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Förord 
 

Det här examensarbetet är utfört på tredje året på byggnadsingenjörsprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Ett stort intresse för miljöpåverkan vid byggnation och 

materialframställning var anledningen till valet av ämnet att jämföra två projekt som är 

byggda med två olika metoder och med olika material. 

Jag vill tacka min handledare Karl Hillman som var till stor hjälp vid utförandet av det här 

arbetet med alla värdefulla tips som jag fick av honom. Ett stort tack till Ulf Gavlefors som är 

uppdragsgivaren och jobbar som projektchef för Maskinisten och Etapp 2, på Gavlegårdarna 

AB. 

Jag vill även tacka Jan Augustsson, snickare på Etapp 2, som har svarat på frågorna angående 

hur systemet fungerar samt för att han hjälpte med att framställa byggritningarna för Etapp 2. 

Slutligen vill jag tacka Ulrika Nordqvist-Gräll, projektchef på Maskinisten och jobbar på John 

Gustavsson Byggnads AB, för hon hjälpte med bl.a. att framställa olika byggritningar för 

Maskinisten. 

 

Gävle, augusti 2013 

Ramiz Shamoun 
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Sammanfattning 
 
Miljöpåverkan ur koldioxidutsläppsperspektiv från materialutvinning och framställning har 

varit ett nyckelord i denna studie. Syftet med studien har varit att jämföra projekten 

Maskinisten och Gävle Strand Etapp 2 med hänsyn till hur mycket koldioxid som släpps ut 

under byggnadsmaterialens utvinning och framställning samt koldioxidutsläppen som sker på 

grund av projektens materialspill. Maskinisten är ett platsgjutet flerbostadshus medan Etapp 2 

består av två flerbostadshus som är byggda med ett prefabsystem. Målet som vill uppnås med 

föreliggande studie är att belysa att inför valet av byggsystem borde man ta hänsyn till 

koldioxidutsläpp. Studien har utförts genom att söka information i böcker, information från 

tidigare studier och rapporter via databaser som ScienceDirect och det digitala vetenskapliga 

arkivet DiVA. Information om de två projekten togs genom personlig kommunikation med 

två personer som var ansvariga för respektive projekt. Mängden koldioxidutsläpp för varje 

byggmaterial uppskattades med hjälp av dataprogrammet SimaPro 7 och databasen Ecoinvent. 

Genom att beräkna den totala mängden av varje byggmaterial uppskattades det totala 

utsläppet som sker för en lägenhet i vart och ett av projekten. Därefter jämfördes resultaten. 

Det är 150 % mer koldioxidutsläpp för byggmaterialen som användes i (Maskinisten) än de 

som användes i (Etapp 2). Materialen som användes i Maskinisten släpper ut mer koldioxid 

vid materialutvinning och framställning. Skillnaden blir ännu större om materialspillet blir 

större vid byggnationen av det platsgjutna huset. Jämförelsen mellan de två projekten kan 

generellt sett vara en jämförelse mellan ett platsgjutet betonghus och ett prefabricerat trähus. 

Det är viktigt at tänka på mängden materialspill när hänsyn tas till miljö samt att försöka 

minimera resursanvändningen. 

Studien visar att det är bättre att bygga prefabricerade trähus än att bygga platsgjutna 

betonghus. Studiens utgångspunkter var koldioxidutsläpp som sker under utvinningen och 

produktionen av byggnadsmaterialen samt spillmängden vid de olika byggsystemen. Av den 

information som har samlats under utförandet av föreliggande studie så är det även bättre ur 

resursanvändningsperspektiv att bygga trähus istället för betonghus men det är flera olika 

aspekter som hänsyn måste tas till, speciellt att det är bruksskedet som har största 

miljöpåverkan för en byggnad. I denna rapport studerades inte bruksskedet och därför är 

resultatet som framställts taget ur koldioxidutsläppen för byggnadsmaterial under 

produktionsskedet. 
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Abstract : 
Environmental impact of carbon emission from material extraction and production has been a 

key word in this study. The purpose of this study was to compare the projects Maskinisten and 

Gävle Strand Etapp 2 with respect to the amount of carbon dioxide emitted during the 

construction material extraction and production as well as carbon emissions that occur as a 

result of project material waste. Maskinisten is a site-casted apartment building while Etapp 2 

is an apartment building that is built with a prefabricated wood frame construction system. 

The goal of the present study is to illustrate that the choice of building systems should take 

into account carbon emissions. The study was conducted by searching information in books, 

information from previous studies and reports through databases such as ScienceDirect and 

digital scientific archive DiVA. Information from the two projects was gathered through 

personal communication with two persons who were responsible for the project. The amount 

of carbon emission for each building material was estimated by using the computer program 

SimaPro 7 and database Ecoinvent. By calculating the total amount of each building material 

that was used in an apartment (the functional unit), the total discharge of carbon emissions 

that occurs for each apartment was calculated. Then the results were compared with each 

other.  

Emissions from construction materials used in Maskinisten are 150% higher than from 

materials used in Etapp 2. The materials used in Maskinisten release more carbon dioxide 

during material extraction and production. The difference becomes larger if the waste of 

material becomes larger in the construction of the site-cast housing. The comparison between 

the two projects can be generalized to be a comparison between a cast in place concrete 

building and prefabricated wood frame houses. It is important to keep in mind the amount of 

material waste and to try to minimize the use of resources. 

The study shows that it is better to build prefabricated wood frame houses than to cast a 

concrete building at site. The study focuses on carbon emissions that occur during extraction 

and production of building materials and waste quantity at both building systems. A result of 

this study is that it is better from a resource use perspective to build wood frame houses 

instead of concrete buildings, but there are several different aspects that must be taken into 

consideration, specially that the user phase of the life cycle of the building causes the greatest 

environmental impact. Usage phase has not studied in this report therefore the result obtained 

is taken from carbon emissions for building materials during the production phase. 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 
 

Industrialisering i byggprocessen var ett sätt att försöka stoppa bostadsbrist, vilken var ett 

problem under år 2008 (Sundström, 2009). Produktionskostnader var en anledning till att inga 

fler bostadshus byggdes och prefabricerat byggande anses ibland mindre kostnadskrävande än 

det traditionella byggandet. Men vilket byggsystem som belastar miljön mest är vad 

författaren till denna studie vill studera då det efter en genomsökning i högskolans databaser 

märktes att ämnet inte har studerats tillräckligt.  

