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1. Inledning

Varför livscykelanalys?
För att en åtgärd ska vara ekologiskt hållbar behöver den också vara socialt och ekonomiskt
hållbar. Ska vi klara Sveriges och EU:s ambitiösa klimatmål behöver vi inte bara optimera
byggnadernas driftsenergi och material, utan även se till att byggnaderna är utformade med
omsorg och hög kvalitet. En omtyckt byggnad håller längst.
LCA är ett verktyg som har potential att synliggöra en byggnads miljöpåverkan i ett
helhetsperspektiv. Det är ett perspektiv som gynnar långsiktighet och kvalitet, vilket i
förlängningen gynnar såväl social som ekonomisk hållbarhet. Idag kommer LCA-beräkningar
tyvärr ofta in först i sent skede i byggprocessen för att utvärdera hur det blev.
Vi behöver hitta sätt för arkitekter, fastighetsägare och projektledare att redan i programoch utformningsskedena styra processen i riktning mot en minimerad klimatpåverkan. Vi
behöver vägledning och riktlinjer för hur vi kan tänka, jämföra och prioritera inte bara för att
optimera energianvändning och produktval, utan för att veta att det är rätt typ av byggnad vi
utformar. Genom att flytta fokus från energibesparing per kvadratmeter till minimerad
klimatpåverkan per person tydliggörs betydelsen av de val vi gör i utformningsskedet.

Varför en liten villa?
Om vi ska ha en möjlighet att nå klimatmålen senast 2045 behöver vi börja omställningen
mot ett så klimatneutralt byggande som möjligt redan idag. Då räcker det inte att enbart
optimera de komponenter vi stoppar in i byggnaderna. Vi måste även visa på nya möjligheter
att möta framtidens behov.
Det egna huset med den egna trädgården är en stark och viktig dröm för många människor. I
vissa socioekonomiska grupper är den så stark att den kan beskrivas som en norm. Det har
lett till att en betydande andel av urbaniseringen i Sverige sedan länge består av utbyggnad
av villaområden i städernas utkanter. Men att flytta till en stor villa utanför staden bidrar ofta
till en starkt ökad klimatpåverkan per capita, om det för med sig ökad boyta, bilberoende och
ianspråktagande av obebyggd mark.
Lösningen på problemet beskrivs ofta som att vi behöver förtäta våra städer. Det kan ligga
mycket i det, och vi ser det inte som en motsättning till att diskutera enbostadshuset som
boendeform. Att visa på en större bredd av miljövänligare alternativ till de som idag
dominerar på marknaden ser vi som ett nödvändigt steg mot att åstadkomma en
normförändring på sikt. Vi tror på en större mångfald av boendeformer, som i högre
utsträckning tar hänsyn till människors önskemål och drömmar än den standardiserade
lägenhetsproduktionen kan göra. Därför har vi valt att undersöka den lilla villan som
boendeform.
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Syfte
Syftet med studien är att, genom att utforma och analysera en liten villa för ett litet hushåll,
undersöka livscykelanalys som en metod för arkitekter att i tidigt skede planera för
minimerad klimatpåverkan.

