
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nybyggnation eller ombyggnation, vilket 
alternativ genererar minst växthusgaser? 

 
Fallstudie för ett mindre hyresradhus i Gävle 

Jimmy Jonsson och Mattias Karlsson 

Juni 2015 
 

Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp 
Byggnadsteknik 

Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö 
 

Handledare: Karl Hillman 

Examinator: Mauritz Glaumann 



 

 

 

 

  



 

 

Förord 

 
När detta skrivs börjar vår treåriga utbildning till byggnadsingenjörer på Högskolan i 

Gävle att närma sig sitt slut. Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng av 

programmets 180 och har genomförts under vårterminen 2015. 

 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till vår handledare Karl Hillman för god vägledning 

genom kloka förslag och råd under arbetets gång. Vi vill även tacka Jan Akander för 

stöd och synpunkter i arbetets förstadium. Ett tack riktas även till Mauritz Glaumann 

som bidragit med information som hjälpt oss med att få en bättre förståelse för 

programmet BECE. Vi vill även tacka Per Ivåker på Gavlegårdarna AB i Gävle för 

tillgång till information om deras planerade byggnad på Almvägen i Gävle. 

 

Gävle, juni 2015 

Jimmy Jonsson & Mattias Karlsson  

  



 

 

Sammanfattning 
 

Beslut om att riva en byggnad och resa en ny eller renovera befintlig byggnad tas ofta 

utifrån aspekter som ekonomi, funktion, energiförbrukning, miljö och bevarandekrav. 

Denna rapport fokuserar enbart på beslutet ur ett energiförbrukningsperspektiv och vad 

skillnaderna blir i utsläpp av växthusgaser för ett mindre hyresradhus i Gävle om den 

renoveras eller rivs och ersätts av en ny byggnad. Eventuella ekonomiska och tekniska 

konsekvenser behandlas inte i denna rapport. Detta görs genom att ta beräknade utsläpp 

av koldioxid och andra växthusgasers värde i koldioxidekvivalenter för tillverkade 

byggnadsmaterial, uppvärmning, fastighetsel och nödvändiga transporter. 

Beräkningarna görs för ett tidsperspektiv på 50 år. Undersökningen visar att 

renoveringar eller nybyggnation som resulterar i en låg specifik energianvändning är 

lämpligare när energikällor med höga utsläpp av växthusgaser används för 

verksamhetsel och uppvärmning av byggnaden. Vid användande av energikällor som 

resulterar i låga utsläpp av växthusgaser får påverkan från material en högre relativ 

betydelse vilket resulterar i att alternativ med hög specifik energianvändning och liten 

förbrukning av nytt material klarar sig bättre.   

 

 

  



 

 

Abstract 

 
The decision to demolish the building and erect a new or renovate the existing building 

is often based on aspects such as economy, function, energy, environment and 

conservation requirements. This report focuses exclusively on the decision from an 

energy perspective, and what the differences are in the greenhouse gas emissions of a 

smaller rental property in Gävle if renovated or demolished and replaced by a new 

building. This is done by summarizing the estimated emissions of carbon dioxide and 

other greenhouse gases in carbon dioxide equivalent value of manufactured building 

materials, heating, property power and necessary transportations. Calculations are 

performed for a period of 50 years. The survey shows that renovations or new 

constructions that results in low specific energy consumptions are a better choice when 

energy sources with high emissions of greenhouse gases are used to produce electricity 

to operate the building and heating of the building. When using energy sources that 

result in low emissions of greenhouse gases the effects from materials have a higher 

degree of impact on the total level of emissions from these alternatives. This results in 

alternatives with a high specific energy use and low consumption of new materials to 

perform better than the alternatives with low specific energy consumption and a higher 

amount of material use.  
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1 Inledning 
 

Vid renovering av en befintlig byggnad eller uppförandet av en ny byggnad kommer det 

att behövas byggnadsmaterial av olika sort och mängd. Dessa material har alla en 

påverkan på miljön genom sin framställningsprocess och transporter. Denna påverkan 

på miljön består bland annat i växthusgaser vilka kan räknas om till 

koldioxidekvivalenter. Enligt Boverkets undersökning Miljöpåverkan från bygg- och 

fastighetssektorn 2014 släppte fastighetsbranschen ut i snitt 8 miljoner ton koldioxid per 

år mellan 2002 och 2011(Boverket, 2014). För att minska utsläppen för byggnader görs 

studier över vilken betydelse materialen har för utsläppen och hur de skiljer sig mot 

varandra.  Gustavsson och Sathre (2006) visar exempelvis i sin studie att det är en 

skillnad mellan att konstruera stommar i betong mot att låta dessa vara i trä. Trä har vid 

tillverkning mindre utsläpp av växthusgaser än betongen. Gustavsson och Sathre skriver 

även att en stor del av utsläppen är beroende på den energi som levereras till fabrikerna 

vid tillverkning av materialen och var materialen är tillverkade. Precis som fabrikerna 

kräver de färdiga byggnaderna energi vilket gör att leverans av energi med låga utsläpp 

av växthusgaser under husets brukande blir av vikt.  

 

Sverige står idag med en stor del byggnader byggda under 1960-talets miljonprogram 

vilka har en ålder på runt 50 år. Efter 50 år är det vanligt att en större renovering görs då 

husens värme och vattenledningar börjar bli utslitna och bör bytas (Evertsson, 2012). 

Att renovera dessa lägenheter ger en möjlighet att samtidigt energieffektivisera för 

mindre användning och minskad klimatpåverkan under dess fortsatta brukande. Alla 

fastigheter renoveras dock inte utan rivs istället för att ge plats åt nya fastigheter. Av 

den anledningen är det intressant att se vad skillnaderna blir i form av utsläpp av 

växthusgaser mellan att renovera och att riva och bygga nytt.   

 

Ett bostadsområde med byggnader i behov av renovering är Almvägen i Gävle som ägs 

av Gavlegårdarna AB och består av sju hyresradhus som färdigställdes 1965. 

Byggnaderna är slitna och drabbade av problem som till exempel fuktskador i 

krypgrund och skulle behöva omfattande renoveringar för att åter tas i bruk. 

Renoveringar som skulle kräva tilläggsisoleringar och energieffektiviseringar för att 

möta dagens och framtidens energikrav. Riksdagen har beslutat om en 
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energieffektivisering av bostäder och lokaler för att minska energianvändning med 20 

procent fram till 2020 och 50 procent till år 2050 (Energimyndigheten, 2014). 

 

Istället för renovering planeras en rivning av byggnaderna och ett uppförande av 

moderna byggnader med likartad storlek i längd och bredd. Däremot är de planerade 

byggnaderna tänkta att bli uppförda i tre våningsplan och där skiljer de sig mot de 

befintliga som endast har ett våningsplan. 

 

1.1 Syfte och Mål 
 

Arbetet syftar till att 

– Ur ett livscykelperspektiv jämföra en befintlig och en planerad ny byggnad utifrån 

deras utsläpp av växthusgaser. Detta görs utifrån sex alternativ där fyra utgår från den 

befintliga byggnaden och två från den planerade byggnaden.   

– Målet är att klargöra hur dessa sex alternativ påverkar klimatet genom transporter, 

materialtillverkning samt specifik energianvändning. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

Vilket alternativ genererar minst utsläpp av växthusgaser sammantaget för den mängd 

material som används vid renovering eller nybyggnad samt för beräknad specifik 

energianvändning för en fallstudie i Gävle. De sex alternativ som valdes: 

 

 A1, Inte några åtgärder alls 

 A2, Lättare renovering utan energieffektivisering 

 A3, Omfattande renovering  

 A4, Omfattande renovering med energieffektivisering 

 B1, Nybyggnad med trästomme 

 B2, Nybyggnad med betongstomme 

 

Vidare i rapporten kommer alternativen behandlas som A1,A2, A3,A4, B1 och B2. 

 

 



 

3 

 

1.3 Avgränsning 
 

Arbetet avgränsas (se figur 1) till att behandla utsläpp av växthusgaser för 

renoveringsmaterial till befintlig byggnad, material för nybyggnad samt beräknad 

specifik energianvändning över 50 år. För transport av material och de utsläpp dessa 

genererar har vi räknat med transporter från leverantör till bygget. Även transport till 

deponi eller eventuell återvinning räknas med. Dock är inte transporter för råvaror till 

materialproduktion medräknade eller från fabrik till leverantör. Eventuella avdrag på 

miljöpåverkan i form av återvinning eller återanvändande är inte beräknade. 

Byggnadstekniska lösningar kommer inte att behandlas utan förutsätts följa rådande 

byggstandard för ett minimerande av köldbryggor och förhindrande av fuktbildning i 

byggnadsdelar. Inte heller den energi som krävs på byggarbetsplatsen i form av el och 

bränsle till maskiner, fläktar och manskapsbodar räknas med. Detta då tidsaspekten för 

renoveringar eller nybyggnation är svår att bedöma på förhand. Inte heller ekonomiska 

kostnader eller besparingar är medräknade i detta arbete. 
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2 Metod 

 

2.1 Datainsamling 
 

För insamlande av fakta på ämnesområdet har böcker, vetenskapliga artiklar och 

examensarbeten använts. Sökningar efter vetenskapliga artiklar har genomförts i 

sökportalen Discovery där sökord har varit building materials, concrete, wood, 

refurbishment, carbondioxide in buildings, LCA och embodied energy in buildings. 

Examensarbeten har sökts på sökportalen Diva. Utöver sökningar har referenslistor från 

redan funna artiklar och arbeten använts för att finna nya vetenskapliga artiklar.  

 

2.2 Tidigare undersökningar 
 

En påverkande faktor för val av arbetssätt har varit att granska tidigare arbeten som 

publicerats i vetenskapliga artiklar. Eftersom undersökningar i detta arbete är ämnade 

att behandla både alternativ för renovering av en byggnad samt konstruerande av en ny 

byggnad har lämpliga alternativ för jämförelser undersökts. Från Gaspar och Santos 

(2015)  som har utfört en undersökning för hur mycket det skiljer i utsläpp av 

växthusgaser vid renovering gentemot att riva och uppföra en ny byggnad togs idéer om 

lämpliga alternativ att undersöka. De har utfört en fallstudie på ett 40 år gammalt hus 

beläget i Portugal som ansågs vara under en acceptal nivå både estetiskt och 

funktionellt. Undersökningen som Gaspar och Santos genomfört visar att det för 

fallstudien är miljömässigt bättre att renovera den befintliga byggnaden än att riva och 

bygga nytt.  Då förhållanden för vår studie är i ett nordiskt klimat har även en artikel av 

Gustavsson, Pingoud och Sathre (2006) som undersöker skillnader mellan att konstruera 

med betongstomme kontra trästomme i Sverige och Finland använts för information. 