Nu för tiden talas det om olika miljöproblem och klimatförändringar, vilka är tecken på fel 

riktning av samhällets utveckling (Bokalders & Block, 2009). Materialanvändningen i 

bostadssektorn utgör 40 % av den totala resursanvändningen, medan sektorn står för 50 % av 

elförbrukningen och 40 % av energianvändningen (Eklund, 2013). Eftersom fokus i det här 

arbetet ligger på materialanvändningen anser författaren vikten av att hitta en lösning som kan 

minska alla typer av resursanvändning och därmed minska koldioxidutsläppen, vilket i sin tur 

reducerar den negativa miljöpåverkan. 

I bygg- och fastighetssektorn är de totala årliga emissionerna av koldioxid ungefär 9,2 Mton 

och 11,4 Mton CO2-ekvivalenter av växthusgaser enligt Tolle m.fl. (2009). Denna siffra 

motsvarar 16 % av de totala växthusgasutsläppen i Sverige. I föreliggande studie tas det bara 

hänsyn till koldioxidutsläpp och inte till övriga växthusgasutsläppen. 

Problemet som den här studien försöker belysa är att alla nybyggda hus kräver, helt eller 

delvis1, nyproducerade material, samt att alla byggnadsmaterial släpper ut koldioxid vid alla 

processer som sker under materialens livstid. För att förstå hur miljöpåverkan ser ut under 

livscykeln för ett hus så har (Adalberth, 1999) kommit fram till att det sker 80 % av den totala 

miljöpåverkan under bruksskedet medan det är bara 15 % som sker under byggskedet. Men i 

takt med att energianvändningen effektiviseras, bl. a. att byggnader förses med energisnålare 

klimatskärmar och installationer, blir det desto viktigare att även betrakta koldioxidutsläpp 

vid byggskedet.  

1 Med delvis menas att vissa nybyggda hus utförs med återanvända material och att inte all nybyggnationen 
sker med nyproducerade material. 
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I denna studie har två nybyggnadsprojekt jämförts då två olika byggsystem och olika 

byggmaterial har använts.2 Utgångspunkten för jämförelsen har varit koldioxidutsläpp som 

sker vid materialframställningen, från utvinning av råvara till färdig produkt. 

Materialspill som förekommer vid de två byggsystemen studeras också i denna studie. Vad 

det gäller materialspillet är det en viktig fråga ur ett miljöperspektiv. Den köpta 

materialmängden används inte helt till bygget utan en mängd går till spill t.ex. betongspillet 

var 43.5% i ett byggprojekt i Kina medan träspillet och stålspillet var 18.7% respektive 9.8% i 

samma projekt (Li m.fl., 2013). Enligt Tam m.fl. (2007) är prefabricering en metod för att 

reducera materialspill.  

Projekten som har jämförts i föreliggande studie heter ”Maskinisten” och ”Etapp 2". Dessa 

projekt utfördes av byggherren ”Gavlegårdarna AB”, som är ett kommunalt bostadsbolag i 

Gävle. Bolaget äger i dagsläge totalt 15200 lägenheter och dessa utgör 70 % av alla 

hyreslägenheter i Gävle kommun (Gavlegårdarna, 2013).  

 

Maskinisten  

Maskinisten är ett projekt som omfattar ett flerbostadshus, vilket ligger i hörnet Vegagatan/ 

Maskinistgatan på Brynäs. Inflyttningen beräknas ske i september, 2013. Huset är på fyra 

våningar och innehåller 15 hyreslägenheter på 2-5 ROK samt ett gruppboende för Omvårdnad 

Gävle. Husets alla lägenheter är tillgängliganpassade (Gavlegårdarna AB, 2013). Husets 

stomme är enligt projektchefen Ulrika Nordqvist-Gräll tillverkad av platsgjuten betong från 

Betongindustri AB och är utfört av entreprenören John Gustafsson Byggnads AB. 

2 Byggnaderna byggdes under genomförandet av denna studie.  
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Figur 1: Maskinisten i Gävle. 

 

Etapp 2 

Etapp 2 är ett projekt vars mål är att bygga två flerbostadshus som ligger på Gävle Strand. 

Inflyttningen var beräknad i juni, 2013 (Gavlegårdarna AB, 2013). Jan Augustsson, snickare 

på Etapp 2, berättar att varje hus är på fyra våningar och båda husen omfattar sammanlagt 53 

lägenheter. Enligt honom är husen byggda med ett prefabsystem, dvs. att husen byggdes som 

moduler i Lindbäcksfabriker i Piteå och därefter transporterades till byggarbetsplatsen för att 

fogas samman till lägenheter och slutligen till ett helt hus. 

 

 

Figur 2: Ett av husen på Etapp 2 i Gävle. 
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1.2. Syfte  
 

Syftet med detta examensarbete är att studera och jämföra projekten ”Maskinisten” och 

”Etapp 2”, utifrån koldioxidutsläpp från byggnadsmaterials livscykler kopplat till byggskedet, 

och även studera hur projektens materialspill påverkar koldioxidutsläppet för hela projektet.    

1.3. Frågeställningar  
 

- Hur mycket koldioxid släpps ut under materialens utvinning och tillverkning för Maskinisten 

och Etapp 2?  

- Vilket projekt har mest materialspill och hur påverkar det projektets koldioxidutsläpp för 

materialutvinning och -tillverkning?  

1.4. Avgränsningar  
 

Detta arbete är en jämförelse mellan projekten Maskinisten och Etapp 2, där följande punkter 

ingår i jämförelsen: 

1- Koldioxidutsläppen för framställning av materialen som användes i de två projekten. 

2- Materialspill och dess påverkan, ur utsläppssynpunkt, för de två ovan nämnda 

projekten. 

Vad som inte ingår i det här arbetet är bl.a. följande: 

1- Taket, grunden, fönster, dörrar och olika installationer och inredningar såsom handfat, 

diskbänkar... osv. 

2- Olika transporter under produktionsskedet. 

3- Energianvändningen i byggarbetsplatsen för att utföra de två projekten. 

4- Driftenergi för de två husen under dessas livslängd. 

5- Byggkostnaderna, arbetsmiljön och kvalitet i byggandet. 

6- Inomhusmiljön. 

1.5. Mål  
 

Målet med det här examensarbetet är att informera Gavlegårdarna AB samt andra intresserade 

byggherrar, som är enligt Fernström & Kämpe (1998) intressenter som har största betydelse i 

beslutfattande om hur ett projekt ska kunna produceras, vilket av de två byggsystemen som 

har största miljöpåverkan utifrån tillverkningsskedet. Detta hjälper till att kunna välja rätt 

byggsystem i framtidens byggande. 
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2. Metod  

 
Skrivningen av denna studie krävde information från andra studier som handlar om bl.a. 

prefabbygge, byggnadsmaterial och materialspill vid byggprojekt. Det var därför viktigt att 

söka, förutom i böcker, även i vetenskapliga artiklar via databaser såsom ScienceDirect. 

