantörer har värdena ersatts med branschstandard för utsläpp av koldioxid. 

Transportersträckorna har tagits fram genom användning av en webbplats
57

 som tar ut 

sträckor mellan berörda orter eller platser. 

 

Till vår hjälp har Sunda hus används, en databas för material och produkters hälso- och 

miljöbedömning. Därifrån har byggvarudeklarationer hämtats för de olika materialen, en 

deklaration av energiåtgång och miljöpåverkan för råvaror och tillverkning av produkt. 

                                                      
57

 www.viamichelin.com 
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Produktinformation har hittats på leverantörernas webbplatser och om informationen då 

har uppfattats bristfällig har även kontakt tagits med berörda. 

 

All information som används sätts in i tabeller för att få ut mängden koldioxidutsläpp har 

sammanställts i Microsoft Excel.
58

 I samband med sammanställningen gjordes enklare 

beräkningar såsom enhetsomvandlingar och lättare kalkyleringar.  

 

5.4 Inventeringsresultat 

Med hjälp av all information som har tagits fram i inventeringsfasen har beräkningar 

gjorts för att komma fram till inventeringens resultat. Se tabell 5.5 och 5.6 för en 

sammanfattning av detta. 

 

KOLDIOXIDUTSLÄPP              

Betongbyggnad   Mängd Råvarutv. Produktillv. Energianv. Transport  Summa 

    [kg] [ton CO₂] [ton CO₂] [ton CO₂] [ton CO₂] [ton CO₂] 

Golvregelsystem GRANAB AB 4225 8 se e.a. →  0,01 3 10 

Stålbalkar, -

pelare  Tibnor 10563 
se p.t. →  

21 inkl. i p.t. 0,2 21 

Betongelement A-betong 297915 40 7 inkl. i p.t. 0,000006 46 

Håldäckselement AB Strängbetong 405719 52 9 inkl. i p.t. 0,000007 61 

Fabriksbetong AB Färdig betong 28557 4 se e.a. →  0,001 0,5 4 

  Σ 746979 104 37 0,012 3 144 

Betongbyggnadens totala CO₂-utsläpp i jämförelsestudien: Σ 144 ton 

Tabell 5.5 Resultatet av jämförelsestudien betongstomme uttryckt i ton CO2 utsläpp. Teckenförklaring: ”→ Se 

e.a.” = Produkter vars tillverkning endast innefattar energianvändning.  

 

 

KOLDIOXIDUTSLÄPP             

Träobjekt    Mängd Råvarutv. Produktillv. Energianv. Transport  Summa 

    [kg] [ton CO₂] [ton CO₂] [ton CO₂] [ton CO₂] [ton CO₂] 

Trämodul Åtvidaberghus   se nedan se e.a. →  1,8 3 4 

Protect gipsskiva Gyproc 15543 0,03 0,04 inkl. i p.t. 2 2 

Vägg-/golvskiva  Gyproc 49224 0,1 0,1 inkl. i p.t. 2 2 

Glasullsisolering Isover 981 0,04 0,5 inkl. i p.t. 0 1 

Stenullsisolering Paroc 98484 0,4 102 inkl. i p.t. 2 104 

Trävirke Bloms trä 52713 se p.t. →  1 inkl. i p.t. 0,24 1 

Board Masonite 12193 se p.t. →  3 inkl. i p.t. 0,9 4 

Sylomer 

Christian 

Berner 0,73 0,0003 0,000007 0,00002 3 3 

  Σ  229139 0,6 106 1,8 13 122 

Träbyggnadens totala CO₂-utsläpp i jämförelsestudien: Σ 122 ton  

Tabell 5.6  Resultatet av jämförelsestudien mellan trästomme uttryckt i ton CO2 utsläpp. Teckenförklaring: 

”→ Se e.a.” = Produkter vars tillverkning endast innefattar energianvändning. 

 

                                                      
58 Se bilaga 2 Värden och beräkningar 
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En sammanställning av skillnader presenterat i ton, procent samt i den funktionella 

enheten se tabell 5.7 nedan. 

 

Skillnaden mellan betong- och trästommen   

   

   

  

Totala koldioxidutsläppet för betongstommen blev 144 ton     

Totala koldioxidutsläppet för trästommen blev 122 ton    

  Detta ger en skillnad på:   22 ton   

  

   

  

Detta ger då en procentuell skillnad på: 15 % 

 

  

  

   

  

Resultatet för den funktionella enheten blir: 

 

  

Betongstommen 144  
Trästommen 122  

Tabell 5.7 Skillnader utifrån resultatet.  

För beskrivning av funktionell enhet se kapitel 4.4 Funktionell enhet. 

 

I tabell 5.7 ovan kan man se att koldioxidutsläppet för betongstommen är 144 ton 

koldioxid och för trästommen är det 122 ton koldioxid. Det här innebär en skillnad på 22 

ton koldioxidutsläpp och innebär en skillnad på ca 15 mellan de två stomtyperna.  

 

I denna undersökning har endast ett material i trämodulbyggnaden gett ett högt 

koldioxidutsläpp nämligen stenullsisoleringen. För betongstommen är utsläppen mer 

fördelade mellan de olika materialen dock ligger det största utsläppen hos materialet 

betong. 
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6 Miljöpåverkansbedömning 

Miljöpåverkansbedömningen (LCIA) består av två delar, klassificering och 

karaktärisering samt viktning, och är det som skiljer en LCA från en LCI. Viktningen är 

frivillig. Här görs en översikt av all insamlad fakta från inventeringsanalysen. I stora drag 

handlar LCIA om att sammanställa, organisera upp samt gruppera information.
59

 Först 

görs klassificeringen, vilket innebär att alla ämnen delas in i olika grupper, 

miljöpåverkanskategorier, beroende på vilken på verkan på miljön de har, se tabell 6.1 

nedan. 

 

Vanligast förekommande miljöpåverkanskategorier 

1. Klimatpåverkan (växthuseffekt) 

2. Försurning 

3. Övergödning 

4. Bildande av marknära ozon 

5. Uttunning av stratosfäriskt ozonlagret 

6. Human- och ekotoxicitet 

Tabell 6.1  De vanligast förekommande miljöpåverkanskategorierna. 
60

 

 

Man tar fram ett gemensamt mått för de olika ämnen som ingår under en 

påverkanskategori, detta kallas karaktärisering. Ett exempel är Global Warming Potential 

(GWP) som är ett gemensamt mått för klimatpåverkan där enheten är 

koldioxidekvivalent, se tabell 6.2 nedan. Dessa koldioxidekvivalenter är hämtade från 

IPCC
61

. 

GWP   

Greenhouse gas GWP100* 

CO2 1,0 

CH4 21 

N2O 310 

HFC 134a 1300 

FC (CF4) 6500 

SF6 23900 

*GWP100 innebär att man tittar på ett tidsperspektiv på 100 år. 