Deras arbete visar att det blir större utsläpp av växthusgaser när alternativ med betong 

byggs. Detta för att se vilka val av material som är mest lämpliga att undersöka utifrån 

hur mycket volym de utgör i byggnader för ett nordiskt klimat. För information om 

LCA och idéer till utformning av livscykelperspektiv för byggnader har inhämtats från 

en rad olika vetenskapliga artiklar samt boken The Hitch Hiker’s Guide to LCA av 

Baumann och Tillman (2012). 
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2.3 Livscykelperspektiv för byggnader 
 

För att göra en jämförelse av en befintlig byggnad och en planerad nybyggnad utifrån 

deras påverkan på utsläpp av växthusgaser behöver byggnaderna ses utifrån ett 

livscykelperspektiv (se figur 1).  

 

 

 

Figur 1. Flödesschema med avgränsningar 

 

 

Ett materials livscykel tar sin början i utvinnandet av råvaror som sedan transporteras 

till fabriker för att genomgå en eller fler processer för att göras till färdigt 

byggnadsmaterial. Efter detta transporteras byggnadsmaterial antingen till återförsäljare 

eller direkt till kund och deras byggnadsplats, vanligen med lastbilar. Då materialet 

levererats till byggnadsplats tar byggandet sin början och för att färdigställa en byggnad 

krävs energi från en rad olika maskiner. När byggnaden rivs krävs också energi från 

maskiner samt att transporterandet av material till återvinning och deponi oftast kräver 
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användning av lastbilar. Dessa steg gäller för alla de material som utgör en byggnad och 

samtliga steg resulterar genom energianvändning till utsläpp som påverkar miljön. 

 

Utöver de steg som behandlar materialens livscykel består en byggnads livscykel av ett 

brukande med den specifika energianvändningen som påverkande faktor. En byggnads 

specifika energianvändning utgörs av den energi som krävs för att värma byggnaden 

samt den fastighetsel som krävs för drift av till exempel hissar, värmepump och 

trapphusbelysning. Hushållselen som också delvis värmer byggnaden ingår inte. 

Energin som utgör den specifika energianvändningen produceras från olika energislag. 

Beroende på hur energin framställs påverkar det miljön i olika grad och form.  

 

Genom en sammanräkning av växthusgasutsläpp från material och från byggnadens 

specifika energianvändning kan en bedömning göras över husets totala klimatpåverkan 

under en 50 års period.  

 

2.3.1 Funktionell enhet 

 

För att kunna utföra en bra jämförelse av två byggnader med olika utformning och 

volym har en funktionell enhet tagits fram. Den befintliga byggnaden är endast i ett plan 

och har 244 m
2
 Atemp medan den planerade nybyggnaden har tre plan och en 

sammanlagd 960 m
2
 Atemp. Valet för funktionell enhet blev en kvadratmeter uppvärmd 

boarea, m2 Atemp. Genom det valet kommer sammanlagd mängd utsläpp av 

växthusgaser från de olika alternativen kunna fördelas ner till en jämförbar enhet. Då 

nybyggnadsalternativen får en area som är nästan fyra gånger så stor att fördela 

påverkan från material, transporter och specifik energianvändning valdes två alternativ 

till att undersökas utöver de sex ursprungliga. De är ett alternativ för ett nybyggt hus 

med trästomme i ett plan som benämns B1* samt ett likadant alternativ fast med 

betongstomme som benämns B2*, båda alternativen får 320 m
2
 Atemp.    
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2.3.2 Tidsperspektiv 

 

För att mäta utsläpp av växthusgaser dels under renovering eller uppförande av en 

byggnad och samtidigt dess brukandefas måste ett tidsintervall sättas upp. För denna 

fallstudie har 50 år satts som beräknad tid byggnaden skall brukas. Detta då de flesta 

byggnader genomgår en renovering vart femtionde år då vatten- och värmerör brukar ha 

behov av ett byte enligt Evertsson (2012). 

 

2.4 Växthusgaser 
 

När det framställs material, el- och värmeenergi används kan fossila bränslen användas. 

Vanligt förekommande fossila bränslen är olja, kol och naturgas. Fossila bränslen 

används även vid transporter med lastbilar i form av diesel som är en raffinerad 

oljeprodukt. När fossila bränslen förbränns släpper de ifrån sig växthusgaser som bidrar 

till växthuseffekten. Koldioxid utgör den största delen men även metan, dikväveoxid, 

svavelhexaflourid och flourföreningar.  Då olika växthusgaserna skiljer sig i den grad de 

påverkar växthuseffekten har Intergovernmental panel on climate change (IPCC,2007) 

tagit fram ett system där de olika gasernas påverkan kan räknas om till den mängd 

koldioxidutsläpp som hade fått en likvärdig påverkan på klimatet. Dessa värden 

benämns som koldioxidekvivalenter.  

 

2.5 Ritningar 
 

För att kunna bestämma volymer för material behövdes måttangivelser för den 

befintliga byggnaden och den planerade nybyggnaden. För att få mått för den befintliga 

byggnaden har ett arbete från Byggnadsingenjörsprogramet på Högskolan i Gävle 

använts (Bergkvist, Chith, Fornstedt, Lindeborg och Remazan, 2011). Detta då dessa 

innehåller ritningar över den befintliga byggnaden. 

 

Mått till den planerade byggnaden har inhämtats genom Gavlegårdarna AB och deras 

upplagda dokument på ibinder.com, som är en databas där fastighetsägare kan samla 

fakta om sina byggnader. De dokument som använts därifrån är arkitektritningar som 

öppnats i ritprogrammet AutoCad Architecture och från dessa har måttangivelser 

hämtats. För planritningar se Bilaga F. 
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2.6 Materialinformation 
 

Innhämtande av fakta om de material som kommer användas för antingen renovering 

eller nybyggnad användes genom dataprogrammet Basic Energy and CO2 Estimations 

for Buildings (BECE). Det är ett program utformat för att i ett tidigt stadium ge en 

ungefärlig bild av en tänkt byggnads klimatpåverkan utifrån valda material och 

energiförbrukning. Ur BECE har fakta hämtats om materialdensitet, mängd 

koldioxidekvivalenter för produktion av material samt beräknad specifik 

energianvändning.  

 

För att inhämta siffror på koldioxidutsläpp vid materialtillverkning kan olika databaser 

eller forskningsrapporter användas. Beroende på val av databas kan värdena för enskilda 

material skilja kraftigt då fabrikerna för framställning av material kan använda sig av 

olika processer och energikällor. Enligt Chau, Leung, och Ng’s (2015) arbete kan det 

skilja till exempel 0.05 kg till 5.15 kg utsläpp av växthusgaser för ett kg producerad 

betong. På grund av detta blev det ett övervägande om var dessa fakta skulle inhämtas 

och databaser som Ecoinvent och ICE granskades. Dock valdes BECE då värden i det 

programmet har inhämtats från olika databaser för att bättre passa Sverige och är valda 

kritiskt för att inte ge för optimistiska siffror. De databaser vars värden som inhämtats 

från BECE är grundade på Ecoinvent (2012), Eco-bau (2012) och IVL (2001). 

 

2.7 El- och värmeenergi 
 

Energi för att värma fastigheten och fastighetsel för belysning i allmänna utrymmen, 

hissar och värmepumpar är vad som avgör vilken påverkan en fastighet har under sin 

beräknade brukandefas. Av den anledningen är det av intresse att förutom en låg 

energiförbrukning se hur den levererade energin produceras och med vilka utsläpp det 

medför i form av växthusgaser. För de fem alternativen som undersöks har tre olika 

kombinationer av energiproduktion valts. Det första ses som ett alternativ med låg 

påverkan, det andra som ett mellanalternativ medan det sista är ett mindre bra alternativ. 

De tre kombinationerna är:  

 

 Energival Gävle baserad på Fjärrvärme från Gävle Energi och en Svensk elmix  
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 Energival Sverige baserad på Svensk fjärrvärme medel och Nordisk elmix 

 Energival Europa baserad på Kol till uppvärmning och en Europeisk elmix 

 

Energi för Gävle är hämtad från Gävle Energis (2014) hemsida och släpper ut 6,7 

gCO2ekv/kWh medan Svensk elmix är hämtad från Svensk Energi (2010) och har ett 

värde på 20 gCO2ekv/kWh. Svensk fjärrvärmemedel är tagen från Svenska 

Energimyndigheten (2011) och är på 121,1 gCO2ekv/kWh medan Nordisk elmix är 

hämtad från Svensk Energi (2010). Utsläpp från värme baserad på kol är från IVL 

(2001) med utsläpp på 503,5 gCO2ekv/kWh medan Europeisk elmix är från Svensk 

Energi (2010) och har ett värde på 415 gCO2ekv/kWh (se Figur 2). 

 

 

Figur 2: Energialternativen 

  

2.8 Transporter 
 

För att beräkna påverkan från transporter har programmet NTMcalc basic använts. 

Genom att bestämma materialmängd, lastbil, bränsle och längd för transport kan utsläpp 

av växthusgaser beräknas. Transporternas sträckor är antagna som ett medel för kortare 

och längre distanser. Antaganden utgår från att material kan levereras från närliggande 

leverantörer och producenter samt att material levereras inom rimligt avstånd. Av den 

anledningen sätts transportlängd till två mil. Detta antagande har prövats med en 

känslighetsanalys som visar att transport upp till tio mil inte får någon inverkan på 

slutresultaten mellan de olika alternativen för undersökningen. För mer information om 

känslighetsanalys se Bilaga D. Den lastbil som valts är medeltung lastbil på 14-20 ton 

och drivmedlet är diesel med beräknade utsläpp från oljekälla till tank. Mängder som 
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transporteras är material till renovering, nybyggnad samt deponi eller återvinning. Hade 

fallstudien gjorts på en avslutad renovering eller nybyggnad hade mer precisa fakta om 

transporter kunnat användas och då hade ett mer omfattande och detaljerat program 

varit att föredra. För mer information om beräkningar i NTMcalc basic se Bilaga C. 

 

2.9 Materialspill 
 

Ett uppförande av en byggnad resulterar alltid i en viss mängd spill av varje material 

som använts. Att beräkna spill innan arbetet utförts blir en uppskattning om en tänkbar 

mängd. En undersökning utförd av Li, Ding, Mi, Wang (2013) visar på procentsatser 

mellan ett till fem procent för de största materialen vid byggande med betongstomme. 

Även Backman och Junkers (2012) har gjort en undersökning på materialspill utifrån 

intervjuer med aktörer i den svenska byggbranschen. Deras arbete visar på att spill för 

panel och reglar brukar uppgå till ungefär fem procent medan betong kan ha ett spill på 

två procent per leverans. Utifrån dessa arbetens resultat tas beslut om en gemensam 

procentsats på fem för samtliga material i undersökningen. Detta blir för en del material 

en hög procentsats medan den för de andra en lägre men utslaget borde den ge en 

någorlunda rättvis uppskattning av det spill som uppstått.    

 

2.10 Excelberäkningar 
 

Efter att ha inhämtat information om ritningar, material, el- och värmeenergi samt 

transporter har beräkningar gjorts i kalkylprogrammet MS Excel utifrån dessa fakta. 