Frågeställningar
Hur kan arkitekter med hjälp av LCA i tidiga projektskeden arbeta med att minimera
klimatpåverkan?
Vad kan exemplet det friliggande enbostadshuset tillföra diskussionen om att minska
klimatpåverkan från boendet?
Hur kan vi bidra till ett breddat perspektiv på LCA, som i högre utsträckning relaterar till det
ekologiska fotavtrycket per person?
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2. Bakgrund
2.1 Byggprocessens klimatpåverkan
Livscykelanalys har använts länge för att bedöma och beräkna byggnaders miljöpåverkan. Ett
vanligt antagande var tidigare att produktionen av byggnaden står för ca 15 % av
klimatpåverkan, medan resterande ca 85 % kan relateras till drift av byggnaden. 1 Historiskt
har fokus i projekt med ambition att minimera byggnaders miljöpåverkan därför främst legat
på att begränsa påverkan under driftskedet, framför allt genom att planera för minskad
energianvändning.
Fallstudier från senare år har dock visat att klimatpåverkan från byggprocessen
(materialproduktion och byggfas) kan vara i samma storleksordning eller till och med större
än för driftskedet. 2
En förklaring till denna förskjutning när det gäller förståelsen för byggnaders klimatpåverkan
är att fokuseringen på driftskedets påverkan har bidragit till energieffektivare byggnader,
vilket i sig inneburit en förflyttning av byggnaders relativa klimatpåverkan i riktning från
driftskedet till byggprocessen. Energin som används i drift har också blivit allt mindre
miljöpåverkande. Men utvecklingen av LCA som verktyg har också gjort det möjligt både att
få syn på och att kvantifiera miljöpåverkande processer som tidigare antingen förbisågs helt
eller betraktades som alltför komplexa och svårfångade för att räkna med.

2.2 Klimatmål och skärpt lagstiftning
Den svenska bygg- och fastighetssektorn genererar nästan 20 % av landets totala utsläpp av
växthusgaser – exklusive den omfattande och stadigt ökande importen av byggprodukter.
Bygg- och fastighetssektorn står också för en stor del av samhällets övriga miljöpåverkan,
som utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid, partiklar och hälso- och miljöfarliga kemikalier.
Sektorns miljöpåverkan från avfall ökar också den stadigt, och branschen står för nästan en
tredjedel av hela Sveriges avfallsproduktion. 3
Agenda 2030 med FN:s globala mål (2015) och Parisavtalet (2016) slår fast att världens
utsläpp av miljöskadliga emissioner måste minst halveras till 2030 och efter det nå nära noll
år 2050. Det innebär att det inte längre är ett tillval utan ett krav att ställa om till ekologiskt
hållbart byggande.
Sveriges klimatlag (2018) anger att Sverige senast 2045 ska vara klimatneutralt. Det betyder
att vi senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att
Erlandsson m fl 2018a, Brunklaus m fl 2010. Se även Hörnberg m fl (2019) pågående LCA-studier i
samband med förskolan Hoppet.
2
Erlandsson m fl 2018a, 2018b.
3
Boverket 2020a.
1
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därefter uppnå negativa utsläpp. Samtliga sektorer, inklusive bygg- och fastighetssektorn, ska
bidra till att uppfylla det nationella utsläppsmålet för växthusgaser.
Sveriges nya klimatdeklarationslag, som föreslås börja gälla från den 1 januari 2022, innebär
krav på deklarerad livscykelberäkning vid nyproduktion av byggnader. Det betyder att krav på
och metoder och regler för klimatdeklaration införs som föreskrifter i Boverkets Byggregler.
Klimatdeklarationen innebär att utsläpp av växthusgaser under byggskedet för en byggnad
beräknas och deklareras som byggnadens klimatpåverkan. Syftet är att öka medvetenheten
och kunskapen om byggnaders klimatpåverkan, styra mot lägre klimatpåverkan och bidra till
att det nationella målet om klimatneutralitet 2045 uppnås.
EU-kommissionens handlingsplan för hållbara finanser, som vid tiden för färdigställande av
denna rapport ännu inte är antagen men som väntas antas senast 31 december 2020, är
ytterligare en faktor som kan komma att få stor betydelse för bygg- och fastighetsbranschen.
Handlingsplanen innebär att en EU-gemensam så kallad grön taxonomi införs, vilket är ett
verktyg för att klassificera och styra finansbranschen mot ekologiskt hållbara investeringar. 4
Det i sin tur innebär att investeringar som inte bedöms som hållbara kommer att bli
svårfinansierade och förknippade med hög risk.