Sökord som användes då var ”construction waste”, ”construction material”, ”prefabrication” 

och ”prefab”. Det digitala vetenskapliga arkivet DiVA har också använts för att söka 

examensarbeten där information om olika ämnen hittades och användes i föreliggande studie. 

Möten med två personer som var projektansvariga för sitt respektive projekt ägde rum. 

Augustsson som gav information om Etapp 2 och hur det prefabhuset byggs samt Nordqvist- 

Gräll som gav information om det platsgjutna huset. 

Metoden som användes för att utföra det här arbetet baserades på livscykelanalys (LCA). Det 

innebär att hitta en funktionell enhet som gör att de två projekten, d.v.s. Maskinisten och 

Etapp 2, blir jämförbara med varandra. En funktionell enhet är den enhet som används för att 

kunna mäta och jämföra två produkter (Ashby, 2009). Funktionella enheten beskrivs mer 

utförligt senare i studien. 

Efter att den funktionella enheten valdes var det dags att beräkna materialmängden för varje 

material som användes i projekten samt att beräkna koldioxidmängden som släpps vid 

framställning av varje material. För det här syftet användes dataprogrammet SimaPro, som är 

en mjukvara och innehåller bl. a. databasen Ecoinvent (About SimaPro, 2013). SimaPro 7 

användes för att beräkna miljöpåverkan utifrån en eller flera produkter ur ett 

livscykelperspektiv d.v.s. att materialframställning, produktion, användning samt 

spillhanteringen av produkten ingår i de värden som hämtas från programmet. För att beräkna 

olika mängder såsom materialmängder och summan av koldioxidutsläppen användes 

kalkylprogrammet MS Excel. Programmen och hur de används förklaras senare i studien. 

Angående spillet så är spillmängden okänd och är svårt att uppskatta och därför söktes 

information i gamla böcker och äldre källor för att hitta en ungefärlig mängd på spillet vid den 

platsgjutna metoden och enligt (Paus, 1996) så är mängden ungefär 35 %. 
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3. Genomförande 

3.1. Funktionella enheten  
 

Det är viktigt att välja en funktionell enhet för att de två projekten ska bli jämförbara med 

varandra. I detta arbete valdes en lägenhet som är 56 m2 och som finns i alla våningar i hus ett 

i Etapp 2, enligt husritningarna. Jämförelsen ska utgå från att en likvärdig lägenhet finns i 

båda projekten, trots att denna lägenhet finns bara i Etapp 2. Men att tänka sig att en sådan 

lägenhet byggs med två olika metoder, en med prefabteknik och en med platsgjuten teknik. 

Var och en av lägenheterna byggs med olika byggnadsmaterial som bidrar till utsläpp av 

koldioxid vid olika processer som ingår i materialens livscykel, från råvaruutvinning till 

färdigt byggmaterial och sedan till återvinning och/ eller deponihantering. Kortfattat kan den 

funktionella enheten, som användes i den här jämförelsen, förklaras som två lägenheter som 

är lika stora och har samma antal rum men som byggs med olika byggmetoder och -material. 

Den ena byggs enligt det platsgjutna huset i Maskinisten medan den andra byggs enligt 

Prefabsystemet i Etapp 2. 

 

 

Figur 3: Den funktionella enheten. 
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3.2. SimaPro och Ecoinvent 
 

För att få fram utsläppsdata valdes SimaPro(Manual till programmet finns på: http://www.pre-

sustainability.com/download/manuals/SimaPro7Tutorial.pdf). I programmet SimaPro 

användes databasen ”Ecoinvent system processes” där allt såsom framställning av material, 

transport och produktion ingår. 

För att få de fossila utsläppen så finns information om det under rubriken ”Utsläpp till luft” 

därefter bläddra ner till ”Carbon dioxide, fossil”. Här användes bara värden för utsläppen av 

de fossila råvaror och inte de förnybara p.g.a. att utsläppen från de förnybara resurser ingår i 

kolets kretslopp och inte orsakar växthuseffekten som fossila råvaror gör (Kolets kretslopp, 

2013).  

 

 

Figur 4: Figuren visar programmet SimaPro när det startas där väljs Ecoinvent system process. 
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I det här arbetet användes programmet SimaPro 7 för att få ett resultat som baseras på en och 

samma grund, d.v.s. att alla värden, för alla material som söktes, ska ha samma bakgrund och 

på så sätt ska materialen kunna bli jämförbara. SimaPro 7 användes bara för att få fram 

koldioxidutsläppen för varje byggmaterial, som användes i de två projekten, d.v.s. att SimaPro 

inte användes för att summera ihop värdena utan istället användes Microsoft Excel för detta 

syfte. 

3.3. Microsoft Excel 
 

För att beräkna summan av koldioxidutsläppen som inträffar vid hantering av varje material i 

de två projekten användes kalkylprogrammet MS Excel 2007. 

Förutom att utföra alla beräkningar användes Excel även för att framställa olika tabeller som 

har använts för att visa slutresultatet och för att lätt kunna se vilka byggnadsmaterial som 

släpper ut mindre koldioxid under sin livstid, från utvinning till färdig produkt. 

3.4. Byggnadsmaterial och dess mängder 
 

Genom att studera ritningarna för båda projekten valdes de byggmaterial som ingår i den här 

jämförelsen. De material som ingår här är de som finns listade i bygghandlingarna. D.v.s. bara 

de största material, som byggnadernas stommar innehåller. Mer detaljer om vilka 

byggmaterial som har undersökts i denna rapport samt hur mängden på dess material har 

beräknats förklaras detaljerat nedan. 

 

Byggmaterial för Maskinisten  
 

Nertill framgår vilka material som ingår i beräkningarna för uppskattning av koldioxidutsläpp. 

Materialskikttjocklekar i ytterväggen och bjälklaget framgår i figur 5. 
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Figur 5: Del av en K-ritning på Maskinisten visar ytterväggen och bjälklaget. 

 

Betong: Betongen användes i ytterväggarna samt i bjälklagen i den funktionella enheten.3 

Utifrån byggritningarna, som framställts av Nordqvist-Gräll, har arean på bjälklaget 

beräknats. Arean är lika med golvarean på den funktionella enheten och multipliceras därefter 

med bjälklagets tjocklek för att få fram betongvolymen. Denna volym adderades till 

betongvolymen som användes i ytterväggarna.  

Ytterväggarnas area togs fram genom att beräkna längden på ytterväggen och därefter 

multiplicerades med höjden som är lägenhetens höjd d.v.s. 2.5 m. Här minskades ytterväggens 

area med alla fönster- och balkongdörrareor för att nå ett mer exakt värde på betongmängden 

som användes till att bygga ytterväggarna på den funktionella enheten som ligger i 

Maskinisten. 