Tabell 6.2 Klimatpåverkan uttryckt i koldioxidekvivalenter för växthusgaser62 

 

                                                      
59 Lindfors, L.G. Antonsson, A-B. 2007. Miljö i ett företagsperspektiv, kapitel 14 - Livscykelanalyser.  
60 H. Baumann, A-E. Tillman, 2004, The hitch hiker’s guide to LCA s.155 
61 Intergovernmental panel on climate change, http://www.ipcc.ch/, 10-05-31 
62 http://www.swedishepa.se/upload/02_tillstandet_i_miljon/utsläppsdata/vaxthusgaser/2007/ 

appendix_18.pdf, 10-05-31 

http://www.ipcc.ch/
http://www.swedishepa.se/upload/02_tillstandet_i_miljon/utsläppsdata/vaxthusgaser/2007/%20appendix_18.pdf
http://www.swedishepa.se/upload/02_tillstandet_i_miljon/utsläppsdata/vaxthusgaser/2007/%20appendix_18.pdf
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Sedan görs viktningen, som i sin tur är att omvandla miljöpåverkanskategorier till en eller 

ett fåtal kategorier. Detta görs med hjälp av faktorer som bygger på värderingsgrunder. 

Ett exempel på värdering som kan tas upp i viktningen: Är en viss minskning av 

försurning bättre än en viss minskning av växthuseffekten?  

 

 

Då koldioxid är den enda emissionen som undersöks studeras endast den kategori som 

påverkas av koldioxidutsläpp. Det är miljöpåverkanskategorin klimatpåverkan och 

innefattar växthuseffekten
63

. Eftersom vi bara har beaktat en GWP-faktor går det inte att 

ta fram påverkan i förhållande till andra växthusgaser och inte heller en viktning då 

endast en miljöpåverkanskategori ingår i arbetet. Se tabell 6.3 nedan för denna studies 

miljöpåverkansbedömning. 

 

Miljöpåverkanskategori Bidragande ämnen GWP100 

Klimatpåverkan Koldioxid 1,0 

Tabell 6.3 Studiens miljöpåverkan 

 

                                                      
63 Se kapitel 3.3 Koldioxid för växthuseffektens miljöpåverkan. 
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7 Tolkning  

Det är först här i tolkningen som resultaten jämförs, beskrivs och bedöms med hjälp av 

allt tidigare arbete i LCA-studien. Det är viktigt att väga in skillnader och osäkerheter. 

Tolkningen ska ske med studiens mål och omfattning som grund. 
64

 

 

 

Figur 7.1 Utdrag ur ISO 14044:200665. Samband mellan element i tolkningsfasen och andra faser i LCA. 

 

Det resultat som tagits fram har illustrerats i diagram för att få en större uppfattning om 

materialens och de olika processkedernas utsläpp för de olika byggnadstyperna. Se figur 

7.2 nedan. Det har även gjorts en tabell med procentandel material i vikt av totala vikten 

för varje stomtyp. Se tabell 7.1 nedan. 

 

                                                      
64 Lindfors, L.G. Antonsson, A-B. 2007. Miljö i ett företagsperspektiv, kapitel 14 - Livscykelanalyser.  
65SS-EN ISO 14044:2006,  Miljöledning – Livscykelanalys – Krav och vägledning s. 24 

 

TRÄ Viktprocent 

Stenull 

 

44 % 

Glasull 

 

0,4 % 

Trä 

 

22 % 

Board 

 

5 % 

Gips 

 

28 % 

Sylomer 

 

3E-4 % 

Totalt 100 % 

BETONG Viktprocent 

Betong (prefabricerad) 

 

40 % 

Betong (platsgjuten) 

 

3,8 % 

Betong (HD/F) 

 

54 % 

Stål (obehandlat) 

 

1,4 % 

Granab G.r.s. 3000 

 

0,57 % 

      

Totalt 100 % 

Tabell 7.1 Procentandel material i vikt av totala vikten för varje stomtyp. 
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Figur 7.2, diagram 1,  visar hur stora koldioxidutsläpp de olika stomtyperna har. Den 

visar även hur mycket koldioxid varje livscykelskede av produktprocessen släpper ut. 

Dock har en del produktskeden inte kunnat separeras, utan ett sammansatt värde av 

exempelvis råvaruutvinning och produkttillverkning har angivits. Man kan ändock se 

vilka skeden som är de dominanta för respektive objekt. För objektet med betongstomme 

är det råvaruutvinningen som står för de största utsläppen medan det för träbyggnaden 

istället är tillverkningen (produkttillverkning och energianvändning). Det är alltså olika 

livscykelskeden för byggnadstyperna som ger den största miljöpåverkan.  

 

Förklaringar av de olika koldioxidutsläppen: 

 

Transport Koldioxidutsläpp av transport mellan råvaruutvinning och 

produkttillverkning och mellan produkttillverkning till 

byggarbetsplats. 

 

Energianvändning Montering av flera produkter till en ny där enda 

koldioxidutsläppet uppstår vid uppvärmning av lokaler och 

av den el som används för belysning samt maskiner, 

exempelvis ihopsättning av trämoduler. 

Produkttillverkning Mängden koldioxid som släpps ut vid tillverkning av en viss 

produkt. Ett exempel är när man hettar upp glas till massa 

som spinns till ull. För utförligare förklaring se kap. 5.2.1 

Produktprocesser, mineralull. 

 

Råvaruutvinning Mängden koldioxid som uppstår vid utvinning av råvaror. 

Ett exempel är utvinning av järnmalm. 
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Figur 7.2  

Diagram 1: Koldioxidutsläpp för stomtyperna fördelade på de olika skedena. 

Diagram 2: Koldioxidutsläpp för stomtyperna fördelade på de olika materialen. 

Diagram 3: Koldioxidutsläpp för varje enskilt material som visar hur mycket varje skede bidrar 

till utsläppen. Se tabell 7.1 för materialens viktprocent och tabell 7.2 för beteckningarna. 

 

 

 

Teckenförklaring för diagram 3 i figur 7.2 

T1: Stenull   B1: HD/F 120 (håldäck) 

T2: Glasull 

 

B2: Prefabricerade betongelement 

T3: Trä 

 

B3: Platsgjuten betong 

T4: Board 

 

B4: Stål 

T5: Modulbyggande 

 

B5: Granab Golvregelsystem 3000 

T6: Gips 

 

    

T7: Sylomer       

Tabell 7.2 

 

Diagram 2 i figur 7.2 har främst gjorts för att visa hur fördelningen av koldioxidutsläpp 

för de olika materialen i en stomtyp är. Det framgår att betong står för de största 

utsläppen för objektet med betongstomme medan det är stenullsisoleringen som står för 

största utsläppen för stommen i trä. 
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I figur 7.2, diagram 3, ovan  har det redogjorts för hur stora utsläpp varje enskilt material 

har och vilken fördelning de olika skedena i processen varje material har. Här ser man hur 

stora utsläpp varje material har samt hur fördelningen av prosesskederna är.  