2.3 LCA som metod för att beräkna miljö- och klimatpåverkan
Livscykelanalys (LCA, Life Cycle Assessment) är ett verktyg för att kvantifiera och jämföra
produkters eller tjänsters totala miljöpåverkan under dess livscykel. Som underlag för LCAberäkning av byggnader och andra sammansatta produkter används antingen
produktspecifika data (vanligen redovisade i så kallade EPD:er), eller så kallad generisk data.
En EPD (Environmental Product Declaration) är en miljövarudeklaration för en specifik
produkt som tagits fram enligt standardiserade kriterier och granskats och godkänts via en
oberoende verifiering. Generisk data är antagna eller beräknade genomsnittsvärden för en
viss byggresurs, baserade på inventeringsdata från tidigare LCA-beräkningar. 5 För att komma
åt dessa databaser krävs i regel licens för ett LCA-beräkningsprogram. I samband med att
lagen om klimatdeklaration av byggnader införs kommer en databas med generiska data
även att tas fram av Boverket. 6
På så sätt kan LCA användas som underlag både för val av produktleverantör – eftersom
miljöpåverkan från två i övrigt likvärdiga produkter med samma funktion och prestanda kan
skilja sig stort, till exempel beroende på olika produktionsförhållanden – och för mer
övergripande bedömningar på systemnivå. LCA kan också användas för att utvärdera
effekten av mer resurseffektiva lösningar, alltså när det går åt mindre mängd material för att
uppnå en viss funktion.

4
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-attidentifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/ hämtad 2020-12-05
5
Erlandsson 2018c
6
Boverket 2020a
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Resultatet av en utförd LCA är en miljöprofil som beskriver den analyserade produktens eller
tjänstens bidrag till den eller de miljöpåverkanskategorier man valt att analysera, till exempel
klimatpåverkan, försurning, övergödning eller marknära ozon.
Den internationella standarden ISO 14 044 anger krav och riktlinjer för en livscykelanalys på
en övergripande nivå. I livscykeln för en byggnad ingår all miljöpåverkan från
råvaruutvinning, materialtillverkning, transporter och produktion på byggplatsen, hela
användningsskedet inklusive driftenergi, underhåll, utbyte och ombyggnad, till slutskedet
med rivning och avfallshantering. Analysen av livscykeln ska göras för en bestämd period, till
exempel 50 år, och för en viss så kallad funktionell enhet, till exempel m2. Den funktionella
enheten är alltså den enhet till vilken data refereras för att bli jämförbar.

C4 – Sluthantering

C3 – Avfallshantering

C2 – Transport

C1 - Rivning

D - Återanvändning,
Återvinning,
materialåtervinningspotential

Övrigt
D
Övrig
information

C 1-4
Slutskede

B7 - Vattenanvändning

B6 – Energianvändning

B5 – renovering

B4- Utbyte

B3 - Reparation

B2 - Underhåll

Livscykelinformation för en byggnad
B 1-7
Drift

B1- Användning

A5 – Uppförande av byggnad

A 4-5
Byggfas

A4 - Transport

A3 - Tillverkning

A2 - Transport

A1 - Råmaterial

A 1-3
Materialproduktion

En byggnads livscykelskeden och -moduler enligt ISO-standarden EN 159783

Livscykeln brukar delas in i tre huvudsakliga skeden – byggskedet (A), drift- eller
användningsskedet (B), och slutskedet (C). Skedena är i sin tur indelade i ett antal
standardiserade moduler; A1 är råmaterial, A2 är Transporter, och så vidare. Beroende på
syftet med analysen eller krav som ställs i det aktuella projektet går det att välja att analysera
ett eller flera av skedena, och en eller flera miljöpåverkanskategorier. Lagen om
klimatdeklaration för byggnader kommer exempelvis till en början bara att ställa krav på
analys av byggskedet, vilket innebär att det räcker att modulerna A1-A5 i standarden
omfattas.
LCA-standarden definierar även ett antal så kallade miljöpåverkanskategorier:
Klimatpåverkan av växthusgaser, Försurning, Övergödning, Utarmning av icke-fossila
resurser, Utarmning av fossila resurser, Ozonnedbrytning och Marknära ozon. Även när det
gäller miljöpåverkanskategorierna är det möjligt att välja att analysera en, fler eller samtliga
inom ramen för en LCA.
Även om det finns standardiserade regler och metoder för LCA-analys så är friheten alltså
stor att göra egna bedömningar och avväganden. En svårighet när det gäller att jämföra
resultat av olika studier är att de indata, systemgränser och funktionella enheter som använts
kan skilja sig åt. Det kan därför vara komplicerat och riskerar att bli missvisande att jämföra
en studie där så kallade generiska materialdata har använts med ett projekt med
7