Först har volymer för varje ingående material beräknats utifrån kvadratmeter och 

tjocklek. De olika materialens massa har sedan beräknats utifrån beräknad volym och 

inhämtade data om densitet. Massan har sedan multiplicerats med procentsatsen för 

spill. Med hjälp av massan har sedan varje materials utsläpp av växthusgaser kunnat 

beräknas genom att multiplicera massan med den mängd koldioxidekvivalenter som 

släpps ut vid tillverkning av materialet. Efter det har de olika materialens utsläpp 

sammanräknats till en totalsumma som sedan adderats till utsläpp från transporter och 

energiförbrukning. Nedan presenteras kort de formler som använts, för mer detaljerade 

information se Bilaga A och Bilaga B. 

 

 Volym [m
3
] = Materialens area [m

2
] × Materialens tjocklek [m] 
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 Total material massa [kg] = Materialets densitet[ρ] × Materialens volym [m3] 

 Total material massa med spill [kg] = Total massa [kg] × Procentsats spill [%] 

 Utsläpp av koldioxidekvivalenter för material [gCO2ekv/kg] = 

Koldioxidekvivalenter för materialet [gCO2ekv/kg] × Total massa med spill [kg] 

 

3 Fallbeskrivning  
 

3.1 Objekten 
 

För detta arbete utförs en fallstudie där två byggnader jämförs, det första är ett befintligt 

hus som stod färdigt 1965 medan det andra är ett planerat hus som är tänkt att resas på 

platsen för den befintliga byggnaden. För jämförelsen utformas tre alternativ för den 

befintliga byggnaden och två för den planerade byggnaden. 

 

3.1.1 Befintliga byggnaden 

 

Byggnaden på Almvägen i Gävle är ett hyresradhus i ett bostadsområde som innefattar 

sju byggnader efter samma modell (Se figur 3). Hyresradhusen ägs av hyresbolaget 

Gavlegårdarna AB och uppfördes 1965, de har en stomme bestående av lättbetong över 

krypgrunden och putsade tegelväggar med mineralullsisolering. Det är fem lägenheter 

per länga i samma storlek där varje lägenhet består av två rum och kök. Byggnaderna är 

i dagsläget 50 år och har vattensamlingar i krypgrunden samt fuktskador i takbjälklag 

och under golvmattor. Detta gör att de befintliga byggnaderna skulle behöva genomgå 

renovering för fortsatt brukande. För att möta dagens energikrav från Boverket 

(Boverket, 2014) skulle renoveringar även resultera i tilläggsisolering av byggnaden 

samt energieffektiviserande åtgärder. För arbetsjämförelserna valdes endast en av 

byggnaderna ut. Utifrån vald byggnad har tre alternativ valts för undersökande 

beräkningar om deras påverkan på utsläpp av växthusgaser.  
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Figur 3. Ursprungliga byggnaden- Fotograf: Mattias Karlsson 

 

 

3.1.2 Den planerade byggnaden 

 

På platsen för de befintliga byggnaderna på Almvägen planerar Gavlegårdarna AB att 

resa sju nya byggnader. Dessa byggnader är enligt ritningar tänkta att bli 

trevåningsbyggnader där de översta blir inredda vindsvåningar (se figur 4). Varje 

våning är utformad med fyra lägenheter, en trerums- och tre tvårumslägenheter. För 

byggnaderna finns vid utförandet av undersökningen inte några färdiga 

konstruktionsritningar över hur stommar skall utformas. De ritningar som finns 

tillgängliga är arkitekturritningar över planlösningar och fasader. Av de sju 

byggnaderna valdes en ut för jämförelse med en av de befintliga. 
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Figur 4. Nyréns Arkitektkontor. Bild över planerade byggnaden. 

(2015-05-12). Hämtad från http://www.nyrens.se/projekt/almvagen 

 

3.2 Studerade alternativ 
 

Nedan presenteras de åtta alternativ som tagits fram för undersökningen med den 

specifika energianvändning som antingen renovering eller nybyggnad resulterar i. För 

mer information om materialtjocklekar och tänkta lösningar för renoveringar och 

nybyggnationer se Bilaga E. 

3.2.1 Nuvarande skick A1 

 

Alternativ ett är att utföra beräkningar utifrån att byggnaden får stå i befintligt skick och 

dess nuvarande specifika energianvändning för värme och el multipliceras med 50 år. 

Detta för att få en sammanlagd summa kWh/m2, summan multipliceras sedan med 

inhämtade data för utsläpp av växthusgaser för varje producerad kWh från el- och 

värmeproduktion. Specifik energianvändning för den befintliga byggnaden är 244,8 

kWh/m2 Atemp år, detta är ett beräknat medelvärde mellan 2002 och 2010 (Bergkvist et 

al, 2011). 
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3.2.2 Lättare renovering A2 

 

För alternativ två renoveras den befintliga byggnaden med en tilläggsisolering för tak 

och ytterväggar samt att den slitna fasaden får ett nytt skick av puts. Takisoleringen 

består av att byta ut den befintliga isoleringen av kutterspån mot 500 mm Rockwool 

lösull. Väggisoleringen består av att addera 45 mm Rockwool plattor med tillhörande 

reglar och dubbla skivor gips. Den förbättrade specifika energianvändning används 

sedan för att på samma sätt som för A1 beräkna mängden växthusgaser som släpps ut 

genom att driva huset under 50 år. Däremot adderas mängden växthusgaser för allt 

byggnadsmaterial utslaget på Atemp för byggnaden. Med en lättare renovering kan den 

specifika energianvändningen sänkas till 204 kWh/m2 Atemp år. 

 

3.2.3 Omfattande renovering A3 

 

För den omfattande renoveringen tilläggsisoleras golvbjälklaget med 150mm 

polysterene EPS skivor. Väggarna har dubbla nya isolerande skikt där det första är ett 

lager 45mm Eps isolering och det andra utgörs av 45mm Rockwool, dessa reglas upp 

med nya träreglar. Det befintliga taket isoleras om med att 500mm Rockwool lösull 

sprutas upp på vinden och den tidigare kutterspånsisoleringen fraktas bort. Ytterligare 

förbättringar görs genom att byta ut befintliga fönster mot modernare fönster med bättre 

U-värde.  

 

Omfattande renovering leder till en specifik energianvändning på 176 kWh/m2 Atemp 

årligen. Därefter beräknas vilka mängder växthusgaser som användandet av byggnaden 

med den specifika energianvändningen resulterar i under 50 år per m2 Atemp. Till denna 

mängd adderas sedan beräknade utsläpp av växthusgaser från nytt material med spill, 

materialtransporter och transport av rivningsmassor, allt utslaget per m2 Atemp. 

3.2.4 Omfattande renovering med energibesparande åtgärder A4 

 

Programet BECE har även funktioner för energibesparande åtgärder och för den 

omfattande renoveringen har fem av dessa använts för att utforma ett till alternativ. Det 

alternativet utgår från samma tilläggisolering som A3 men med energibesparande 

åtgärder för att se hur dessa påverkar utsläppen av växthusgaser från den renoverade 
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byggnaden. Den första funktionen är automatisering av byggnadens värmereglering 

vilket leder till 10 procent besparing av fastighetselen. För att få en minskning av 

ventilationsförlusterna med 75 procent till priset av 25 procent högre fastighetsel 

aktiveras värmeåtervinning av frånluft. Även för varmvatten aktiveras funktionen för 

värmeåtervinning vilket leder till en 20 procent besparing av värme till varmvattnet. 

Slutligen aktiveras även funktionen för en värmepump vilket leder till en besparing av 

två tredjedelar av energin för uppvärmning av varmvatten och ventilation men ger en 

ökad elförbrukning på en fjärdedel av den besparade energin.  

 

Tilläggsisoleringar och energibesparande funktioner leder till en specifik 

energianvändning på 66 kWh/m2 Atemp årligen. Därefter beräknas vilka mängder 

växthusgaser som användandet av byggnaden med den specifika energianvändningen 

resulterar i under 50 år per m2 Atemp. Till denna mängd adderas sedan beräknade utsläpp 

av växthusgaser från nytt material med spill, materialtransporter och transport av 

rivningsmassor, allt utslaget per m2 Atemp. 

 

3.2.5 Nybyggnad med trästomme B1 

 

Eftersom den planerade byggnaden saknar konstruktionslösningar för väggar, bjälklag 

och tak har material antagits. Dessa antaganden är baserade utifrån de vägg-, tak- och 

bjälklagstjocklekar som presenteras i arkitektritningar och bygglovshandlingar.  Med 

hjälp av de antagna materialen har BECE använts för att bestämma vilka tjocklekar som 

är lämpliga för att komma ner i en specifik energianvändning under 60 kWh/m2 Atemp 

och år. Detta är ett mål som Gavlegårdarna AB satt som mål för den nya byggnaden. 

Genom att pröva olika lösningar för tilläggsisoleringar och samma energibesparande 

åtgärder som för A3 i programmet BECE har målet uppfyllts och en specifik 

energianvändning på 57 kWh/m2 Atemp har beräknats i programmet.  

 

Taket för nybyggnad med trästomme utgörs av ett ytskikt av plåt på en stomme av trä 

med isolering av plattor av 250 mm EPS. Mellanbjälklaget är reglat trä med ytskikt av 

spånskivor och en isolering av Rockwool. Ytterväggar utgörs av träfasader, träreglar, 

250 mm mineralull och gipsskivor. Innerväggarna består av gipsskivor, träreglar samt 

45 mm mineralull. För golvbjälklaget valdes en gjuten platta av armerad betong. Detta 

gjordes då det efter undersökningar inte gått att finna lämpliga trälösningar som skulle 
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motsvara en sådan.  Materialtransporter och transporter för bortförsel av den gamla 

byggnaden beräknades och tillsammans med påverkan från material fördelades det 

sedan ut per m2 Atemp.  

 

3.2.6 Nybyggnad med trästomme ett plan B1* 

 

Nybyggnad med trästomme ett plan har likadan konstruktion som den för B1 men med 

mindre total materialåtgång för att uppföra byggnaden. Två plan mindre leder dock till 

att uppvärmd boarea, Atemp, blir mindre och därigenom fås en mer likvärdig byggnad 

mot den ursprungliga byggnaden då påverkan från material får en mindre area att 

fördelas över. Förutom att räkna bort material från de två plan som valts inte längre 

finns med används samma uppbyggnad av stomme och energibesparande åtgärder som 

för alternativ B1. Specifik energianvändning blev för detta alternativ 46 kWh/m2 Atemp.  

Inräknande av transporter och materialpåverkan enligt samma princip som för 

ovanstående alternativ. 

 

3.2.7 Nybyggnad med betongstomme B2 

 

Alternativet med betongstomme har arbetats fram på samma sätt som alternativet för 

nybyggnad trä med att prova fram en lämplig lösning med hjälp av BECE. Den stora 

skillnaden är att stommen med ytterväggar, lägenhetsavskiljande väggar och samtliga 

bjälklag är beräknade med betong. Däremot valdes samma lösning för taket.  

Nybyggnad med betongstomme fick enligt beräkningarna i BECE en specifik energi 

användning på 60 kWh/m2 Atemp.  