 

Om man jämför diagram 1 och 3 i figur 7.2  kan man se att de livscykelskede som ger 

högst koldioxidutsläpp för hela byggnaden även är det dominanta skedet för det material 

som har högst utsläpp i respektive objekt. 

 

Det är viktigt att poängtera att de resultat som framtagits kan skilja från verkliga värden 

och ska därför ses på som ungefärliga värden.  
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8 Diskussion och slutsats 

Resultatet har visat sig följa den hypotes som anlades i början av arbetet. Byggnaden med 

trästomme visade sig ha ett lägre koldioxidutsläpp än den med betongstomme. Den 

främsta anledningen till att betongstommen hade högre utsläpp än trästommen var 

betongen som hade höga emissioner av koldioxid på grund av råvaruutvinningen, d.v.s. 

på grund av cementtillverkningen. Detta var ett av antagandena som gjordes i hypotesen 

och stämmer överrens med resultatet. En teori som skulle kunna ha gett trästommen en 

högre mängd utsläpp var att isoleringen har höga koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. 

Trots att detta inte var fallet i detta resultat har det visat sig att enda anledningen till höga 

utsläpp i objektet med trästomme är på grund av tillverkningen av stenullsisolering.  

 

8.1 Diskussion 

Trä kontra betong 

Byggnaden med trästomme visade sig ha ett lägre koldioxidutsläpp i jämförelse med 

betongstommen. Största skillnaderna var att råvaruutvinningen för betongen var i princip 

lika hög som trästommens sammanlagda utsläpp för både råvaruutvinningen och 

produkttillverkning.  

 

I byggnaden med trästomme är isoleringen den enda stora påverkansposten. För att 

ytterligare minska sina koldioxidutsläpp skulle man behöva byta ut denna mot en mer 

miljövänlig och helst av allt en förnyelsebar produkt. Dock kan detta bli en svårighet i 

samband med brandfrågor då det kan strida mot brandsäkerheten att ha stora mängder 

organiska material i ett flervåningshus. Även ljudkrav måste ses över om ett eventuellt 

byte av material skulle prövas. 

 

Om träbyggnaden skulle vara platsbyggd istället för modulbyggd tror vi att 

stenullsmängden skulle minska rejält jämfört med nuvarande värden. Glasull ger ett lägre 

värde av koldioxidutsläpp än stenullen vilket skulle vara att föredra, dock är stenullen 

bättre ur brandsynpunkt vilket kan vara anledningen till att den används i detta objekt. 

Om man skulle ponera att glasullsisolering istället skulle användas och fler gipsskivor 

skulle sättas upp för att uppnå lika hög ljudisolering tror vi att man skulle sänka 

koldioxidutsläppen trots den ökade gipsmängden då gips har lägre koldioxidutsläpp än 

stenull. 



37 

 

 

När det gäller betongstommen är det betongen varav främst cementtillverkningen är den 

största bidragande faktorn till de stora koldioxidutsläppen. I det här fallet har 

betongstommen liten betongmängd p.g.a. håldäck och utfackningsväggar i jämförelse 

med en helgjuten betongstomme. 

I Storbrittanninen har man börjat använda talk som ersättning för en del av kalken i 

betongen. Detta ska tydligen binda mer koldioxid under härdningen än vanlig betong och 

därmed minska utsläppen.
66

 Dock är detta fortfarande ett pilotprojekt och kan inte erkänt 

påvisa den bindande effekten av koldioxid.  

 

I slutändan handlar det om att uppfylla huvudkriterierna för att få en stomme med en 

minimal miljöpåverkan, det vill säga låga emissionsutsläpp vid råvaruutvinning och 

tillverkning av byggmaterialen samt låg energiåtgång under bruksskedet av byggnaden.  

 

Vad innebär 22 ton koldioxid? 

För att få en uppfattning av hur stora mängder koldioxidutsläpp som skiljer dessa 

byggnadsstommar åt har vi dragit en parallell till skillnaden av koldioxidutsläpp mellan 

de två stomtyperna med en något mer greppbar utsläppskälla, nämligen resor. Se tabell 

8.1 för jämförelse av resor som släpper ut 22 ton koldioxid. 

 

Transportmedel Anv. CO₂-mängd Resande Sträcka Liknelse 

Miljöbil 22 ton/person 
1 person i 

miljöbil 
183 333  km 

4,6 varv runt 

jorden 

Bil 22 ton/person 1 person i bil 84 615 km 
≈ 2 varv runt 

jorden 

Tabell 8.1 Paralleller till skillnaden av mängden koldioxidutsläpp (22 ton) för stomtyperna.
67

 

 

I vissa skeden av produkternas resa från vagga till byggplats är människans beteende 

bundet till koldioxidutsläppen som t.ex. val av leverantörer, medvetenhet när det gäller 

elanvändning, fordonskörning, m.m. Ett exempel på utsläpp som beror på människan är 

för transporter där utsläppen beror på hur fort lastbilsföraren kör, där utsläppen ökar med 

56 % om hastigheten ökar från 70 km/h till 110 km/h.
68

  

 

Vi vill understryka att parametrarna som tagits fram i undersökningen kan avvika från 

verkliga värden både positivt och negativt då osäkerheter i dessa finns.  

                                                      
66

 www.byggvarlden. 2010-05-31 (Publicerades: 2010-02-03) 
67 www.klimatbalans.se 10-05-31 

http://www.klimatbalans.se/
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8.2 Slutsats 

 

Utifrån resultatet kan slutsatsen i denna jämförelsestudie dras att byggnaden med 

trästomme har lägst koldioxidutsläpp och är då mer gynnsam för miljön i förhållande till 

betongstommen. Skillnaden mellan de två objekten är 22 ton i koldioxidutsläpp. Om man 

väljer objektet med trästomme skulle man ”spara” 15 % i koldioxidutsläpp jämfört med 

om man väljer objektet med betongstomme. 

 

Dessa två stommar visade sig ha olika faktorer som största påverkan på resultatet, d.v.s. 

att råvaruutvinningen av betong hade störst påverkan för objektet med betongstomme 

samt att tillverkningen av stenullsisoleringen hade störst påverkan för objektet med 

trästomme.  

 

En slutsats som dragits efter diskussionen är att om man jämför en platsbyggd trästomme 

där stenullen skulle ersättas med mineralull med en helgjuten betongstomme skulle denna 

studie ge en mycket större skillnad i koldioxidutsläpp utifrån våra resultat. Alltså att 

betongen i betongstommen då skulle ge ett högre utsläpp och bytet av isolering i 

trästomme skulle sänka dess utsläpp vilket ger ett ännu större skäl till att välja 

trästommen ur ett miljöperspektiv. 