Stål: Stål användes i flera olika produkter i Maskinisten. Det användes armering, stålplåt till 

innerväggarna, stålreglar i lägenhetsskiljande väggen, som är markerad med blå färg i figur 6, 

och i väggen mellan lägenheten och korridoren mot trapphuset, dvs. väggen som är markerad 

med röd färg i figur 6. 

3 Betong användes också i grunden men grunden ingår inte i jämförelsen. 
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Antalet armeringsstänger beräknades, utifrån byggritningarna, och armeringsmängd har 

framställts. Det användes armeringsnät med diametern 7 mm och c-avstånd på 150 mm i både 

bjälklagen och ytterväggen. Mer om armeringsberäkning finns i bilaga B. 

 

 

Figur 6: Modulritning visar den funktionella enheten med väggen mellan lägenheten och korridoren som är 
markerad med röd färg4 samt lägenhetsskiljande väggen som är markerad med blå färg5. 

 

EPS: EPS användes bara i ytterväggarna. Tjockleken, som framställts från ritningarna, 

multiplicerades med ytterväggens area som har förklarats tidigare under stycket om betong. 

Mineralull: Denna typ av isolering användes i lägenhetsskiljande väggen och i väggen mellan 

lägenheten och korridoren. Det användes två 70 mm tjocka skivor i varje väggtyp d.v.s. 

sammanlagt 140 mm tjock mineralull i lägenhetsskiljande väggen och lika mycket i väggen 

mellan lägenheten och korridoren enligt bygghandlingarna. 

Gipsskivor: Gipsskivorna användes i alla väggar där antalet skivor varierade beroende på 

vilken byggelement de sitter i. Ibland var det dubbla skikt på vardera sidan som det är i 

4 Väggen består av gips, träskivor, mineralull, stålplåtreglar och VKR-pelare i Maskinisten medan i Etapp 2 
består av Gips Protect, mineralull och träreglar. 

5 Väggen består av gips, träskivor, mineralull och stålplåtreglar i Maskinisten medan i Etapp 2 består väggen av 
Gips Protect, mineralull och träreglar. 
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lägenhetsskiljande väggen medan det var en gipsskiva som användes på ytterväggen, 

innerväggarna och på vägen mellan korridoren och lägenheten. 

I alla byggnadselement som innehåller gipsskivor har tjockleken på gipsskivorna 

multiplicerats med väggens area. Väggarean har beräknats utifrån byggritningarna, dvs. att 

höjd på väggarna multiplicerades med vägglängd men arean som framställts då minskades 

med dörr- och/ eller fönsterarea för att uppnå ett så nära verkligt värde som möjligt. 

Träskivor: Träskivor i form av spånskivor användes i innerväggarna, lägenhetsskiljande 

väggen samt i väggen mellan korridoren och lägenheten. 

Puts: Det användes ”Base Plaster, at plant/CH S” som finns listad i programmet SimaPro 7. 

Tjockleken på putsskiktet i Maskinisten var 10 mm på ytterväggen. Tjockleken 

multiplicerades med väggens area som räknats ut genom att dra ifrån fönster- och 

balkongdörrareor. 

Byggmaterial för Etapp 2 

Nertill framgår vilka material som ingår i beräkningarna för uppskattning av koldioxidutsläpp. 

Materialskikttjocklekar framgår i figur 7.  

 

 

Figur 7: Del av en K-ritning på Etapp 2 visar ytterväggen och bjälklaget. 
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Träprodukter: Trä var det främsta byggmaterialet som användes till Etapp 2. Olika 

träprodukter användes här t.ex. limträbalkar och olika träreglar användes till alla väggtyper 

samt till bjälklaget som förutom reglarna innehåller plywood skivor. Från byggritningarna 

framställdes c-avståndet mellan träreglarna och det varierade mellan 400 och 600 mm. 

Mineralull: Mineralull var den enda isoleringstypen som användes i Etapp 2. Denna typ av 

isoleringen användes i alla byggnadselement i Etapp 2 d.v.s. det användes till isolering av 

yttre- och innerväggen, väggen mellan lägenheten och korridoren och även som ljudisolering 

till bjälklagen och lägenhetsskiljande väggen. Hur tjock isoleringen i varje byggelement 

framgick i bygghandlingarna. Det är 30 mm mindre isolering i ytterväggarna som användes i 

Etapp 2 än vad det är i väggarna i Maskinisten - något som kan bidra till att i bruksskedet så 

ska Maskinisten kräva mindre energi för uppvärmningen.  

Gipsskivor: I Etapp 2 användes gipsskivor från Gyproc som är brandskyddande. Dessa består 

av glasfiberarmerad gips (Gyproc, 2008). För denna typ av gipsskivor valdes ”Gypsum fibre 

board, at plant/ CH S”, i programmet SimaPro 7, för att hitta information om 

koldioxidutsläppen. ”Gipsum fibre board” tycks vara lika som GipsProtect för det har högre 

brandmotstånd enligt (Reasearch, 2009). Det är dubbla gipsskivor som användes i alla typer 

av väggarna i det prefabbyggda huset. 

Puts: Det är samma putsbruk som söktes på SimaPro 7, och användes, för Maskinisten 

användes för Etapp 2 också. På Etapp 2 användes putsskikt på 20 mm på ytterväggarnas 

utsida. Naturligtvis har tjockleken multiplicerats med ytterväggens area för att beräkna 

putsmängden för den funktionella enheten, d.v.s. den valda lägenheten. 

 

3.5. Koldioxidutsläppen 
 

Koldioxidutsläppen för Maskinisten 
 

Betong: För en kubik meter av betong släpps 255 kg koldioxid ut till luften.  

Armeringsjärn: För en kubikmeter armeringsjärn släpps 10 ton koldioxid.  
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Stål: För varje kubik meter stålplåt, som användes i innerväggarna, släpps ut 2,6 ton 

koldioxid.  

EPS: Som det framgick ovan, hittades inte EPS i programmet SimaPro 7 och därför användes 

XPS istället och tycks vara ett rimligt värde som kan användas för EPS också. För varje 

kubikmeter av materialet släpps ungefär 60 kg koldioxid.  

Mineralull: Utsläpp för mineralull är mindre än det för cellplast. För varje kubikmeter av 

mineralull släpps ungefär 50 kg koldioxid till luften. 

Gipsskivor: Utsläpp för gipsskivor är ganska mycket, ungefär 270 kg koldioxid för en 

kubikmeter material.  