 

3.2.8 Nybyggnad med betongstomme ett plan B2* 

 

Även för betongstomme utformades en alternativ lösning, enligt samma med metod som 

för B1*, med en byggnad i ett plan. Lösning för nybyggnad med betongstomme ett plan 

fick precis som alternativ B1* en låg specifik energianvändning på 46 kWh/m2 Atemp. 

För att räkna samman påverkan från material och transporter används samma 

tillvägagångsätt som för de tidigare presenterade alternativen. 
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3.3 Använda Material 
 

Framställande av byggnadsmaterial är industriella processer med varierande mängd 

förbrukning av energi, material och tid. Nedan presenteras kortfattat de material som 

valts till beräkningar i fallstudien för antingen tänkt renovering, nybyggnad eller båda. 

De material som inte inräknats är exempelvis spik, träskruv, tapeter, färg, och 

golvbeklädnad. Material för den befintliga byggnaden har bara mängdberäknats för att 

avgöra miljöpåverkan från bortfraktandet i form av transporter.  Materialfakta har om 

inte annat anges hämtats ur Burström (2007) och Ashby (2009). 

 

3.3.1 Betong 

 

Betong är ett av våra vanligaste byggnadsmaterial och årligen produceras mellan 

15×10
9
 till 15.5×10

9
 ton i världen. Materialet har många goda egenskaper som 

beständighet, formbarhet och hållfasthet. Framförallt en god hållfasthet har lett till att 

betong ofta används för att konstruera stomme och grund i byggnader och då med 

stålförstärkning i form av armering. Det är ett sammansatt byggnadsmaterial som består 

av cement, ballast, vatten och tillsatsmedel.   

 

Betong utgörs av ca 14 procent cement och det är framförallt framställande av cement 

som bidrar till de största utsläppen av växthusgaser för betongen. Vid framställande av 

ett ton cement krävs det cirka 100 kWh el i fabrikens produktionsprocess och 0.8 ton 

koldioxid avges. Av 0.8 ton beräknas dock 0.4 ton vara från kalcineringsprocessen som 

inträffar då kalkstenens karbonat omvandlas till koldioxid vid bränning. Dock tas 

samma mängd koldioxid mängd som avgivits i cementens kalcineringsprocess upp av 

betongen när den hårdnar i vad som benämns som karbonatiseringsprocessen (Gillberg, 

Fagerlund, Jönsson och Tillman, 1999).  

 

De valda lösningar som har betong medräknat är val B1,B1*, B2 samt B2* där betong 

valdes som planerat material till golvbjälklag för B1 samt B1* och för hela stommen för 

förslag B2 samt B2*. De värden som använts för betong är de som finns i BECE och är 

2300 kg/m
3
 för densitet och ett utsläpp av koldioxidekvivalenter på 132 g/kg material. 

Det är förstärkt betong vilket gör att armering av stål eller järn redan är medräknad.  
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3.3.2 Gipsskivor 

 

Inom byggsektorn används vanligtvis gipsskivor som invändig beklädnad på väggar och 

tak för att få en slät yta som kan målas eller tapetseras. Gipsskivor är klassificerade som 

obrännbart material. Gipsskivor består till största del av bränd gipssten som kärna med 

en pappbeklädnad som ytmaterial.  

 

Gipsskivor valdes som beklädnad för ytterväggar invändigt till alla alternativ utom A1. 

För B1, B1*, B2 och B2* används det även som beklädnad för undertak i 

mellanbjälklaget. För gipsskivor har en densitet på 900 kg/m
3
 och ett utsläpp av 300 

g/kg koldioxidekvivalenter använts från BECE. 

 

3.3.3 Glas 

 

Glas finns i många olika former men det som behandlas här är planglas i form av 

fönsterglas. Den största delen av planglas utgörs av kiseldioxid som utgör 70 procent. 

Andra viktiga ämnen för framställning av glas är natriumoxid, kalciumoxid och 

aluminiumoxid. Att framställa glas är en process som kräver höga temperaturer då det 

framställs genom en smältprocess för de ingående materialen. För glas brukar det räknas 

på smälttemperaturer upp emot 1500°C.   

 

Nya treglasfönster sätts in i alternativ A3, A4, B1, B1*, B2 och B2* och de nya fönstren 

är beräknade att ha ett U-värde på 1,1. De befintliga tvåglasfönstren som gäller för 

alternativ A1 och A2 är beräknade att ha ett U-värde på (2,9). Densitet för glas är satt 

till 2600 kg/m
3
 och utsläpp av koldioxidekvivalenter är satt till 605 g/kg material från 

BECE. 

 

3.3.4 Expanderad polystyren (EPS) 

 

Genom att expandera en lämplig plast kan ett system av porer skapas som kan fyllas 

med luft eller annan gas som är dålig på att leda värme och då skapas cellplast. 

Expanderad polystyren är en cellplast med tydlig kulstruktur som kommer av att det 

sammanfogas av små plastkulor. Den brukar förkortas EPS och är ett material med god 
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isoleringsförmåga. Den goda isoleringsförmågan kommer ur tillverkningsprocessen där 

kolväte i kulorna ersätts med luft.  

 

EPS är vald som isolering för tak, väggar och golvbjälklag för alternativ A3, A4, B1, 

B1*, B2 och B2*. Värden för EPS är en densitet på 15 kg/m
3
 och utsläpp av 

koldioxidekvivalenter på 1803 g/kg material från BECE. 

 

3.3.5 Isoleringsmaterial Rockwool 

 

Rockwool är en stenullsprodukt som faller under isoleringsmaterialen mineralull. 

Stenull tillverkas huvudsakligen av bergarten diabas som tillsammans med koks smälts 

vid ca 1600°C. Därefter slungas det smälta materialen i en process ut till fibrer. Fibrerna 

kan sedan användas för att tillverka lösull, mattor eller skivor.    

 

Rockwool används för alternativ A2, A3 och A4 som tilläggsisolering i form av lösull 

för tak då gammalt kutterspån byts ut. Värden på Rockwool är 28 kg/m
3
 för densitet och 

1460 g/kg material för koldioxidekvivalenter från BECE. 

 

3.3.6 Stål 

 

Denna grupp infattar ämnen som har järn som huvudbeståndsdel och förekommer i flera 

olika produkter. Några exempel på sådana produkter är byggplåt, rör, armeringsjärn och 

kallformade profiler. 

 

För att framställa stål behöver järnet genomgå en smältprocess där stålet förs in i en så 

kallad masugn som värmer stålet i en temperatur på ca 1250 °C. Detta medför att stora 

behov på energi och utsläpp av koldioxid förekommer under produktionsprocessen.  

 

Stål är beräknade som reglar för isoleringsskikt i ytterväggar och innerväggar för 

alternativ A3, A4, B1, B1*, B2 och B2*. Det är även det planerade ytskiktet för tak på 

alternativ B1, B1*, B2 och B2*. Stål har en densitet på 7900 kg/m
3
 och ett hämtat värde 

på 1082 g/kg material koldioxidekvivalenter från BECE.  
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3.3.7 Trä 

 

Trä är ett flexibelt byggnadsmaterial som kan användas för stomkonstruktioner, 

fasadbeklädnad, innerväggar och golvbeläggningar. Det är även en komponent i 

kompositmaterial som exempelvis fiber och spånskivor. Sverige använder årligen stora 

mängder virke och år 2002 producerades 17 miljoner kubikmeter och då främst 

träslagen furu och gran. För trä menar Gustavson och Sathre (2006) att det finns 

avräkningar att göra för utsläpp av växthusgaser då träd under tillväxten tar upp 

koldioxid samt möjlighet till återvinning i form av bränsle i till exempel fjärrvärmeverk 

vid uttjänt livstid som byggnadsmaterial. Under vissa förutsättningar menar de att det 

till och med uppnår ett negativt värde av koldioxidpåverkan, det vill säga att 

användandet av trä tar upp mer koldioxid än vad som släpps ut. 

 

Trä används för alternativ A3,A4, B1, B1*, B2 och B2*.  För alternativ B1och B1* 

kommer trä användas som material för stomme, fasad och reglar till innerväggar medan 

de till alternativ A3, B2 och B2* används för reglar i väggar och bjälklag. Värden för 

densitet är hämtade ur BECE och är 500 kg/m
3
 samt materialets koldioxidekvivalenter 

är 112g/kg från BECE. 
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4 Resultat och Analys 

4.1 Nuvarande skick A1 
 

Beräkningar för nuvarande skick fick kraftigt varierande värden då de enda påverkande 

faktorerna var utsläpp av växthusgaser från alternativets specifika energianvändning 

under 50 år utslaget på m
2
 Atemp. Det blev av den anledningen direkt avgörande vilken 

påverkan varje producerad kWh får för utsläpp av växthusgaser. Som Tabell 1 visar får 

alternativ A1 ett väldigt lågt värde om energialternativ Gävle används och det är det 

lägsta för hela undersökningen.    

Tabell 1: Resultat Nuvarande skick A1 

 

 

4.2 Lättare renovering A2 
 

Lättare renovering blir precis som A1 även den kraftigt påverkad av den mängd 

växthusgaser som släpps ut vid produktion av värme och el då specifik 

energianvändning ligger högt i förhållande till alternativ A4, B1, B1*, B2 och B2* 

medan påverkan från byggnadsmaterial är förhållandevis lågt. Se Tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävle Energi Svensk fjärrvärme medel Kolkraft

[kgCO2/m2 Atemp] och och och

Svensk Elmix Nordisk Elmix Europeisk mix

Material 0 0 0

Uppvärmning 82 1482,2 6162,8

Fastighetsel 4,8 24 99,6

Transport av

nytt material 0 0 0

Transport av

material till deponi 0 0 0

Summa 86,8 1506,2 6262,4
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Tabell 2: Resultat Lättare renovering A2 

 

   

4.3 Omfattande renovering A3  
 

Den omfattande renoveringen fick resultat som blir bättre än alternativ A1 och A2, 

bortsett från vid användande av energialternativ Gävle där påverkan från material utgör 

den största påverkan och därigenom gör att det får en något högre mängd utsläpp än A1 

och A2. Se Tabell 3. 

 

Tabell 3: Resultat Omfattande renovering A3 

 

 

4.4 Omfattande renovering med energibesparande åtgärder A4 
 

För A4 adderas de energibesparande åtgärderna i BECE vilket leder till en markant 

förbättring av resultaten för energialternativen Sverige och Europa men även en 

Gävle Energi Svensk fjärrvärme medel Kolkraft

[kgCO2/m2 Atemp] och och och

Svensk Elmix Nordisk Elmix Europeisk mix

Material 36 36 36

Uppvärmning 63,3 1144,4 4758

Fastighetsel 15 75 311,2

Transport av

nytt material 0,2 0,2 0,2

Transport av

material till deponi 0,3 0,3 0,3

Summa 114,8 1255,9 5105,7

Gävle Energi Svensk fjärrvärme medel Kolkraft

[kgCO2/m2 Atemp] och och och

Svensk Elmix Nordisk Elmix Europeisk mix

Material 55,5 55,5 55,5

Uppvärmning 53,9 974 4053,1

Fastighetsel 15 75 311,2

Transport av

nytt material 0,2 0,2 0,2

Transport av

material till deponi 0,3 0,3 0,3

Summa 124,9 1105 4420,3
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förbättring med energialternativ Gävle. För alternativ Gävle får fastighetselen ett högre 

utsläpp av växthusgaser på grund av de energibesparande åtgärderna än för 

uppvärmning, se Tabell 4. 