 

                                                                                                                                                 
68 www.lotseninfo.se 10-05-31 

http://www.lotseninfo.se/
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9 Framtida studier  

Denna jämförelse studie känner vi har öppnat upp intresset för mer fördjupade 

undersökningar och analyser.  

 

Framtida studier: 

 

 Undersöka och utreda fler miljöpåverkanskategorier och vikta ihop dessa. 

 

 Att göra en jämförelsestudie på ett renodlat trä- respektive betongstomme/hus. 

Alltså där byggnaderna inte har utfackningsväggar utan består av respektive 

material i hela stommen. 

 

 Utföra en fullständig LCA på träbyggnaden med alla skeden från vaggan till 

graven och alla miljöpåverkanskategorier för att få reda på dess totala 

miljöpåverkan. 

 

 Utföra en fullständig jämförande LCA alla skeden från vaggan till graven och 

alla miljöpåverkanskategorier för att få reda på den totala skillnaden i 

miljöpåverkan mellan de olika stomtyperna. 

 

 Göra en Life Cycle Cost, LCC, på objektet. 
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Figur 4.1 Konstruktionsdetaljer. Egen figur 
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Figur 7.1 Utdrag ur SS-EN ISO 14044:2006
69

 

 

Figur 7.2  Diagram 1: Koldioxidutsläpp för stomtyperna som visar hur mycket varje 

skede bidrar till utsläppen. Diagram 2: Koldioxidutsläpp för stomtyperna som visar hur 

mycket varje material bidrar till utsläppen. Diagram 3: Koldioxidutsläpp för varje enskilt 

material som visar hur mycket varje skede bidrar till utsläppen. Egen figur. 

 

                                                      
69

SS-EN ISO 14044:2006,  Miljöledning –Livscykelanalys –Krav och vägledning  (ISO 14044:2006) s. 24 

 

http://www.naturskyddsverket.se/
http://www.jernkontoret.se/
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Tabell 8.1 Paralleller till mängden koldioxid utsläpp. Egen tabell. 

 

Diagram 

Diagram 5.1 Diagrammen för volym och massa. Eget diagram 

 
Diagram7.1 Illustration av koldioxidutsläpp för det olika stomtyperna. Eget diagram 

 
Diagram7.2 Varje enskilt materials koldioxidutsläpp. Eget diagram 

 
Diagram7.3 Sammanlagda koldioxidutsläpp för objekten med betong- respektive 

trästomme.  Eget diagram 

 

Diagram 8.1 Koldioxid utsläpp för varje skede inom systemgränsen. Eget diagram. 
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Bilagor 
 
 

1. Mängdberäkningar 

2. Värden och tabeller 

3. Inventering 

4. Förteckning över byggvarudeklarationer (BVD), från Sunda hus 

 



Bilaga 1 Mängdberäkning

Stomtyp: Trä Lägenhetsskiljande innerväggar

Takhöjd 2,500

Längd 36,640

Tjocklek 0,276

Volym 25,2816

Area 91,600

Dörrar

Höjd 2,110

Bredd 1,01 1,005

Bredd * Antal 4,04 1,005

Area (total) 10,64495

Volym (vägg) 2,9380062

Area (netto) 80,955

t (m) Material Andel V (tot)

0,015 Protect 19,429212

0,013 Gips 16,8386504

0,095 Regel 15,3814595 7,5% 9,2288757

Isolering (stenull) 92,5% 113,8228003

0,030 Luftspalt 19,429212

0,095 Regel

Isolering (stenull)

0,013 Gips

0,015 Protect

Summa (vägg) 0,276 159,3195384

Byggnadsdel:



Stomtyp: Trä Icke lägenhetsskiljande innerväggar

Takhöjd 2,500

Längd 32,310

Tjocklek 0,27

Volym 21,80925

Area 80,775

Dörrar

Höjd 2,110

Bredd 0,91 1,154 1,123

Bredd * Antal 4,55 2,308 2,246

Area (total) 14,47038

Volym (vägg) 3,9070026

Area (netto) 66,305

t (m) Material Andel V (tot)

0,013 Gips 13,79136096

0,012 OSB spånskiva 12,73048704

0,095 Regel 12,5978778 8% 7,55872668

Isolering (glasull) 93% 93,22429572

0,030 Luftspalt 15,9131088

0,095 Regel

Isolering (Mineralull)

0,012 OSB spånskiva

0,013 Gips

Summa (vägg) 0,270 143,2179792

Byggnadsdel:



Stomtyp: Trä Mellanbjälklag

M1 (x2) M2 M3 M4

Längd X 6,050 6,770 6,770 6,770

Längd Y 11,550 8,110 1,400 3,700

Tjocklek 0,523 0,523 0,523 0,523

Area / Modul 139,755 54,905 9,478 25,049

Area 229,187

t (m) Material m³ Andel Total m³

0,013 Golvgips 20,8559897

0,022 Golvspånskiva 35,2947518

0,220 Ramverk 45x220 (c600) 50,421074 7,5% 26,47106385

Isolering (stenull) 92,5% 326,4764542

0,004 Board 6,4172276

0,045 Syll 0,12 136,44 5,157432

0,020 Sylomer 0,12 68,22 1,146096

0,004 Board 6,4172276

0,120 Ramverk 45x120 (c600) 27,502404 7,5% 16,5014424

Isolering (stenull) 92,5% 203,5177896

0,034 Glespanel c300 7,7923478 23,3% 14,54571589

0,013 Gips 23,8354168

0,013 Gips 23,8354168

0,015 Träpanel 27,502404

Syll + Sylomer: 0,070 Extra isolering runt modulerna 47,29863768

Summa (vägg): 0,523 785,2730659

Tillhör övre 

modul:

Tillhör undre 

modul:

Byggnadsdel:



Stomtyp: Betong Lägenhetsskiljande innerväggar

Takhöjd 2,500

Längd 36,640

Tjocklek 0,200

Volym 18,32

Area 91,600

Dörrar

Höjd 2,110

Bredd 1,01 1,005

Bredd * Antal 4,04 1,005

Area (total) 10,64495

Volym (vägg) 2,12899

Area (netto) 80,955

t (m) Material V (tot) [m³]

0,200 Betong (prefab) 129,52808

Summa (vägg): 0,200

Stomtyp: Betong Icke lägenhetsskiljande innerväggar

Takhöjd 2,500

Längd 32,310

Tjocklek 0,120

Volym 9,693

Area 80,775

Dörrar

Höjd 2,110

Bredd 0,91 1,154 1,123

Bredd * Antal 4,55 2,308 2,246

Area (total) 19,20944

Volym (vägg) 2,3051328

Area (netto) 61,566

t (m) Material Andel V (tot) [m³]