Träskivor: För träskivor som användes i Maskinisten söktes koldioxidutsläpp för ”Particle 

board” i Simapro 7 som heter spånskivor på svenska. Utsläppen för en kubikmeter av 

Spånskivorna är ungefär 250 kg. Spånskivor användes, som det framgick ovan, i alla väggar 

förutom ytterväggen. Enligt byggritningarna för Maskinisten som framställdes av Nordqvist-

Gräll står det att det är en spånskiva och en gipsskiva som användes i innerväggarna, väggen 

mellan korridorren och lägenheten och i lägenhetsskiljande väggen. 

Puts: Det är 330 kg koldioxid släpps ut till luften för en kubikmeter puts som används i 

byggnaden.  

 

Koldioxidutsläppen för Etapp 2 
 

Träprodukter: det användes, som det framgick ovan, under byggmaterial för Etapp 2, två 

träprodukter i projektet. D.v.s. plywoodskivor och limträbalkar. Det är stor skillnad i 

utsläppen beroende på produkten. För plywood släpps ungefär 460 kg koldioxid ut för varje 

kubikmeter av produkten medan det är bara 200 kg för samma volym av limträbalkarna. För 

exakta värden se bilaga C! 

Mineralull: som det framgick ovan är det ungefär 50 kg koldioxid som släpps ut för en 

kubikmeter mineralull.  

Gipsskivor: Gipsskivorna i Etapp 2 användes i alla byggnadselementen i den funktionella 

enheten. Och därför är användningen av materialet stort i den prefabbyggda lägenheten. Som 
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det har framgått ovan, under byggmaterial för Etapp 2, är det ”gypsum fiberboard” som söktes 

i SimaPro 7. D.v.s. att värdet för utsläppet för GipsProtect togs från Gypsum fiberboard som 

finns listat i SimaPro 7. Utsläppet för GipsProtect är ungefär 220 kg för en kubikmeter av 

materialet.  

Puts: Det är samma putstyp som användes i det platsbyggda huset. D.v.s. att utsläppet för en 

kubikmeter av det är 330 kg.  

 

3.6. Materialspill 
 

Byggavfall på byggarbetsplatsen reducerades med 35% när förtillverkade betongelement 

började användas i Kv Joggaren, Lidingö (Paus, 1996). Att det fås olika spillmängder för 

olika byggprojekt kan bero på vilket byggsystem som används. För det platsgjutna huset är 

det vanligt att beställa mer betong än vad stommen kräver, detta för att vara på den säkra 

sidan att det finns tillräckligt med betong och inte behöver vänta på leverantören. Med 

platsgjutet betonghus blir det inte lätt att hålla sig borta från att ha mycket betongspill enligt 

(Jound & Chouhan, 2009). 

Allt detta var orsaken till att olika spillmängder på betong uppskattades för Maskinisten i 

denna studie och därför har koldioxidutsläppen för de olika uppskattningarna beräknats för att 

sedan få ett slutresultat på hur olika spillmängder påverkar jämförelseresultatet. En tabell med 

upp till fyrtio procent betongspill har framställts i denna studie. Tabell 3 visar hur 

koldioxidmängden för hela projektet påverkas av betongspill i Maskinisten. 

 

4. Resultat och analys 

Koldioxidutsläppen för Maskinisten 

Betong: Det är det mest förekommande materialet som användes till stommen i Maskinisten, 

som utgör att den hela betongmassan släpper ut mycket koldioxid. För den funktionella 

enhetens betongstomme släpps ut ungefär 5000 kg koldioxid för att tillverka betongmassan. 

Det är det största utsläpp bland alla byggmaterial som användes i båda projekten när det 

räknas för hela den funktionella enheten.  
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Armeringsjärn: Det är det största utsläppet som sker för en kubikmeter material bland alla de 

byggmaterialen som användes i de två projekten. Armeringsjärn som användes till den 

funktionella enheten släpper totalt ungefär en halv ton koldioxid, ur ett livscykelperspektiv. 

Stål: Stål står för et näst största utsläppet. Om hänsyn ska tas till den funktionella enheten så 

är stålplåtens utsläpp ungefär en ton CO2. 

EPS: För hela den funktionella enheten släpps 670 kg koldioxid ut till luften bara från 

cellplasten. EPS:ens utsläpp kan räknas som liten jämfört med de andra byggmaterial som 

användes i båda projekten. Det är det stora behovet av materialet för projektet Maskinisten, 

som är ungefär 10 m3, som utgör att materialet i helhet släpper ganska mycket koldioxid 

jämfört med den totala mängden från andra material. 

Mineralull: Totalt är det ungefär 260 kg koldioxid som avges för den funktionella enheten. 

Totalt är det inte mycket utsläpp som sker för mineralullen p.g.a. att materialet användes bara 

i lägenhetsskiljande väggen och i väggen mellan lägenheten och korridoren. 

Gipsskivor: De totala utsläppen som sker för gipsskivorna i den funktionella enheten är 

ungefär en ton koldioxid. 

Spånskivor: Totalt släpper spånskivorna ungefär 440 kg koldioxid. 

Puts: För den funktionella enheten släpps ungefär 116 kg koldioxid ut och är det minsta 

utsläppet som sker för ett material bland materialen som användes i båda projekten. 
 

Koldioxidutsläppen för Etapp 2 

Träprodukter: Det totala utsläppet, för hela träprodukter som användes i Etapp 2, är ungefär 

830 kg.  

Mineralull: För den funktionella enheten i projektet Etapp 2 släpps ungefär 1,6 ton koldioxid 

ut till luften, bara från Mineralullen. 

Gipsskivor: För den funktionella enheten släpps ut totalt över 3 ton koldioxid som är det 

största utsläppet av allt material som användes i det prefabbyggda huset. 

Puts: Det är 230 kg som släpps ut för hela den funktionella enheten i projektet Etapp 2. 

Tjockleken på putsskiktet är dubbelt så mycket än det som användes i Maskinisten. 
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Slutliga resultatet:  

Att jämföra två byggnader som har byggts med två olika byggsystem och av två olika 

stommaterial tycks vara något viktigt för framtida studier. Två hus, som är byggda nyligen i 

Gävle, det ena med betongstomme och det andra med trästomme kan representera två 

byggmetoder. Det Platsgjutna huset och det Prefab byggda huset är de som undersöktes i den 

här rapporten. Naturligtvis användes den funktionella enheten som en liten modell i 

beräkningen. Men tanken bakom den här modellen är att visa vilket hus, d.v.s. byggsystem, 

som är bättre för miljö ur utsläppsperspektiv för materialens utvinning och tillverkning. 

 

Tabell 1: Koldioxidutsläpp för material, räknat per kubikmeter, samt absoluta belopp för material i 
respektive projekt. 

 

Av tabellen ovan visas att det totala utsläppet för den funktionella enheten är 9 ton koldioxid i 

Maskinisten medan det är bara 6 ton som släpps ut vid det Prefab byggda huset i Etapp 2. 