 

Tabell 4: Resultat Omfattande renovering A4 

 
 

4.5 Nybyggnad trästomme B1, tre plan 
 

Resultaten för att bygga en ny byggnad med trästomme ger ännu bättre resultat än för 

A1, A2, A3 och A4 för energialternativ Sverige och Europa då en god isolering 

tillsammans med energieffektiviserande åtgärder leder till en lägre specifik 

energianvändning, se Tabell 5. För energialternativ Gävle blir dock påverkan från 

materialet så pass högt att alternativet placerar sig sämre än A1, A2, A3 och A4. Ökade 

transporter för nytt material till en stomme samt att frakta bort massorna av den 

befintliga byggnaden ger en ökning av transporternas utsläpp men inte tillräckligt för att 

ha någon avgörande inverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävle Energi Svensk fjärrvärme medel Kolkraft

[kgCO2/m2 Atemp] och och och

Svensk Elmix Nordisk Elmix Europeisk mix

Material 55,5 55,5 55,5

Uppvärmning 11,7 187,7 780,4

Fastighetsel 35 155 726,2

Transport av

nytt material 0,2 0,2 0,2

Transport av

material till deponi 0,3 0,3 0,3

Summa 102,7 398,7 1562,6
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Tabell 5: Resultat Nybyggnad trästomme B1 

 

4.5.1 Nybyggnad trästomme ett plan B1*, ett plan 

 

Den vidare undersökningen av trästomme där två plan och dess materialmängd räknats 

bort ger ett bättre resultat än för A1, A2, A3, A4 och B1 när energialternativ Europa 

används som leverantör av el och värme. Detta på grund av sin låga specifika 

energianvändning som hamnade på 46 kWh/m
2
 Atemp. För energialternativ Gävle och 

Europa gör materialmängden att B1* får ett högre utsläpp än A1, A2, A3, A4 och B1. 

Jämförs B1* med B1 syns det att minskad Atemp resulterar i en högre påverkan från 

material trots att material från två plan räknats bort. Se Tabell 6. 

 

Tabell 6: Resultat Nybyggnad trästomme ett plan B1* 

 

 

Gävle Energi Svensk fjärrvärme medel Kolkraft

[kgCO2/m2 Atemp] och och och

Svensk Elmix Nordisk Elmix Europeisk mix

Material 68,4 68,4 68,4

Uppvärmning 9 163,4 679,7

Fastighetsel 30 150 622,5

Transport av

nytt material 0,9 0,9 0,9

Transport av

material till deponi 0,6 0,6 0,6

Summa 108,9 383,3 1372,1

Gävle Energi Svensk fjärrvärme medel Kolkraft

[kgCO2/m2 Atemp] och och och

Svensk Elmix Nordisk Elmix Europeisk mix

Material 147,5 147,5 147,5

Uppvärmning 7,7 139,2 579

Fastighetsel 23 115 477,2

Transport av

nytt material 2 2 2

Transport av

material till deponi 1,9 1,9 1,9

Summa 182,1 405,6 1207,6
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4.6 Nybyggnad betongstomme B2, tre plan 
 

För nybyggnad med betongstomme fås ett resultat som blir likvärdigt resultaten för B1 

bortsett från de utsläpp som genereras av material som ligger nästan dubbelt så högt. 

Dock får den mindre påverkan från materialens utsläpp än B1* då en större Atemp gör att 

utsläppen fördelas över en större yta. Se Tabell 7. 

 

Tabell 7: Resultat Nybyggnad betongstomme B2 

 

 

4.6.1 Nybyggnad betongstomme ett plan B2*, ett plan 

 

Alternativ B2* är det alternativ som har högst utsläpp av växthusgaser från 

materialtillverkning av alla alternativ, se Tabell 8. De är även det alternativ som får 

högst påverkan från transporter. För specifik energianvändning hamnade alternativet på 

samma låga nivå som B1* vilket gör att B2* ändå får förhållandevis bra värden för 

energival Sverige och Europa där påverkan från material inte får lika stor inverkan på 

det sammanlagda resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävle Energi Svensk fjärrvärme medel Kolkraft

[kgCO2/m2 Atemp] och och och

Svensk Elmix Nordisk Elmix Europeisk mix

Material 126,3 126,3 126,3

Uppvärmning 9,7 175,6 730

Fastighetsel 31 155 643,2

Transport av

nytt material 2 2 2

Transport av

material till deponi 0,6 0,6 0,6

Summa 169,6 459,5 1502,1
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Tabell 8: Resultat Nybyggnad betongstomme ett plan B2* 

 

 

 

4.7 Jämförelse utifrån energival Gävle 
 

Vid en jämförelse utifrån en leverans av fjärrvärme från Gävle Energi och Svensk elmix 

ser vi att det bästa alternativet för 50 år är att låta byggnaden stå orörd. Detta möjliggörs 

genom de låga utsläppen av växthusgaser från energiframställning av värme och el samt 

att inte ytterligare faktorer i form av material och transporter inverkar på A1. Se figur 5. 

 

Gävle Energi Svensk fjärrvärme medel Kolkraft

[kgCO2/m2 Atemp] och och och

Svensk Elmix Nordisk Elmix Europeisk mix

Material 186,5 186,5 186,5

Uppvärmning 7,7 139,2 579

Fastighetsel 23 115 477,2

Transport av

nytt material 2,7 2,7 2,7

Transport av

material till deponi 1,9 1,9 1,9

Summa 221,8 445,3 1247,3
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Figur 5. Energival Gävle- Fjärrvärme Gävle Energi och Svensk Mix El 

 

4.8 Jämförelse utifrån energival Sverige 
 

För beräkningarna med Svensk fjärrvärmemedel och Nordisk Elmix är det B1 som är 

det alternativ som ger minst utsläpp av växthusgaser. Mellan alternativ A4, B1, B1*, B2 

och B2* är det jämnt medan alternativ A1,A2 och A3 får betydligt högre värden när 

utsläpp genererade vid energitillverkning för värme och el blir sämre, se figur 6. 
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Figur 6: Energival Sverige- Svensk fjärrvärmemedel och Nordisk Mix El 

 

4.9 Jämförelse utifrån energival Europa 
 

När kolkraft sätts som energikälla för värme och fastighetselen utgörs av Europeisk mix 

är det precis som för energival 2 alternativen med bättre tilläggsisolering och 

energibesparande åtgärder som får bra värden. Det alternativ som generar minst 

påverkan blir B1* följt av B2*, se figur 7.  
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Figur 7: Energival Europa- Kolkraft och Europeisk Mix El 
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5 Diskussion 

 

Energivalen 
 

Resultaten av beräkningarna visar att en avgörande faktor för vilken mängd utsläpp av 

växthusgaser en byggnad genererar, oavsett om den är renoverad eller nybyggd, är 

beroende av hur energin den drivs av är producerad. En bra illustration av detta ges 

genom att granska hur stor skillnaden blir för den befintliga byggnaden, A1, mellan 

energival Gävle och energival Europa. De i sammanhanget väldigt låga utsläppen per 

producerad kWh för värme från Gävle Energi och el från Svensk mix får alternativ A1 

att generera lägst mängd utsläpp av växthusgaser.  Detta trots att byggnaden har en 

specifik energianvändning som är mer än dubbelt så hög som den för nybyggnad med 

trästomme och ett plan, B1*. Ser man sedan till energival Sverige och Europa ser man 

snabbt vad konsekvenserna blir om energikällor med högre andel utsläpp av 

växthusgaser valts. Där kan det istället finnas en vinning i att minska en byggnads 

specifika energianvändning vilket gynnar alternativ A4, B1, B1*, B2 och B2*. 

Alternativ A2 och A3 följer A1:s resultat men med något mindre skillnader beroende på 

energival. Även Nässén, Hedenus, Karlsson och Holmberg (2012) poängterar att 

materialens påverkan på utsläppen av växthusgaser är relativt små sett till byggnadens 

livslängd men dock ändå inte försumbara. Att inte göra något alls för byggnaden är ändå 

något som är svårt att motivera då specifika energianvändningen är hög. Dock kan det 

för mer välbevarade byggnader än den för det specifika fallet vara aktuellt att göra ett 

mindre underhåll och installera energieffektiviserande åtgärder. Detta eftersom det går 

att utläsa mellan alternativ A3 och A4 vilken påverkan dessa åtgärder bidrar med i form 

av energibesparing. 

 

Energibesparande åtgärder 
 

Det blir en kraftig skillnad från A3 till alternativ A4 beroende på de energibesparande 

åtgärder som aktiverades för A4 i BECE. Det är inte någon skillnad mellan dessa i 

tilläggsisolering men den specifika energianvändningen förbättras mellan A3 och A4 

med 110 kWh/m2 Atemp år. Detta visar att väl bevarade byggnader skulle kunna uppnå 

betydande energibesparingar utan att tilläggisolera med hjälp av värmeåtervinning. 

Detta ligger i linje med den slutsats Assiego de Larriva, Calleja Rodrígues, Cejudo 
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López, Raugei och Fullana i Palmer (2014, s. 334) kommer fram till i sin undersökning 

av ett hyreshus i Spanien. De visar att det både är mer energieffektivt och genererar 

mindre växthusgaser att förbättra system för värme och ventilation än att tilläggsisolera 

och byta till fönster med bättre U-värde.         

 

Tidsperspektivet 

 

Mellan A4 och B1, B1*, B2 och B2* minskar skillnaderna när energival Sverige och 

Europa beräknas då inverkan från materialen får en mindre betydelse gentemot 

utsläppen från energiförbrukningen. För energival Gävle märks dock en skillnad mellan 

dessa då utsläppen för att producera en ny byggnad får en hög påverkan utifrån det 

valda tidsperspektivet på 50 år. Denna inverkan skulle dock minska om undersökningen 

förlängdes. Enligt Rauf och Crawfords undersökning får materialens påverkan 

14/16/18/29 procent mindre påverkan om byggnadens livslängd förlängs med 75, 100, 

125 respektive 150 år. Dessa fakta är dock baserad på en undersökning i Australien med 

ett annat klimat och andra förutsättningar i materialval och energiförbrukning men en 

minskning av påverkan skulle dock ske även med ett nordiskt klimat.      

 

Material 

 

Efter att ha sett vilken påverkan val av energikällor får för utsläppen av växthusgaser 

genom den specifika energianvändningen hade en undersökning med alternativa 

energikällor vid tillverkning av material även varit intressant och kunnat ge varierande 

påverkan för slutresultatet.  