0,013 Gips 12,80563648

0,012 OSB spånskiva 11,82058752

0,070 Regel 4,3095892 0,075 2,58575352

Isolering (Mineralull) 0,925 31,89096008

0,012 OSB spånskiva

0,013 Gips

Summa (vägg) 0,120 59,1029376

Byggnadsdel:

Byggnadsdel:



Stomtyp: Betong Grund

V (kant) [m³] 4,584

V (platta) [m³] 7,832

V (totalt) [m³] 12,416

Stomtyp: Betong Stål

VKR    100x100x6,3 Stålbalk

Tv.s. [m²] 0,00234 Tv.s. [m²] 0,004032

Längd [m] 385,577 Längd [m] 109,944

V [m³] 0,90225018 V [m³] 0,44329421

1,34554439

Stomtyp: Betong Mellanbjälklag

MODULER

M1 (x2) M2 M3 M4

Längd X 6,120 6,770 6,770 2,948

Längd Y 11,550 8,180 1,446 3,724

Tjocklek 0,383 0,383 0,383 0,383

Area/modul 141,372 55,379 9,789 10,978

Area (total) 217,518

t (m) Material Andel V [m³]

0,015 Parkett 22,83942906

0,022 Golvspånskiva 33,49782929

0,148 Stål 32,1927191 0,218% 0,492316582

Elastomer 0,055% 0,123992723

Polypropen 0,083% 0,186712333

0,185 HD/F 120 40,2408988 54,79% 176,3994938

0,013 Gips 22,62191069

Luft (G.G.S 3000) 99,64%

Luft (Håldäcket) 45,21%

Summa (bjl.) 0,383 83,3095365 83,3095365 0 177,2025155

Granab 

Golvregelsyst. 

3000

Byggnadsdel:

Byggnadsdel:

V (total) [m³]

Byggnadsdel:



Bilga 2 Värden och beräkningar

Råvaur utvinningen

Plast (inkl. polyuretan (sylomer), elastomer samt polyptopen (finns i granab systemet)).

CO

₂

 utsläpp

För 0,4 ton som färdas 4000 km:

Transport i tanker 24640 g

Oljeupptagning 180000 g

(raffinering och krackning)

För att få ut ett värde för g/kg dividerar man  g CO

₂

 utsläpp med vikten

180000 / 400 = 450 g/kg

För att få ut ett värde för g/kg dividerar man g CO

₂

 utsläpp för transport med (sträckan multiplicerat med vikten)

24640/4000 = 6,16 g/kg 

Σ 456,2 g/kg

Objektet

V [m³] m [kg] g CO

₂

 utsläpp objekt

Sylomer Polyuretan 1,15 0,73 333

Granab system

Elastomer 0,12 174 79372

Polypropen 0,19 187 85302

Källa: Livscykelanalys av en plaststol, Projektrapport Teknik och Ekosystem.(3C1330) J. Ahsin, T.Berg, H.Bergström, M.Danell, P.Modin, T. Palm 2002  

(Som i sin tur refererar till  www.apme.com som nu mera heter www.plasticseurope.org)

Stål SSAB Tillverkninig av stål ger ett  CO

₂

 utsläpp  på:

2 ton /ton

Mer anpassad enhet för studien 2000 g /kg

Källa: www.ssab.se 10-05-20

http://www.plasticseurope.org/


Trä Bloms trä, Nässjö CO

₂

 utsläpp för sågad vara

 21616 g/970 kg timmer  =  22,28 g/kg 

Källa: Träguiden, www.traguiden.se 10-05-20

Gips Gyproc

Rågips skeppas från Spanien 3070 km

Industrigips skeppas från Tyskland 800 km

Transport, båt/fartyg

2-3 gg mindre utsläpp än en lastbil som avger 1118 g/km

Tar medelvärdet alltså 2,5. 1118/2,5 = 447,2 g/km

Sträcka i km  till Bålsta CO

₂

 utsläpp

Rågips Spanien → 3070 km 1372904 g

Ind.gips Tyskland → 800 km 357760 g

Källa: BVD från leverantöen Gyproc

Produktillverkning

Gips Gyproc CO

₂

 utsläpp enl. BVD från leverantören:

Protect gipsskiva 2,2 kg/m²

Vägg-/golv skiva 1,3 kg/m²

                        t = 13 mm = 0,013 m

Omvandling till kg/m²

2,2 / 0,013 = 169 kg/m³

1,3 / 0,013 = 100 kg/m³

Källa: BVD från leverantöen Gyproc



Fabriksbetong, AB Färdig betong

Under perioden 2007-2009

Producerad betong

2007 25924 m³ Objetets mängd:

2008 23587 m³ Medelvärde 12,4 m³

2009 17919 m³  22477 m³ 28557 kg

Olje förbrukning

2007 13000 l

2008 20900 l Medelvärde

2009 17600 l 17167 l Ett utsläpp på CO

₂

 18 g/kWh ¹ ger :

0,763755005 l/m³ 309000 g 309 kg

El förbrukningen 18 g/kWh

2007 259898 kWh

2008 270363 kWh Medelvärde

2009 212454 kWh 247571,6667 kWh Ett utsläpp på CO

₂

 6,3 g/kWh ¹  ger:

11,01460774 kWh/m³ 1559702 g 1559,7 kg

6,3 g/kWh

Σ 1868,7 kg

För att få ett värde i  g/m³ så multipliceras förbrukninen kWh/m³ med schablonvärder g/kWh

Olja Det ger 247571,667/22476,6667= 13,7 g/m³

El Det ger 1560/22476,6667= 69,4 g/m³

Källa: Miljöansvarig på Fb-betong, Mattias Grädås. Utav den totala energiförbrukningen tog CO

₂

 g/m³ fram. 

¹ www.vattenfall.se  10-05-11



Granab system Granab AB (Övergolv, golvregelsystem) Objektets mängd:

Lokal yta 200 m² 217,5 m²

Producerat granab system 250 000 m²/år

Schablonvärden för en mindre verkstad ~ 250m² 

El 160 kWh              200*160 = 32000 kWh

Värme 165 kWh              200*165 = 33000 kWh

Σ 65000 kWh

kWh/m²

För att få ett värde i  kWh /m² så dividera totala förbrukningen/ Schablon värde² CO

₂

 utsläpp

El Det ger 32000/250000 = 0,128 kWh/m² 6,3 g/kWh 0,8064 g/m²

Fjärrvärme Det ger 33000/250000 = 0,132 kWh/m² 42 g/kWh 5,544 g/m²

Källa: Varudeklaration från leverantör Granab Ab

Information om yta på fabrik efter kontakt med huvudkontoret i Vårgårda

Schablonvärden på energi  förbrukning från 

² www.vattenfall.se 10-05-11

Sylomer Christian Berner

Objektets mängd:

Volym 1,15 m²

Total energiförbrukning                           200 MJ/ton Vikt 0,73 kg 0,00073 ton