Byggnadsmaterial i det platsgjutna huset, Maskinisten, släpper ut mellan 1,5 - 1,8 gånger mer 

koldioxid än det Prefab byggda huset beroende på spillmängden som blir kvar av betongen. 

Tabellen nedan visar resultatet med hänsyn togs till olika mängder av betongspill.  

 

Tabell 2: Det slutliga resultatet för Maskinisten som funktion av spill. 

 

 

Tabell 2 förklaras enligt följande: 

Utgångspunkten för tabellen är att koldioxidutsläppen för Etapp 2 är hundra procent då blir 

det ungefär 50 % mer utsläpp vid Maskinisten om bara hänsyn tas till hur mycket material 
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användes till projektet medan om det är 10 % betongspill då blir koldioxidutsläppen 57 % mer 

än vad det är i Etapp 2. När det blir 20 %, 30 % eller 40 % mer betongspill vid byggnationen 

så blir utsläppen 66 % respektive 74 % och 82 % mer än det prefabricerade byggnaden i 

Etapp 2. 

Att värdena för koldioxidutsläppen är tagna från SimaPro 7 kan naturligtvis inte visa de 

exakta värdena för de material som undersöktes i rapporten. D.v.s. att de är generella värden 

och inte kopplade till något fabrikat som materialen köptes från. Det slutliga resultatet, tabell 

1, visar ett ungefärligt värde på jämförelseresultatet som i sin tur visar vilket byggsystem och 

byggmaterial släpper ut mindre koldioxid. Nedan visar tabellerna koldioxidutsläppen för varje 

material för båda projekten: 

 

Tabell 3: Koldioxidutsläppen för materialen, som användes i Maskinisten, med hänsyn taget till materialspill. 
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Tabell 4: Koldioxidutsläppen för materialen, som användes i Etapp 2. 

 

Armeringsjärn är det värsta materialet bland de material som användes i båda projekten ur 

koldioxidutsläpps perspektiv. En kubikmeter av materialet släpper mer än 10 ton CO2. Det är 

ett material som bör undvikas men att betongen går inte att användas utan armering gör det 

svårt att undvika användningen av det därför att det är ett viktigt material i 

betongkonstruktioner för att öka konstruktionens hållfasthet (BEGroup, 2013).  

 

5. Diskussion 

 
Det sker som resultatet visar mer utsläpp för materialens framställning i det platsgjutna huset 

än vad det är för ett liknande prefabricerat hus. Det här resultatet är det samma även om 

hänsyn till materialspill ska tas. Det enda som skiljer sig då är mängden av koldioxidutsläppen 

för Maskinisten, som blir allt mer ju mer materialspillet blir. 

Jämförelsen som gjordes för denna studie är för en lägenhet, d.v.s. den funktionella enheten, 

så om skillnaden mellan de två lägenheterna som är 9 ton CO2 i Maskinisten respektive 6 ton i 

Etapp 2 tycks vara liten, visar det inte det totala utsläppet som sker för hela huset utan det är 

bara för en lägenhet i huset. Men generellt är det minst 150 % mer koldioxid som släpps ut 

vid det platsgjutna huset, i denna studie. 

Att använda programmet SimaPro i denna studie är något nytt för författaren. Från början var 

tanken att använda de olika byggvarudatabaserna, t.ex. Byggvarubedömningen, Sundahus 
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eller BASTA, för att hitta koldioxidutsläppen för de berörda materialen. Orsaken till att de 

olika byggvarudatabaserna inte har använts i föreliggande studie är att det är svårt att förstå 

hur bedömningen är skapad och att varje bedömning har sina egna grunder som inte behöver 

vara lika för de andra bedömningarna (Bokalders & Block, 2009). 

En annan studie av tre platsgjutna byggprojekt har gjorts i Malaysia (Nagapan, Abdul 

Rahman, Asmi, & Fahilah, 2013). I byggprojekten studerades de viktigaste materialspillen 

som hittades i byggarbetsplatsen utifrån mängden och materialtypen. Spillet som hittades 

bestod av trä, metall, tegelstenar, betong, förpackningar och murbruk. Enligt studien påverkar 

byggnationen ekosystemet på ett negativt sätt och måste därför minimera åtminstone 

materialspillet som kommer från byggnationen. Det visade sig, i de tre projekten som 

studerades, att betong hade en spillmängd på 3 %, 9 % respektive 3 % medan metall hade en 

spillmängd på 4 %, 1 % respektive 13,5% för de olika byggena. Trä däremot hade det största 

materialspillet som var 46 %, 50 % respektive 80 %. De material som nämnts här är bara ett 

exempel på hur mycket spill det kan bli kvar efter att ett platsgjutet hus har byggts. D.v.s. att 

spillet omfattar alla typer av material och att mängden av det kan variera beroende på 

materialet. Det är därför en viktig fråga när ett byggsystem ska väljas så är det inte bara 

resursanvändningen som är viktigt utan också koldioxidutsläppen som sker för att producera 

byggmaterialen vid varje byggsystem som tillämpas. Det är också viktigt att tänka på att mer 

materialspill innebär mer transporter som också bidrar till att mer koldioxid släpps ut till 

luften. 

Enligt vad som föreliggande studie visar släpper en kubikmeter av betong ungefär 255 kg 

koldioxid. Utsläppen för gipsskivorna är 270 kg för en kubikmeter och för en kubikmeter av 

puts är det 330 kg. Skillnaden som gör att betongen, som helhet, är ett material som släpper ut 

mycket koldioxid är att den är enligt (Pacheco-Torgal & Labrincha, 2013) det mest använda 

byggmaterial och att det används ungefär 10 km3/år i byggbranschen i hela världen. Jämfört 

med trä och stål är siffran ungefär 1,3 km3 respektive 0,1 km3 per år enligt sistnämnda källan. 

Det är viktigt att nämna här att utsläppen blir ännu mer för betongen när hänsyn tas till att 

armeringsjärn måste användas i betonkonstruktionen. 

I Sverige var koldioxidutsläppen för järn och stål år 2008 ungefär 6,6 million ton motsvarande 

33 % av de totala industriella koldioxidutsläppen (Johansson & Söderström, 2011), det är 

därför viktigt att minska användandet av alla typer av stål och armeringsjärn. Enligt vad 
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föreliggande studie har visat släpper stål och järn tillsammans näststörst koldioxid i 

Maskinisten och betongen kommer först i listan. Se tabell 3!  

Det är därför viktigt att hitta lösningar för att antingen undvika att använda de materialen eller 

att hitta smartare lösningar för att minska utsläppen vid utvinningen och tillverkningen av 

materialen. 