 

Transport 

 

Längder för transporter är antagna till en medeldistans på två mil så det är ett rimligt 

antagande att resultaten skulle avvika om mätningar på de verkliga förhållandena 

mättes. Det är även svårt att på förhand veta typ av lastbil vilket skulle kunnat resultera i 

en annan bränsleförbrukning för transporterna.  Dock visar det sig i undersökning att 

transporter får en väldigt liten inverkan på den totala mängden utsläpp av växthusgaser 

vilket antagligen en undersökning baserad på uppmätta siffror också skulle visa. För de 
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mer jämna resultaten kan det dock inte uteslutas att det skulle kunna leda till en viss 

förändring i placering vid jämförelse.  

 

Energiförbrukning under byggproduktion 

 

En till faktor som kan leda till ett förändrat resultat är att mäta energiförbrukningen som 

används vid renovering eller nybyggnad. Detta är inte beräknat i rapporten då 

energimängden är svår att bedöma på förhand för de olika alternativen på grund av olika 

materialval med varierande energiförbrukning vid byggande. Att det är en påverkande 

faktor visar bland annat Sveriges Byggindustriers (2015) undersökning på ett modernt 

hyreshus. Deras undersökning ger byggproduktionen en påverkan på 13 procent av de 

klimatpåverkande utsläpp som byggprocessen står för.  

 

Funktionell enhet 

 

Att sätta funktionell enhet till koldioxidutsläpp per kvadratmeter ansågs vara den mest 

lämpliga lösningen för att jämföra två byggnader med en markant skillnad i volymer. 

Detta då mängden utsläpp skulle kunna räknas om till en jämförbar enhet. Dock 

uppmärksammades i ett tidigt skede att de alternativ som utgick från den tänkta nya 

byggnaden fick en oskäligt stor fördel mot de alternativ som innebar en renovering 

genom en ökad Atemp från den större byggnadsvolymen. Undersökningen visade att det 

med den valda funktionella enheten framstår som att det blir mindre utsläpp av 

växthusgaser då man bygger hus med större volym. Detta på grund av att materialens 

påverkan från ytterväggar, bjälklag och tak fördelas över fler kvadratmeter. För att få en 

mer komplett bild av konsekvenserna med nybyggnation utformades därför de två 

alternativen som utgick från att tre våningar blev en och fick en större likhet med den 

ursprungliga byggnaden. De två alternativen resulterade i ett högre utsläpp av 

växthusgaser per kvadratmeter för material än för alla de övriga alternativen.  

 

Objekten 

 

För det undersökta objektet är beslut om rivning redan taget och nya byggnader kommer 

att resas. Hade stommen varit i bättre skick än för den nuvarande och det inte planerats 

bli en ökning av volym och antal lägenheter skulle en renovering med 
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energieffektiviserande åtgärder kunnat vara att föredra för att hålla utsläpp av 

växthusgaser nere. Detta då alternativ A4 står sig väldigt bra genom hela 

undersökningen oberoende av energikällor för drift. Om indikationerna från denna 

undersökning stämmer bör det för renoveringsobjekt undersökas vad som är det 

lämpligaste valet för just det objektet med hänsyn till växthusgasutsläpp. Ser man den 

befintliga byggnaden utifrån ett bredare perspektiv skulle det vara intressant att 

undersöka om det resulterar i mindre utsläpp av växthusgaser när en befintlig 

enplansbyggnad ger plats åt en treplansbyggnad som annars hade byggts på annan mark. 

Detta då det med rådande bostadsbrist eventuellt skulle behövas brytas ny mark, med 

eventuell skogsavverkning, för att uppföra den tänkta treplansbyggnaden någon 

annanstans (SCB, 2014).  
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6 Slutsats 

Utifrån utförd undersökning med en jämförelse mellan en befintlig byggnad och en 

planerad nybyggnad dras följande slutsatser: 

 

Specifik energianvändning 

 

Att uppnå en låg specifik energianvändning är avgörande för att få ett mindre utsläpp av 

växthusgaser, detta på grund av att byggnaden inte blir lika beroende av vilka 

energikällor som används vid produktion av den energi som krävs för att driva huset. 

Detta gäller även där energi med låga utsläpp av växthusgaser kan levereras men där 

kan vinningen framstå som mindre. Att uppnå denna låga specifika energianvändning 

görs dels genom att förbättra byggnaders isolering men främst genom installation av 

energibesparande funktioner. 

 

Materialtillverkning 

 

Påverkan från de utsläpp av växthusgaser som materialtillverkningen resulterar i får en 

relativt mindre betydelse på det sammanlagda resultatet när energikällor med låga 

utsläpp av växthusgaser används för uppvärmning och verksamhetsel för byggnaden. 

Det skulle kunna bli en avgörande påverkan om beräkningar utförts på data för material 

tillverkade under andra förhållanden. Detta då undersökningen påvisat vilken effekt val 

av energikällor för uppvärmning och verksamhetsel resulterar i för utsläpp av 

växthusgaser. 

 

Transporter 

 

För den utförda undersökningen får transporterna förhållandevis små utsläpp av 

växthusgaser som inte får någon avgörande betydelse för varken renovering av huset 

eller den planerade byggnaden. Skulle beräkningar utföras utifrån insamlade data efter 

en renovering eller nybyggnad samt från transporter från tillverkare till leverantör är det 

möjligt att förhållanden skulle bli annorlunda då sträckor nu utgått från att material 

levereras enbart levereras från lokala leverantörer. En medräkning av transporter från 

fabrik till försäljare skulle antagligen få en stor påverkan då dessa sträckor oftast är 

längre än de från försäljare till byggnadsplats. 
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Renovering mot nybyggnad 

 

Renoveringsalternativen blir till stor del beroende av vilka energikällor som används för 

att producera den värme och verksamhetsel som används till drift av huset. Detta då de i 

förhållande till de nybyggda alternativen använder mer energi till drift. Alternativen för 

nybyggnad håller en låg nivå för alla energival då de får en lägre energianvändning än 

de flesta alternativen för renovering. 

 

Vidare studier 

 

Att genomföra undersökningen med en medräkning av växthusgasutsläpp från 

byggproduktionen. Detta då det krävs både el och bränsle för att uppföra en byggnad 

och uttorka betong. Vidare skulle det även kunna utföras studier där materialen 

tillverkats under andra förutsättningar och då genererar andra mängder växthusgaser vid 

produktion. Det skulle också gå att genomföra beräkningar som visar på vad skillnaden 

blir om det räknas in återanvändning och återvinning av material. Även aspekten att det 

genom att riva en befintlig byggnad och bygga en ny på dess plats spar brytande av ny 

mark för byggnation.    
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2015 från http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Bostadsbyggandet- lagt-under-

lang-tid/  

 

Sveriges Byggindustrier. (2015). Byggandets klimatpåverkan: Livscykelberäkning av 

klimatpåverkan och energianvändning för ett nyproducerat energieffektivt 

flerbostadshus i betong. Hämtad 25 april, 2015 från 

https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/Userfiles/Info/1007/Klimatpaverkan_fra

n_byggandet_SLUTRAPPORT_20150130.pdf  

 

Svensk Energi. (2010). Den svenska elens miljöpåverkan. Hämtad 21 maj, 2015 från 

http://www.svenskenergi.se/Global/Dokument/publikationer/Bild-Den-svenska-elens-

miljopaverkan.pdf 

 

 

 

 

 

  



1 

 

 

 

Bilaga A – Excelberäkningar Total Massa 

Nedan presenteras indata för de sju alternativen i den ordning de presenterats i 

rapporten. Formler som används i tabellerna är: Area[m
2
] × Tjocklek mtrl [m] = Volym 

[m
3
] samt: Volym [m

3
] × Densitet [kg/m

3
] = Total Massa [kg]. Bortsett från den första 

tabellen har även formeln: Total Massa [kg] × Procentsats på fem [%] = Total Massa 

med spill. 

 

 
Bilaga A: Ursprunglig Byggnad A1-Beräkningar som leder till Total Massa 

 

 

 
Bilaga A: Lättare Renovering A2-Beräkningar som leder till Total Massa med spill 

 

 

Bilaga A: Omfattande Renovering A3 och A4- Beräkningar som leder till Total Massa 

med spill 

Ursprunglig byggnad A1
Material Area [m2] Tjocklek mtrl [m] Volym mtrl [m3] Densitet [kg/m3] Total Massa [kg]

A-H bjälklag 280 0,05 14 2300 32200,0

Dörrar 8 0,06 0,48 500 240,0

Fasadtegel lägenhetsavskiljande vägg 81,6 0,24 19,584 1500 29376,0

Fasadtegel yttervägg 150 0,26 39 1500 58500,0

Fönsterglas 27,5 0,002 0,055 2600 143,0

Kutterspån 280 0,2 56 500 28000,0

Lättbetong innerväggar 204 0,07 14,28 510 7282,8

lättbetongkross 280 0,2 56 510 28560,0

Mineralull lägenhetsavskilljande vägg 81,6 0,016 1,3056 28 36,6

Mineralull vägg 150 0,07 10,5 28 294,0

Puts sockel 24,6 0,02 0,492 1600 787,2

Takplåt 280 0,005 1,4 7900 11060,0

Träregel 0,195 0 500 0,0

Överbetong golvbjälklag 280 0,05 14 2300 32200,0

Lättare Renovering A2
Material Area [m2] Tjocklek mtrl [m] Volym [m3] Densistet [kg/m3] Total Massa [kg] Total Massa med spill [kg]

Gips, yttervägg 167 0,025 4,175 900 3757,5 3945,4

Isolering tak, Rockwool 323 0,5 161,5 28 4522,0 4748,1

Isolering yttervägg, Rockwool 153 0,045 6,885 28 192,8 202,4

Puts fasad plus sockel 197 0,02 3,94 1600 6304,0 6619,2

Träreglar 13,36 0,045 0,6012 500 300,6 315,6

Omfattande Renovering A3 och A4
Material Area [m2] Tjocklek mtrl [m] Volym mtrl [m3] Densitet [kg/m3] Total Massa [kg] Total massa med Spill [kg]

Fuktspärr polyeten 167 0,0002 0,0334 950 31,7 33,3

Fönsterglas, tvåglas 25,6 0,006 0,1536 2600 399,4 419,3

Gips, innervägg 220 0,025 5,5 900 4950,0 5197,5

Gips, yttervägg 167 0,025 4,175 900 3757,5 3945,4

Isolering Golvbjälklag, polysterene 286 0,15 42,9 15 643,5 675,7

Isolering tak, Rockwool 323 0,5 161,5 28 4522,0 4748,1

Isolering Yttervägg, polysterene 153 0,045 6,885 15 103,3 108,4

Isolering yttervägg, Rockwool 153 0,045 6,885 28 192,8 202,4

Reglar innervägg trä 16 0,195 3,12 500 1560,0 1638,0

Reglar yttervägg, trä 13,5 0,195 2,6325 500 1316,3 1382,1

Reglar yttervägg, trä 13,5 0,195 2,6325 500 1316,3 1382,1
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Bilaga A: Nybyggnad Trästomme B1- Beräkningar som leder fram till Total Massa med 

spill 

 

 

Bilaga A: Nybyggnad Trästomme B1*- Beräkningar som leder fram till Total Massa 

med spill 

 

 