54 kWh/ton 54 kWh/ton → 0,03942 kWh

Schablonvärde Detta ger ett utsläpp CO

₂

 på:

0,4 ton/ MWh 21,6 kg/ton → 21,6 g/kg

0,4 kg/kWh

Total utsläpp CO

₂

Källa: BVD och andra miljödeklarationer från leverantör Christian Berner 15,768 g

Schablonvärde för el energi i Österrike enl. www.evn.at 10-05-25

LCA plaststol 

www.plasticseurope.org 10-05-03



Referensvärde på energiåtgång för modul byggande (Använder oss av ett företag vars produktion till största del innefattar modul byggande Linbäcks bygg)

Objektet 

Area

1912 m²

Detta motsvarar en förbrukning på: Total förbrukning:

Producerad bostas* 40 000 m²/år El 1 001 232 kWh 47859 kWh

El förbrukning* 300 000 kr/år Fjärrvärme 742 660 kWh 35499 kWh

Fjärrvärme förbrukning* 300 000 kr/år 

                            24 Lägenhet totalt*

El 7,5 kr/ m² 25 kWh/ m²                             Varje lägenhet beståt av 3 moduler*

Fjärrvärme 7,5 kr/ m² 19 kWh/ m²                              3 moduler = 1 volym*

                             3 volymer/lastbil → 24/3 = 8 st lastbilar*

Källa: *Linbäcks bygg AB www.linbäcks.se 10-05-12 Kontakt: Stefan Linbäck, Fabrikschef

Lars Eriksson, Inköpare 

Åtvidabergshus Referens värde som används är det som står ovan

Leverantör av energi till  vattenfall Totalt förbrukning

El 1 kWh ger 6,3 g/kWh 158 g/m² 301511 g CO

₂

Fjärrvärme 1 kWh ger 42 g/kWh 780 g/m² 1490964 g CO

₂

Källa: www.vattenfall.se 10-05-24 (värden för hur mkt 1 kWh ger)

 Notis: En leverantör finns inte specifikt för byggandet av trämodulerna men Bjerking ser Åtvidaberghus som en potentiell leverantör av deras egenritade moduler.

http://www.vattenfall.se/


Bilaga 3 Inventering

Utsläpp råvaruutvining Utsläpp produkttillverkning

Material Råvara Leverantör Fabriksort Mängd material Till luft och vatten Till luft och vatten

Volym [m³] Area [m²] [kg] CO

₂

 utsläpp CO

₂

 utsläpp

Prefab element btg A-betong Hallstahammar 130,0 297915 ↓ se  nedan, betongelement ↓ se  nedan, betongelement 

Håldäckselement AB Strängbetong Norberg 176,0 405719 ↓ se  nedan, betongelement ↓ se  nedan, betongelement 

Betongelement Cementa FoU (LCA) 130,0 297915 133,5 g/kg 22,2 g/kg

Håldäckselement Cementa FoU (LCA) 176,0 405719 129,0 g/kg 22,2 g/kg

Fabriksbetong AB Färdig betong Uppsala 12,4 28557 ↓ Se energiförbrukning (i fabriken)

Cement Cementa Skövde 2,4 5426 715,0 g/kg ↑
Krossballast/grus Bålsta 9,9 22846 2,4 g/kg 

⁷

↑
Protect gipsskiva* Gyproc Bålsta 19,4 15543 ↓ 2,2 kg/m³

Gipssten 65% Spanien 12,6 10103 1,9 g/kg 

⁷

↑
Industrigips 25% Tyskland 4,9 3886 1,8 g/kg 

⁷

↑
Vägg-/golvskiva * Gyproc Bålsta 61,5 49224 ↓ 1,3 kg/m³

Gipssten 45% Spanien 27,7 41840 1,9 g/kg 

⁷

↑
Industrigips 45% Tyskland 27,7 22151 1,8 g/kg 

⁷

↑
Mineralull, glasull* Isover Billesholm 61,3 981 ↓ 500,0 g/kg

Glaskross 90% Bilelsholm 55,2 883 42,7 g/kg 

⁷

↑
Mineralull, stenull* Isover (tillverkas av Paroc) Hällekis 691,0 103667 ↓ 980,0 g/kg

Stenkross 95% Finland 656,5 98484 4,1 g/kg 

⁷

↑
Trävirke* Bloms trä Nässjö 104,4 52713 → se utsläpp produkttillverknings 22,3  g/kg 

⁶

Board* Masonite Rundvik 12,8 12193 → se utsläpp produkttillverknings 245,0 g/kg 

Sylomer* Christian Berner Österrike, Bϋrs 1,2 1 ↓ 10,0 g/kg 

⁷

Polyuretan Kemiindustrin Mellanöstern 1,2 1 456,2 g/kg ↑
Granab system GRANAB AB Vårgårda 0,8 1740 4225 ↓ Se energiförbrukning (i fabriken)

Stål Oxelsund 0,5 3865 2,0 kg/kg 

⁵

↑
Polypropen Kemiindustrin Mellanöstern & Holland 0,2 187 456,2 g/kg ↑
Elastomer Kemiindustrin Mellanöstern & Holland 0,1 174 456,2 g/kg ↑

Stålbalkar och pelare SSAB (Tibnor återförsäljare) Oxelsund 1,4 10563 → se utsläpp produkttillverknings 2,0 kg/kg 

⁵

Trä moduler Åtvidaberghus Åtvidaberg 1912 ↑ se ovanstående inkluderade produkter Se energiförbrukning (i fabriken)

Referenser

Teckenförklararingar

Källa: Byggvarudeklarationer, BVD, och andra miljödeklarationer från leverantörer (ex, hittat i Sunda Hus databas) om inget annat tillkännages. → Inkluderat i värdet till höger

↓ Inkluderat i värdet nedan

¹ Källa: tabell 7 LCA betongelement 

⁴

 Värden från vattenfall

⁷

 Värden tagna ur sima pro ↑ Inkluderat i värdet ovan

² www.lotseninfo.se

⁵

 Källa. SSAB www.ssab.com ⁸Se  bilaga värden och beräkningar ← Inkluderat i värdet till vänster

³ Framtagna värden av bransch ⁶ Se  bilaga värden och beräkningar * = Till företag som bygger ihop til moduler



Energiförbrukning 

Material Råvara Leverantör Fabriksort Mängd material Åtgång Total CO

₂

 /mängd [g]

Volym [m³] Area [m²] [kg] El Fjärrvärme Olja CO

₂

 utsläpp

Prefab element btg A-betong Hallstahammar 130,0 297915,0 ← se utsläpp produkttillverknings ↓ se nedan, betongelement

Håldäckselement AB Strängbetong Norberg 176,0 405719,0 ← se utsläpp produkttillverknings ↓ se nedan, betongelement

Betongelement Cementa FoU (LCA) 130,0 297915,0 ← se utsläpp produkttillverknings 46391324