Betongen består av cement, vatten, ballast och tillsatsmedel. Cement i sin tur är 

energikrävande och släpper ut emissioner av bl.a. COx . Användningen av metaller bör 

undvikas så länge det är möjligt, detta för att metallurgiska processer påverkar miljön 

negativt. Järn och stål är av de bästa metaller ur miljöperspektiv men de rostar relativt snabbt 

och därför måste de skyddas. Vad det gäller armeringsnät är det rekommenderat att det ska 

jordas för att påverkan på elektroklimatet inom hus ska undvikas (Bokalders & Block, 2009).  

Trä räknas som ett sunt material och är bra att använda ur miljöperspektiv, det är dessutom 

rekommenderat att använda de olika lövträslag som finns i de skandinaviska länderna för att 

öka den biologiska mångfalden hos insekter, fåglar och växter (Bokalders & Block, 2009).  

Att taket inte ingick i jämförelsen är p.g.a. att taken i båda projekten är trätak därför det tycks 

sker samma utsläpp vid tillverkning av träbalkarna och att skillnaden är försumbar, figur 8 

visar trätaket i projektet Maskinisten. Grunden ingick inte heller i denna studie p.g.a. att det 

var platsgjutna grunder i båda husen och därför är det inte så viktigt att ta med i jämförelsen. 

 

 

Figur 8: Trätaket i den låga och höga delen i huset på Maskinisten. 
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I föreliggande studie utgör betongen 52 % av de totala utsläppen för Maskinisten medan 

träprodukterna utgör ungefär 13 % av de totala utsläppen i Etapp 2; något som tycks vara 

rimligt med hänsyn till en äldre studie av två hus enligt en annan studie (Dodoo, Gustavsson, 

& Sathre, 2011) där det ena är betonghus och det andra är trähus. Enligt den studien utgör 

betongen 38 % medan träet utgör 9 % av den totala energianvändningen för all material som 

användes i husen - här ingår även grus för grunden, kulörer, glaspartierna, olika fogmassor 

och tapeter inräknats enligt Dodoo et al. (2011). 

Studien skulle stärkas om olika fästmaterial och bindemedel såsom spikar, skruvar, lim osv. 

har tagits med i jämförelsen men det gjordes inte p.g.a. att det skulle kräva mer tid. 

Platsgjuten betong gör att hela stommen gjuts utan att den ska ha öppna fogar (Platsgjutet 

byggande, 2013). Detta kan bidra till att minimera användningen av bl.a. fogmassorna som 

tycks används mer i det prefabbygget men hur det påverkar det totala utsläppen har inte 

studerats i denna studie men tycks vara viktigt att ta hänsyn till för framtida studier. 

I den här jämförelsen ingår inte heller olika inrednings element/ installationer eller dörrar och 

fönster heller. Detta p.g.a. att det är svårt att beräkna utsläppen, ur livscykelperspektiv, för att 

de normalt består av olika material. En annan orsak till att de inte ingick i jämförelsen är att 

det kan vara olika standarder på de två projekten, d.v.s. att Gavlegårdarna AB har valt att ena 

projektet skulle ha en byggnad med högre standard än den andra och att det ska innehålla flera 

och bättre inredningselement. Därför det är bara de största materialen som finns i 

byggritningarna som ingick i denna jämförelse. 

 

6. Slutsatser och rekommendationer 
 

Av det som framgick ovan är det viktigt att tänka på vilken stomme som huset ska ha. 

Prefabricerade husen är rekommenderade ur koldioxidutsläppsperspektiv för tillverkningen av 

byggnadsmaterialen.  Men det finns flera aspekter som hänsyn måste tas till vid användningen 

av ett material, en viktig aspekt är resursanvändningen som måste reduceras så mycket som 

möjligt och en annan aspekt är att använda de förnybara resurserna så som trä.  

Största aspekten som hänsyn måste tas till är byggnaderna under bruksskedet som har normalt 

livslängd på 50 år. Under den tiden sker det största miljöpåverkan så resultatet som denna 
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rapport visar byggs på koldioxidutsläppen för byggnadsmaterialen till och med att de är 

färdiga produkter. D.v.s. att användningen av byggnadsmaterialen, återvinningen/och 

återanvändningen undersöktes inte i denna rapport. 

De prefabricerade byggnaders konstruktioner är oftast byggda av trä för att bl.a. underlätta 

transporten. Det gör att byggsystemet är rekommenderat att tillämpas även för att öka den 

biologiska mångfalden å andra sidan använder de platsgjutna husen mer icke förnybara 

resurser samt att de genererar mer spill på byggarbetsplatsen något som inte bra ur varken 

resursanvändnings- eller koldioxidutsläppsperspektiv.  

Det är stor skillnad i koldioxidutsläppen för byggnadsmaterial som användes i de två 

projekten och skillnaden blir ännu större när det är mer spill vid det platsgjutna huset. 

Jämförelsen som framställts under denna studie kan generellt sett vara en jämförelse mellan 

ett platsgjutet betonghus och ett prefabricerat trähus. Resultatet kan generaliseras pga. att när 

det är betonghus så består stommen av betong och armeringsjärn medan när det är 

prefabricerat trähus så är det träreglar som utgör stommen. Det visade sig att betonghuset 

innebar en ökning av koldioxidutsläpp med minst 50 %, i jämförelse med trähuset.  

  

 

28 



Källförteckning 
About SimaPro. (2013, 08 11). Retrieved 08 11, 2013, from SimaPro: 
http://www.simapro.co.uk/aboutsimapro.html 

Adalberth, K. (1999). Life Cycle Assessment Of Four Multi-Family Buildings. International Journal of 
Low Energy and Sustainable Buildings, Vol. 1, pp. 1-20. 

Ashby, M. F. (2009). Materials and the environment, Eco-informed Material Choice. Oxford: 
Butterworth-Heinemann. 

BEGroup. (2013). Handbok armering i grunden. Malmö: BE Group AB Retrieved 08 17, 2013, from 
Lunds universitet: 
http://www.bkl.lth.se/fileadmin/byggnadskonstruktion/education/VSMF10/referenslitteratur/BE-
Armeringshandboken.pdf 

Bokalders, V., & Block, M. (2009). Byggekologi kunskaper för ett hållbart byggande. Stockholm: 
Svensk Byggtjänst. 

Dodoo, A., Gustavsson, L., & Sathre, R. (2011). Effect of thermal mass on life cycle primary energy 
balances of a concrete- and a wood-frame building. Applied Energy 92, 462–472. 

Eklund, E. (2013, 04 11). Energieffektivt byggande i kallt klimat. Retrieved 08 11, 2013, from Umeå 
kommun: 
http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/energi/energieffektivtbyggandeikalltklimat.4.
1c82affc124ecb0bbe580007824.html 

Fernström, G., & Kämpe, P. (1998). Industriellt byggande växer och tar marknad. Stockholm: 
Byggförlaget. 