Bilaga A: Nybyggnad Betongstomme B2- Beräkningar som leder fram till Total Massa 

med spill 

  

Nybyggnad Trästomme B1
Material Area [m2] Tjocklek mtrl [m] Volym mtrl [m3] Densitet [kg/m3] Total Massa [kg] Total massa med spill [kg]

Armerad Betong Golvbjälklag 355 0,25 88,75 2300 204125,0 214331,3

Fönsterglas, tvåglas 186 0,006 1,116 2600 2901,6 3046,7

Gipsskiva Innervägg 534 0,025 13,35 900 12015,0 12615,8

Gipsskiva Mellanbjälklag 512 0,013 6,656 900 5990,4 6289,9

Gipsskiva Yttervägg 532 0,013 6,916 900 6224,4 6535,6

Isolering Golvbjälklag, Polystyrene EPS 354 0,3 106,2 15 1593,0 1672,7

Isolering innervägg, mineralull 491 0,045 22,095 28 618,7 649,6

Isolering Mellanbjälklag, Rockwool 512 0,145 74,24 28 2078,7 2182,7

Isolering Tak, Polystyren EPS 377 0,25 94,25 15 1413,8 1484,4

Isolering yttervägg, mineralull 490 0,25 122,5 28 3430,0 3601,5

Plåttak 410 0,002 0,82 7900 6478,0 6801,9

Spånskiva 532 0,013 6,916 675 4668,3 4901,7

Trä Golvbjälklag 640 0,074 47,36 500 23680,0 24864,0

Trä Mellanbjälklag 320 0,037 11,84 500 5920,0 6216,0

Trä Tak 410 0,022 9,02 500 4510,0 4735,5

Träfasader 532 0,036 19,152 500 9576,0 10054,8

Träreglar innerväggar 42 0,195 8,19 500 4095,0 4299,8

Träreglar Mellanbjälklag 128 0,145 18,56 500 9280,0 9744,0

Träreglar tak 33 0,195 6,435 500 3217,5 3378,4

Träreglar ytterväggar 42 0,195 8,19 500 4095,0 4299,8

Nybyggnad Trästomme B1*
Material Area [m2] Tjocklek mtrl [m] Volym mtrl [m3] Densitet [kg/m3] Total Massa [kg] Total massa med spill [kg]

Armerad Betong Golvbjälklag 355 0,25 88,75 2300 204125,0 214331,3

Fönsterglas, tvåglas 65 0,006 0,39 2600 1014,0 1064,7

Gipsskiva Innervägg 178 0,025 4,45 900 4005,0 4205,3

Gipsskiva Yttervägg 178 0,013 2,314 900 2082,6 2186,7

Isolering Golvbjälklag, Polystyrene EPS 354 0,3 106,2 15 1593,0 1672,7

Isolering innervägg, mineralull 166 0,045 7,47 28 209,2 219,6

Isolering Tak, Polystyren EPS 377 0,25 94,25 15 1413,8 1484,4

Isolering yttervägg, mineralull 164 0,25 41 28 1148,0 1205,4

Plåttak 410 0,002 0,82 7900 6478,0 6801,9

Spånskiva 178 0,013 2,314 675 1562,0 1640,0

Trä Tak 410 0,022 9,02 500 4510,0 4735,5

Träfasader 178 0,036 6,408 500 3204,0 3364,2

Träreglar innerväggar 42 0,195 8,19 500 4095,0 4299,8

Träreglar tak 33 0,195 6,435 500 3217,5 3378,4

Träreglar ytterväggar 14 0,195 2,73 500 1365,0 1433,3

Nybyggnad Betongstomme B2
Material Area [m2] Tjocklek mtrl [m] Volym mtrl [m3] Densitet [kg/m3] Total Massa [kg] Total massa med spill [kg]

Armerad Betong Golvbjälklag 384 0,25 96 2300 220800,0 231840,0

Armerad Betong Mellanbjälklag 640 0,15 96 2300 220800,0 231840,0

Armerad Betong Yttervägg 524 0,15 78,6 2300 180780,0 189819,0

Fönsterglas, tvåglas 186 0,006 1,116 2600 2901,6 3046,7

Gipsskiva Innervägg 1322 0,013 17,186 900 15467,4 16240,8

Gipsskiva Mellanbjälklag 640 0,013 8,32 900 7488,0 7862,4

Gipsskiva Yttervägg 524 0,025 13,1 900 11790,0 12379,5

Isolering Golvbjälklag, Polysteren EPS 384 0,3 115,2 15 1728,0 1814,4

Isolering innervägg, mineralull 491 0,045 22,095 28 618,7 649,6

Isolering Mellanbjälklag, Rockwool 640 0,045 28,8 28 806,4 846,7

Isolering Tak, Polysteren EPS 407 0,25 101,75 15 1526,3 1602,6

Isolering yttervägg, Polysteren EPS 482 0,25 120,5 15 1807,5 1897,9

Plåttak 443 0,002 0,886 7900 6999,4 7349,4

Puts 524 0,02 10,48 1600 16768,0 17606,4

Trä Tak 410 0,022 9,02 500 4510,0 4735,5

Träreglar innerväggar 42 0,195 8,19 500 4095,0 4299,8

Träreglar Tak 33 0,195 6,435 500 3217,5 3378,4
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Bilaga A: Nybyggnad Betongstomme B2*- Beräkningar som leder fram till Total Massa 

med spill 

 

  

Nybyggnad Betongstomme B2*
Material Area [m2] Tjocklek mtrl [m] Volym mtrl [m3] Densitet [kg/m3] Total Massa [kg] Total massa med spill [kg]

Armerad Betong Golvbjälklag 384 0,25 96 2300 220800,0 231840,0

Armerad Betong Yttervägg 172 0,15 25,8 2300 59340,0 62307,0

Fönsterglas, tvåglas 62 0,006 0,372 2600 967,2 1015,6

Gipsskiva Innervägg 440 0,013 5,72 900 5148,0 5405,4

Gipsskiva Yttervägg 172 0,025 4,3 900 3870,0 4063,5

Isolering Golvbjälklag, Polysteren EPS 384 0,3 115,2 15 1728,0 1814,4

Isolering innervägg, mineralull 164 0,045 7,38 28 206,6 217,0

Isolering Tak, Polysteren EPS 407 0,25 101,75 15 1526,3 1602,6

Isolering yttervägg, Polysteren EPS 172 0,25 43 15 645,0 677,3

Plåttak 443 0,002 0,886 7900 6999,4 7349,4

Puts 172 0,02 3,44 1600 5504,0 5779,2

Trä Tak 410 0,022 9,02 500 4510,0 4735,5

Träreglar innerväggar 42 0,195 8,19 500 4095,0 4299,8

Träreglar Tak 33 0,195 6,435 500 3217,5 3378,4
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Bilaga B – Excelberäkningar Koldioxidekvivalenter för 

material 
 

Nedan presenteras Excelberäkningar för att få fram mängden utsläpp av 

koldioxidekvivalenter som den totala massan för varje material genererar. De 

presenteras i samma ordning som alternativen presenteras i rapporten. Formeln för 

beräkningar är Total Massa med spill [kg] × Utsläpp från material 

[gCO2ekvivalenter/kg] = Total Mängd CO2 [gCO2ekvivalenter/kg]. Alternativ A1 utgår 

då inte något nytt material återfinns i det alternativet.  

 

 
Bilaga B: Lättare Renovering A2- Beräkningar som leder fram till Total Mängd CO2 för 

material 

 

 
Bilaga B: Omfattande Renovering A3 och A - Beräkningar som leder fram till Total 

Mängd CO2 för material 

 

Bilaga B: Nybyggnad Trästomme B1 - Beräkningar som leder fram till Total Mängd 

CO2 för material 

Lättare Renovering A2
Material Total Massa med spill [kg] Koldioxidmängd mtrl [gCOekv/kg] Total mängd CO2

Gips, yttervägg 3945,4 300 1183612,5

Isolering tak, Rockwool 4748,1 1460 6602120,0

Isolering yttervägg, Rockwool 202,4 1460 281458,8

Puts fasad plus sockel 6619,2 109 687136,0

Träreglar 315,6 112 33667,2

Omfattande Renovering A3 och A4
Material Total massa med Spill [kg] Koldioxidekvivalenter mtrl [gCO2ekv/kg] Mängd CO2 total massa

Fuktspärr polyeten 33,3 2137 71197,4

Fönsterglas, tvåglas 419,3 605 253693,4

Gips, innervägg 5197,5 300 1559250,0

Gips, yttervägg 3945,4 300 1183612,5

Isolering Golvbjälklag, polysterene 675,7 1803 1218242,0

Isolering tak, Rockwool 4748,1 1460 6932226,0

Isolering Yttervägg, polysterene 108,4 1803 195515,1

Isolering yttervägg, Rockwool 202,4 1460 295531,7

Reglar innervägg trä 1638,0 112 183456,0

Reglar yttervägg, trä 1382,1 1082 1495391,6

Reglar yttervägg, trä 1382,1 112 154791,0

Nybyggnad Trästomme B1
Material Total massa med spill [kg] Koldioxidmängd mtrl [gCOekv/kg] Mängd CO2 total massa

Armerad Betong Golvbjälklag 214331,3 132 28291725,0

Fönsterglas, tvåglas 3046,7 605 1843241,4

Gipsskiva Innervägg 12615,8 300 3784725,0

Gipsskiva Mellanbjälklag 6289,9 300 1886976,0

Gipsskiva Yttervägg 6535,6 300 1960686,0

Isolering Golvbjälklag, Polystyrene EPS 1672,7 1803 3015788,0

Isolering innervägg, mineralull 649,6 201 130568,2

Isolering Mellanbjälklag, Rockwool 2182,7 1460 3186677,8

Isolering Tak, Polystyren EPS 1484,4 1803 2676440,8

Isolering yttervägg, mineralull 3601,5 201 723901,5

Plåttak 6801,9 1082 7359655,8

Spånskiva 4901,7 667 3269443,9

Trä Golvbjälklag 24864,0 112 2784768,0

Trä Mellanbjälklag 6216,0 112 696192,0

Trä Tak 4735,5 112 530376,0

Träfasader 10054,8 112 1126137,6

Träreglar innerväggar 4299,8 112 481572,0

Träreglar Mellanbjälklag 9744,0 112 1091328,0

Träreglar tak 3378,4 112 378378,0

Träreglar ytterväggar 4299,8 112 481572,0
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Bilaga B: Nybyggnad Trästomme B1* - Beräkningar som leder fram till Total Mängd 

CO2 för material 

 

 
Bilaga B: Nybyggnad Betongstomme B2 - Beräkningar som leder fram till Total Mängd 

CO2 för material 

 

 
Bilaga B: Nybyggnad Betongstomme B2* - Beräkningar som leder fram till Total 

Mängd CO2 för material 

  

Nybyggnad Trästomme B1*
Material Total massa med spill [kg] Koldioxidmängd mtrl [gCOekv/kg] Mängd CO2 total massa