Håldäckselement Cementa FoU (LCA) 176,0 405719,0 ← se utsläpp produkttillverknings 61340656

Fabriksbetong AB Färdig betong Uppsala 12,4 28557,0 69,4 g/m³ 13,7 g/m³ 

⁸

 1031 g 1030,936

Cement Cementa Skövde 2,4 5425,8 ← se utsläpp produkttillverknings 3879468

Krossballast/grus Bålsta 9,9 22845,6 ← se utsläpp produkttillverknings 54829

Protect gipsskiva* Gyproc Bålsta 19,4 15543,0 ← se utsläpp produkttillverknings 42680

Gipssten 65% Spanien 12,6 10103,0 ← se utsläpp produkttillverknings 19196

Industrigips 25% Tyskland 4,9 3885,8 ← se utsläpp produkttillverknings 6994

Vägg-/golvskiva * Gyproc Bålsta 61,5 49224,0 ← se utsläpp produkttillverknings 79950

Gipssten 45% Spanien 27,7 41840,4 ← se utsläpp produkttillverknings 79497

Industrigips 45% Tyskland 27,7 22150,8 ← se utsläpp produkttillverknings 39871

Mineralull, glasull* Isover Bilelsholm 61,3 981,0 ← se utsläpp produkttillverknings 490500

Glaskross 90% Bilelsholm 55,2 882,9 ← se utsläpp produkttillverknings 37700

Mineralull, stenull* Isover (tillverkas av Paroc) Hällekis 691,0 103667,0 ← se utsläpp produkttillverknings 101593660

Stenkross 95% Finland 656,5 98483,7 ← se utsläpp produkttillverknings 403783

Trävirke* Bloms trä Nässjö 104,4 52713,0 ← se utsläpp produkttillverknings 1174446

Board* Masonite Rundvik 12,8 12193,0 ← se utsläpp produkttillverknings 2987285

Sylomer* Christian Berner Bϋrs, Österrike 1,2 0,7 21,6 g/kg 16 23

Polyuretan Kemiindustrin Mellanöstern 1,2 0,7 ← se utsläpp produkttillverknings 333

Granab system GRANAB AB Vårgårda 0,8 1740 4225,3 0,8064 g/m² 5,5 11050 g 183266

Stål Oxelsund 0,5 3864,7 ← se utsläpp produkttillverknings 7729370

Polypropen Kemiindustrin Mellanöstern 0,2 187,0 ← se utsläpp produkttillverknings 85302

Elastomer Kemiindustrin Mellanöstern 0,1 173,6 ← se utsläpp produkttillverknings 79185

Stålbalkar och pelare SSAB (Tibnor återförsäljare) Oxelsund 1,4 10563,0 ← se utsläpp produkttillverknings 21126000

Trä moduler Åtvidaberghus Åtvidaberg 1912 158 g/m² 780 1793456 g 

⁴

1793456

Referenser

Teckenförklararingar

Källa: Byggvarudeklarationer, BVD, och andra miljödeklarationer från leverantörer (ex, hittat i Sunda Hus databas) om inget annat tillkännages. → Inkluderat i värdet till höger

↓ Inkluderat i värdet nedan

¹ Källa: tabell 7 LCA betongelement 

⁴

 Värden från vattenfall

⁷

 Värden tagna ur sima pro ↑ Inkluderat i värdet ovan

² www.lotseninfo.se

⁵

 Källa. SSAB www.ssab.com ⁸Se  bilaga värden och beräkningar ← Inkluderat i värdet till vänster

³ Framtagna värden av bransch ⁶ Se  bilaga värden och beräkningar * = Till företag som bygger ihop til moduler



Material Råvara Leverantör Fabriksort Transportsträcka [km]Transportmedel Drivmedel Utsläpp transportmedel CO

₂

 CO

₂

 utsläpp transport [g]  TOTALT CO

₂

 utsläpp [g] [kg]

Prefab element btg A-betong Hallstahammar 100 Lastbil Diesel 0,057 g/km & km ¹ 5,7 46391330 46391

Håldäckselement AB Strängbetong Norberg 126 Lastbil Diesel 0,057 g/kg & km ¹ 7,2 61340663 61341

Betongelement Cementa FoU (LCA) ↑  ↑se ovanstående 0

Håldäckselement Cementa FoU (LCA) ↑  ↑se ovanstående 0

Fabriksbetong AB Färdig betong Uppsala 30 Lastbil Diesel 1118 g/km    ² 33540 4387001 4387

Cement Cementa Skövde 318 Lastbil Diesel 1118 g/km    ² 355524 0

Krossballast/grus Bålsta 56 Lastbil Diesel 1118 g/km    ² 62608 0

Protect gipsskiva* Gyproc Bålsta 276 Lastbil* Diesel 1118 g/km    ² 308568 2108102 2108

Gipssten 65% Spanien 3070 Båt Diesel 447,2 g/km    ² 1372904 0

Industrigips 25% Tyskland 800 Båt Diesel 447,2 g/km    ² 357760 0

Vägg-/golvskiva * Gyproc Bålsta 276 Lastbil* Diesel 1118 g/km    ² 308568 2238550 2239

Gipssten 45% Spanien 3070 Båt Diesel 447,2 g/km    ² 1372904 0

Industrigips 45% Tyskland 800 Båt Diesel 447,2 g/km    ² 357760 0

Mineralull, glasull* Isover Billesholm 395 Lastbil * Diesel 1118 g/km    ² 441610 1025710 1026

Glaskross 90% Bilelsholm 50 Lastbil Diesel 1118 g/km    ² 55900 0

Mineralull, stenull* Isover (tillverkas av Paroc) Hällekis 278 Lastbil* Diesel 1118 g/km    ² 310804 103977421 103977

Stenkross 95% Finland 1493 Lastbil Diesel 1118 g/km    ² 1669174 0

Trävirke* Bloms trä Nässjö 213 Lastbil* Diesel 1118 g/km    ² 238134 1412580 1413

Board* Masonite Rundvik 816 Lastbil* Diesel 1118 g/km    ² 912288 3899573 3900

Sylomer* Christian Berner Bϋrs, Österrike 1652 Lastbil, Diesel 1118 g/km    ² 1846936 2817700 2818

Polyuretan Kemiindustrin Mellanöstern 868 Lastbil Diesel 1118 g/kg & km ¹ 970424 0

Granab system GRANAB AB Vårgårda 388 Lastbil Diesel 1118 g/km    ² 2578108 12799555 12800

Stål Oxelsund 182 Lastbil Diesel 1118 g/km    ² 203476 0

Polypropen Kemiindustrin Mellanöstern 868 Lastbil Diesel 1118 g/km    ² 970424 0

Elastomer Kemiindustrin Mellanöstern 868 Lastbil Diesel 1118 g/km    ² 970424 0

Stålbalkar och pelare SSAB (Tibnor återförsäljare) Oxelsund 182 Lastbil Diesel 1118 g/km    ² 203476 21329476 21329