Gavlegårdarna AB. (2013, 02 10). Maskinisten. Info till dig som bor på Norr och Öster . Gävle, Sverige: 
Gavlegårdarna AB. 

Gavlegårdarna. (2013, 08 19). Om oss. Retrieved 08 19, 2013, from Gavlegardarna: 
http://www.gavlegardarna.se/Om-oss/ 

Gyproc. (2008). Produktblad. Retrieved 08 17, 2013, from Gyproc SAINT-GOBIAN: 
http://www.gyproc.se/files/PDF/Sweden/PRD/SE_GF-GFEDataBlad.pdf 

Isaksson, T., & Mårtensson, A. (2010). Byggkonstruktion, Regel- och formelsamling. Lund: 
Studentlitteratur AB, Lund. 

Johansson, M. T., & Söderström, M. (2011). Options for the Swedish steel industry - Energy efficiency 
measures and fuel conversion. Energy 36 , 191-198. 

Jound, I., & Chouhan, N. (2009). Jämförelse mellan prefab och platsgjuten betongstomme för kv. 
Kleopatra Västerås. Examensarbete 15 hp. Västerås: Mälardalens Högskola. 

Kolets kretslopp. (2013, 08 19). Retrieved 08 19, 2013, from Skolvision: 
http://www.skolvision.se/SVWebNkA/NkA028Koletskretslopp.html 

 

29 



Li, J., Ding, Z., Mi, X., & Wang, J. (2013). A model for estimating construction waste generation index 
for building projectin China. Resources, Conservation and Recycling 74 , 20-26. 

Nagapan, S., Abdul Rahman, I., Asmi, A., & Fahilah, N. A. (2013). Study of Site's Construction Waste in 
Batu Pahat, Johor. Procedia Engineering 53 , 99-103. 

Pacheco-Torgal, F., & Labrincha, J. (2013). The future of construction materials research and the 
seventh UN Millennium Development Goal: A few insights. Construction and Building Materials 40 , 
729-737. 

Paus, K. (1996). Platsbygge - prefabbygge inom Sticklingehöjden, Lidingö En jämförande studie. 
Stockholm: Byggforskningsrådet. 

Platsgjutet byggande. (2013). Retrieved 08 17, 2013, from Betongindustri: 
http://www.heidelbergcement.com/se/sv/betongindustri/Betong/platsgjutet_byggande.htm 

PReConsultants. (2012, 01 15). Youtube. Retrieved 08 11, 2013, from SimaPro Life Cycle Assessment 
Software PRé Consultants: http://www.youtube.com/watch?v=kboD7r8jbU0 

Reasearch, F. I. (2009, 11). Retrieved 08 17, 2013, from European Commission: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/allocation/docs/bm_study-gypsum_en.pdf 

Sundström, J. (2009). Modulbyggnation av bostadshus, En jämförande studie. Gävle: Högskolan i 
Gävle. 

Tam, V. W., Tam, C., Zeng, S., & Ng, W. C. (2007). Towards adoption of prefabrication in construction. 
Building and Environment 42, 3642-3654. 

Toller, S., Wadeskog, A., Finnveden, G., Malmqvist, T., & Carlsson, A. (2009). Bygg- och 
fastighetssektorns miljöpåverkan. Stockholm: Boverket. 

 

 

  

 

30 



Bilaga A 
 

Bilaga A visar det svenska namnet, till vänster, på de material som söktes i SimaPro och det 

motsvarande engelska namnet, till höger 

 

 

Bilaga A: Lista över material och dess engelska namnet som söktes på SimaPro 7 
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Bilaga B 
Armeringsjärns typ har framställts från byggritningarna, därefter har antal stänger beräknats. 

Genom att multiplicera tvärsnittsarea, längd och antal stänger så har den totala 

armeringsmängd framställts. 

 

 

 

Bilaga B: Armeringsjärnmängd, Maskinisten 
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Bilaga C 
Byggnadsmaterialen i båda husen är tagna från byggritningarna, mer om hur mängden för varje material framställts står under genomförande i 

föreliggande studie. Summa utsläpp som finns i tabellen nedan är summan på de fossila utsläppen, från SimaPro 7, för respektive material. 

Summa utsläpp för en kubikmeter har också beräknats för att det är viktigt att ha samma enhet för alla material. 

OBS! Enheten som står framför varje material d.v.s. (kg) eller (m3) är den enheten som användes i SimaPro 7. Det är lättare att ha en 

och samma enhet och därför användes densitetekvationen för att beräkna koldioxidutsläppen för en kubikmeter av materialen. 

 

 

Bilaga C: Byggnadsmaterial och koldioxidutsläppen, värdena är tagna från SimaPro 7 
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Bilaga D 
Byggnadsmaterialen i det platsgjutna huset är tagna från byggritningarna, mer om hur 

mängden för varje material framställts står under genomförande i föreliggande studie. Efter att 

den totala mängden av respektive material har beräknats multiplicerades volymen med summa 

utsläpp för en kvadratmeter för att få fram de totala utsläppen för respektive material i 

Maskinisten. 

 

Bilaga D: Materialmängd och de totala koldioxidutsläppen, Maskinisten. 
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Bilaga E 
Byggnadsmaterialen i det platsgjutna huset är tagna från byggritningarna, mer om hur 

mängden för varje material framställts står under genomförande i föreliggande studie. Efter att 

den totala mängden av respektive material har beräknats multiplicerades volymen med summa 

utsläpp för en kvadratmeter för att få fram de totala utsläppen för respektive material i 

 

Bilaga E: Materialmängd och de totala koldioxidutsläppen, Etapp två 

 

35 



 


	Förord
	Sammanfattning
	Abstract :
	1. Inledning
	1.1. Bakgrund
	Maskinisten
	Etapp 2

	1.2. Syfte
	1.3. Frågeställningar
	1.4. Avgränsningar
	1.5. Mål

	2. Metod
	3. Genomförande
	3.1. Funktionella enheten
	3.2. SimaPro och Ecoinvent
	3.3. Microsoft Excel
	3.4. Byggnadsmaterial och dess mängder
	Byggmaterial för Maskinisten
	Byggmaterial för Etapp 2

	3.5. Koldioxidutsläppen
	Koldioxidutsläppen för Maskinisten
	Koldioxidutsläppen för Etapp 2

	3.6. Materialspill

	4. Resultat och analys
	Koldioxidutsläppen för Maskinisten
	Koldioxidutsläppen för Etapp 2
	Slutliga resultatet:

	5. Diskussion
	6. Slutsatser och rekommendationer

	Källförteckning
	Bilaga A
	Bilaga B
	Bilaga C
	Bilaga D
	Bilaga E