Armerad Betong Golvbjälklag 214331,3 132 28291725,0

Fönsterglas, tvåglas 1064,7 605 644143,5

Gipsskiva Innervägg 4205,3 300 1261575,0

Gipsskiva Yttervägg 2186,7 300 656019,0

Isolering Golvbjälklag, Polystyrene EPS 1672,7 1803 3015788,0

Isolering innervägg, mineralull 219,6 201 44143,2

Isolering Tak, Polystyren EPS 1484,4 1803 2676440,8

Isolering yttervägg, mineralull 1205,4 201 242285,4

Plåttak 6801,9 1082 7359655,8

Spånskiva 1640,0 667 1093911,7

Trä Tak 4735,5 112 530376,0

Träfasader 3364,2 112 376790,4

Träreglar innerväggar 4299,8 112 481572,0

Träreglar tak 3378,4 112 378378,0

Träreglar ytterväggar 1433,3 112 160524,0

Nybyggnad Betongstomme B2
Material Total massa med spill [kg] Koldioxidmängd mtrl [gCOekv/kg] Mängd CO2 total massa

Armerad Betong Golvbjälklag 231840,0 132 30602880,0

Armerad Betong Mellanbjälklag 231840,0 132 30602880,0

Armerad Betong Yttervägg 189819,0 132 25056108,0

Fönsterglas, tvåglas 3046,7 605 1843241,4

Gipsskiva Innervägg 16240,8 300 4872231,0

Gipsskiva Mellanbjälklag 7862,4 300 2358720,0

Gipsskiva Yttervägg 12379,5 300 3713850,0

Isolering Golvbjälklag, Polysteren EPS 1814,4 1803 3271363,2

Isolering innervägg, mineralull 649,6 201 130568,2

Isolering Mellanbjälklag, Rockwool 846,7 1460 1236211,2

Isolering Tak, Polysteren EPS 1602,6 1803 2889420,2

Isolering yttervägg, Polysteren EPS 1897,9 1803 3421868,6

Plåttak 7349,4 1082 7952018,3

Puts 17606,4 109 1919097,6

Trä Tak 4735,5 112 530376,0

Träreglar innerväggar 4299,8 112 481572,0

Träreglar Tak 3378,4 112 378378,0

Nybyggnad Betongstomme B2*
Material Total massa med spill [kg] Koldioxidmängd mtrl [gCOekv/kg] Mängd CO2 total massa

Armerad Betong Golvbjälklag 231840,0 132 30602880,0

Armerad Betong Yttervägg 62307,0 132 8224524,0

Fönsterglas, tvåglas 1015,6 605 614413,8

Gipsskiva Innervägg 5405,4 300 1621620,0

Gipsskiva Yttervägg 4063,5 300 1219050,0

Isolering Golvbjälklag, Polysteren EPS 1814,4 1803 3271363,2

Isolering innervägg, mineralull 217,0 201 43611,4

Isolering Tak, Polysteren EPS 1602,6 1803 2889420,2

Isolering yttervägg, Polysteren EPS 677,3 1803 1221081,8

Plåttak 7349,4 1082 7952018,3

Puts 5779,2 109 629932,8

Trä Tak 4735,5 112 530376,0

Träreglar innerväggar 4299,8 112 481572,0

Träreglar Tak 3378,4 112 378378,0
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Bilaga C - Transportberäkningar NTMcalc basic 
Denna bilaga presenterar bilder för beräkningar utförda i NTMcalc basic utifrån de 

materialmängder som räknats fram i Excel. Utöver materialmängder har lastbil valts 

som transportmedel samt sträcka för transporter. Utsläpp för lastbilarna är satt till att 

inkludera klimatpåverkan från källa till tank. Förslagen presenteras i samma ordning 

som de olika alternativen presenterats i rapporten. Alternativ A1 utgår då något nytt 

material återfinns i det alternativet.  

 

 
 

Bilaga C: Lättare renovering A2- Indata NTMcalc basic 

 

 
Bilaga C: Lättare renovering A2- Resultat NTMcalc basic 
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Bilaga C: Omfattande renovering A3 och A4- Indata NTMcalc basic 

 

 
Bilaga C: Omfattande renovering A3 och A4- Resultat NTMcalc basic 

 

 
 

Bilaga C: Nybyggnad trästomme B1- Indata NTMcalc basic 
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Bilaga C: Nybyggnad trästomme B1- Resultat NTMcalc basic 

 

 
Bilaga C: Nybyggnad trästomme B1*- Indata NTMcalc basic 

 

 
Bilaga C: Nybyggnad trästomme B1*- Resultat NTMcalc basic 
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Bilaga C: Nybyggnad Betongstomme B2- Indata NTMcalc basic 

 

 
Bilaga C: Nybyggnad Betongstomme B2- Resultat NTMcalc basic 

 

 
Bilaga C: Nybyggnad Betongstomme B2*- Indata NTMcalc basic 
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Bilaga C: Nybyggnad Betongstomme B2*- Resultat NTMcalc basic 

 

Nedan presenteras bilder för beräkningar utförda i NTMcalc basic utifrån mängder 

material som forslas bort vid renovering och rivning. Bilder för renovering omfattar 

alternativ A2, A3 och A4 medan bilder för rivning omfattar alternativ B1, B1*, B2 samt 

B2*. 

 

 
Bilaga C: Materialmassor vid renovering- Indata NTMcalc basic 

 

 
Bilaga C: Materialmassor vid renovering- Resultat NTMcalc basic 
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Bilaga C: Materialmassor vid rivning av hus- Indata NTMcalc basic 

 

 
Bilaga C: Materialmassor vid rivning av hus- Resultat NTMcalc basic 
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Bilaga D- Känslighetsanalys av transporter 
Då längder för transporter i rapporten antagits gjordes en känslighetsanalys där det 

antagna värdet på 20km prövats mot en transportlängd på 100km. Nedan presenteras 

diagram som visar att upp till 100 km ökas klimatpåverkan för samtliga alternativ utom 

A1 som inte innefattar några transporter. Dock kan man utläsa att den ökade sträckan 

inte ger någon avgörande påverkan för alternativens ställning i slutresultatet. 

Känslighetsanalysen utfördes för energialternativ ett, två och tre. 

 

 
Bilaga D: Känslighetsanalys- Transport Energialternativ ett 
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Bilaga D: Känslighetsanalys- Transport Energialternativ två 
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Bilaga D: Känslighetsanalys- Transport Energialternativ tre 
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Bilaga E- Programmet BECE 
 

Nedanstående bilder presenterar indata, val av material och resulterande specifik 

energianvändning i BECE. Alternativen presenteras i den ordning som de presenterats i 

rapporten, förutom alternativ A1där specifik energianvändning hämtats ur ett arbete. 

 

 
Bilaga E: Lättare renovering A2- Dimensioner 

 

 
Bilaga E: Lättare renovering A2- Tak 

 

 
Bilaga E: Lättare renovering A2- Vind 
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Bilaga E: Lättare renovering A2- Yttervägg 

 

 
Bilaga E: Lättare renovering A2- Golv 

 

 
Bilaga E: Lättare renovering A2- Fönster 
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Bilaga E: Lättare renovering A2- Resulterande Specifik Energianvändning 

 

 
Bilaga E: Omfattande renovering A3 och A4- Dimensioner 

 

 
Bilaga E: Omfattande renovering A3 och A4- Tak 
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Bilaga E: Omfattande renovering A3 och A4- Vind 

 

 
Bilaga E: Omfattande renovering A3 och A4- Yttervägg 
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Bilaga E: Omfattande renovering A3 och A4- Golv 

 

 
Bilaga E: Omfattande renovering A3- Resulterande Specifik Energianvändning 

 

 
Bilaga E: Omfattande renovering A4- Valda energibesparande åtgärder 
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Bilaga E: Omfattande renovering A4- Resulterande Specifik Energianvändning 

 
Bilaga E: Nybyggnad trästomme B1- Dimensioner 

 

 
Bilaga E: Nybyggnad trästomme B1- Tak 
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Bilaga E: Nybyggnad trästomme B1- Yttervägg 

 

 
Bilaga E: Nybyggnad trästomme B1- Golv 
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Bilaga E: Nybyggnad trästomme B1- Fönster 

 

 
Bilaga E: Nybyggnad trästomme B1- Valda Energibesparande åtgärder 

 

 
Bilaga E: Nybyggnad trästomme B1- Resulterande Specifik Energianvändning 

 

 
Bilaga E: Nybyggnad trästomme B1*- Dimensioner 
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Bilaga E: Nybyggnad trästomme B1*- Tak 

 

 
Bilaga E: Nybyggnad trästomme B1*- Yttervägg 

 

 
Bilaga E: Nybyggnad trästomme B1*- Golv 
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Bilaga E: Nybyggnad trästomme B1*- Fönster 

 

 
Bilaga E: Nybyggnad trästomme B1*- Valda energibesparande åtgärder 

 

 
Bilaga E: Nybyggnad trästomme B1*- Resulterande Specifik Energianvändning 

 

 
Bilaga E: Nybyggnad betongstomme B2- Dimensioner 
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Bilaga E: Nybyggnad betongstomme B2- Tak 

 

 
Bilaga E: Nybyggnad betongstomme B2- Ytterväggar 
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Bilaga E: Nybyggnad betongstomme B2- Golv 

 

 
Bilaga E: Nybyggnad betongstomme B2- Fönster 
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Bilaga E: Nybyggnad betongstomme B2- Energibesparande åtgärder 

 

 
Bilaga E: Nybyggnad betongstomme B2- Resulterande Specifik Energianvändning 

 

 
Bilaga E: Nybyggnad betongstomme B2*- Dimensioner 
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Bilaga E: Nybyggnad betongstomme B2*- Tak 

 

 
Bilaga E: Nybyggnad betongstomme B2*- Ytterväggar 

 

 
Bilaga E: Nybyggnad betongstomme B2*- Golv 
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Bilaga E: Nybyggnad betongstomme B2*- Fönster 

 

 
Bilaga E: Nybyggnad betongstomme B2*- Valda Energibesparande åtgärder 

 

 
Bilaga E: Nybyggnad betongstomme B2*- Resulterande Specifik Energianvändning 
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Bilaga F- Planritningar 
 

Nedan presenteras först ritningar över den befintliga byggnadens planlösning och 

därefter planlösningar för den planerade nybyggnationen. 

 

 

 
Bilaga F: Befintlig byggnad-Planritning 

 

Bilaga F: Tabell mått befintlig byggnad 

 

Befintliga byggnaden Mått  

Längd utvändigt 28 meter 

Bredd utvändigt 7,5 meter 

Längd invändigt 27 meter 

Bredd invändigt 6,8 meter 

Area utvändigt 210 kvadratmeter 

Area invändigt 183,6 kvadratmeter 

Omkrets utvändig 71 meter 

 

 

 
Bilaga F: Planerad Byggnad – Planritning plan 1, 1:200 
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Bilaga F: Planerad Byggnad – Planritning plan 2, 1:200 

 

 
Bilaga F: Planerad Byggnad – Planritning plan 3, 1:200 

 

 
Bilaga F: Planerad Byggnad – Sektionsritning från båda kortsidor A och B, 1:200 