Trä moduler Åtvidaberghus Åtvidaberg 299 Lastbil, 8 st Diesel 1118 g/km    ² 2674256 4467712 4468

Teckenförklararingar

Referenser → Inkluderat i värdet till höger

↓ Inkluderat i värdet nedan

Källa: Byggvarudeklarationer, BVD, och andra miljödeklarationer från leverantörer (ex, hittat i Sunda Hus databas) om inget annat tillkännages. ↑ Inkluderat i värdet ovan

← Inkluderat i värdet till vänster

¹ Källa: tabell 7 LCA betongelement 

⁴

 Värden från vattenfall

⁷

 Värden tagna ur sima pro

² www.lotseninfo.se

⁵

 Källa. SSAB www.ssab.com ⁸Se  bilaga värden och beräkningar

³ Framtagna värden av bransch ⁶ Se  bilaga värden och beräkningar * = Till företag som bygger ihop til moduler



KOLDIOXID PÅVERKAN

Produktillverkning ton CO

₂

Transport utsläpp ton CO

₂

Betongobjekt Mängd [kg] Råvarutvinning ton CO

₂

Energiförbrukning ton CO

₂

  Summa utsläpp ton CO

₂

Golvregelsystem GRANAB AB 4225 8 → Se energiförbr. 0,01 3 10

Stålbalkar och pelare  Tibnor 10563 →se produktillv. 21 0,2 21

Betongelement A-betong 297915 40 7 0,000006 46

Håldäckselement AB Strängbetong 405719 52 9 0,000007 61

Fabriksbetong AB Färdig betong 28557 4 → Se energiförbr. 0,001 0,5 4

Σ 746979 104 37 0,012 3 144

Betongobjetets totala CO

₂

 utsläpp i jämförelse studien:

Σ 144 ton

KOLDIOXID PÅVERKAN

Produktillverkning ton CO

₂

Transport utsläpp ton CO

₂

Träobjekt Mängd [kg] Råvarutvinning ton CO

₂

Energiförbrukning ton CO

₂

  Summa utsläpp ton CO

₂

Trämodul Åtvidaberghus se nedan → Se energiförbr. 1,8 3 4

Protect gipsskiva Gyproc 15543 0,03 0,04 inkl. i processtillv. 2 2

Vägg-/golvskiva Gyproc 49224 0,1 0,1 inkl. i processtillv. 2 2

Mineralull, glasull Isover 981 0,04 0,5 inkl. i processtillv. 0 1

Mineralull, stenull Paroc 98484 0,4 102 inkl. i processtillv. 2 104

Trävirke Bloms trä 52713 →se produktillv. 1 inkl. i processtillv. 0,24 1

Board Masonite 12193 →se produktillv. 3 inkl. i processtillv. 0,9 4

Sylomer Christian Berner 0,73 0,0003 0,000007 0,00002 3 3

Σ 0,6 106 1,8 13 122

Träobjetets totala CO

₂

 utsläpp i jämförelse studien blev:

Σ 122 ton 

Skillnaden mellan beton- och trästommen

Totala CO

₂

 för betongstommen blev  144 ton  

 Totala CO

₂

 utsläpp för trästommen blev 122 ton 

Ger en skillnad på:  22 ton

Detta ger då en procentuell skillnad på:

18 %

Resultatet för den funktionella enheten blir:

Betong 75 kg CO₂ utsläpp /m² uthyrbar yta bostad

Trä 63 kg CO₂ utsläpp /m² uthyrbar yta bostad

Källa: Byggvarudeklarationer, BVD, och andra miljödeklarationer från leverantörer (ex, hittat i Sunda Hus databas) om inget annat tillkännages.

¹ Källa: tabell 7 LCA betongelement 

² www.lotseninfo.se Teckenförklararingar

³ Framtagna värden av bransch → Inkluderat i värdet till höger⁴

 Värden från vattenfall ↓ Inkluderat i värdet nedan⁵

 Källa. SSAB www.ssab.com ↑ Inkluderat i värdet ovan

⁶ Se  bilaga värden och beräkningar ← Inkluderat i värdet till vänster⁷

 Värden tagna ur sima pro

⁸Se  bilaga värden och beräkningar

* = Till företag som bygger ihop til moduler



Bilaga 4 Förteckning över byggvarudeklarationer 

BVD1 

Material/Produkt Leverantör  Utgåva  Kontroll 

Betong 

Byggcement  Cementa  2003-12-01  2010-05-06 

Fabriksbetong  AB Färdig betong 2001-10-25  - 

Betong; prefab, HD/F AB Strängbetong 1998-03-17  2002-09-02  

 

Livscykelanalys av  Cementa FoU  1998-12-18  1999-02-23 

betongelement 

Stål 

Granab system  Bygg- och Miljöteknik GRANAB AB     -  2004-08-01 

(annan miljödeklaration) 

Gips 

Protect gipsskiva Gyproc  2007-08-01  2010-04-22 

Gipsskiva GNE 13 Gyproc  2007-08-01  2010-04-22 

Golvskiva GG 13 Gyproc  2007-08-01  2010-04-22 

Trä 

Miljöprofil för sågad vara Träguiden   Hittades på hemsidan 100512 

(BAC är leverantör i denna studie) 

Board, hård  Masonite  1998-07-01  2010-04-25 

Isolering 

Isolering, glasull Isover  2006-08-08  2009-08-22 

Isolering, stenull Isover (tillverkas av Paroc) 2006-08-08  2010-04-23 

Plast 

Sylomer (BVD)  Christian Berner 2009-08-18  

Sylomer (varudeklaration) Christian Berner 2003-10-16  2004-10-08 

                (Varuinformationsblad)  2007-02-01  

Livscykelanalys av en plaststol  ~2001/2002 

                                                           
1
 www.sundahus.se 10-04-27 

http://www.strangbetong.se/
http://www.granab.se/
http://www.sundahus.se/

	Sida_1_(FRAMSIDA)
	Sida_2_(Examensarbete_VT10)
	Sida_3_(Bilaga_1,_s._1_trä)
	Sida_4_(Bilaga_1,_s._2_trä)
	Sida_5_(Bilaga_1,_s._3_trä)
	Sida_6_(Bilaga_1_s._4_btg)
	Sida_7_(Bilaga_1_s._5_btg)
	Sida_8_(Bilaga_2_Värden_och_tabeller)
	Sida_9_(Bilaga_3_Inventering_sida_1_(10-06-02))
	Sida_10_(Bilaga_3_Inventering_sida_2_(10-06-02))
	Sida_11_(Bilaga_3_Inventering_sida_3(10-06-02))
	Sida_12_(Bilaga_3_Inventering_sida_4_(10-06-02))
	Sida_13_(Bilaga_4_Förteckning_över_BVD_för_material_NYA)