produktspecifika data, eller att jämföra en studie av miljöpåverkan från produktion till
slutskede (”vagga till grav”) med en studie av miljöpåverkan enbart under produktionsskedet.
I resultatdelen av studien beskriver vi mer ingående en del av de överväganden kring
metodik och gränsdragningsproblematik som vi ställts inför i det här projektet.
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3. Metodval
3.1 Metoder för utformning av Lilla villan
Utgångspunkter
Våra utgångspunkter för en byggnad med bra livscykel har varit:
-

En byggnad som är en del av en cirkulär existens.
En byggnad som står länge med låg andel ombyggnad och låg mängd resurser för
drift.
En byggnad som har lång teknisk livslängd som är lätt att underhålla och reparera.
En byggnad som går enkelt att bygga om och bygga ut för att den skall kunna stå kvar
längre.
En byggnad som kan användas på flera sätt och med små medel anpassas över tiden.
En byggnad som vid behov kan demonteras och återbrukas, eller flyttas och
återanvändas i sin helhet.

I bästa fall är det också en byggnad som uppförs av material som redan processats,
återbrukat av redan konsumerade resurser. I det här projektet har vi dock inte räknat med
tillgång på återbrukade produkter i byggskedet, av skäl som vi berör i slutdiskussionen.

Program
Som utgångspunkt för studien formulerades ett antal styrande parametrar för en liten villa
utifrån behov och önskemål hos ett tänkt litet hushåll:
-

En fristående bostad för 2 personer som ett komplement till det befintliga utbudet
på bostadsmarknaden.
Utgå från ett livscykeltänkande för att minska klimatavtrycket per person i
förhållande till en referensvilla, utan att göra avkall på funktion, kvaliteter och
långsiktighet.
Använd rätt resurser i liten mängd.
Tänk fritt kring boendets funktioner.
Fokusera på byggnadsmaterialens livslängd och kvalitet.
Fokusera på höga arkitektoniska kvaliteter.

Utifrån de övergripande kraven formulerades ett funktionsprogram:
-

Kök, gärna avskiljbart, på plan 1.
En tillgänglig sovplats, ljudisolerad, som kan möbleras med parsäng, på plan 1.
Sociala ytor men möjlighet att välja stor matplats och minimal soffgrupp eller tvärt
om, på plan 1.
Tillgänglig wc med dusch samt tvättmöjligheter, på plan 1.
Plats för skrivbord/annat arbetsbord, på plan 1 eller loft.
Minst en extra sovplats, behöver inte vara tillgänglig utan kan placeras på loft.
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-

Teknikutrymme för värme och ventilation, kan placeras på loft.
Förråd och förvaringsutrymmen, delvis på plan 1, delvis på loft.
Växthus/Sommarvardagsrum som valbart komplement, semitempererad zon. Kan
även användas för viss avhängning och förvaring.

Skissprocess
Byggnadens utformning har därefter arbetats fram med hjälp av en skissprocess, som på de
flesta sätt inte skiljer sig nämnvärt från den process och de metoder som arkitekter normalt
arbetar med. Det kan enkelt beskrivas som en iterativ process där programkrav,
myndighetskrav och andra behov och önskemål arbetas in, analyseras och omarbetas allt
eftersom.
I det här fallet har det övergripande målet varit att minimera resursanvändningen och i
förlängningen klimatpåverkan. Vi har definierat designparametrar som gynnar ett bra LCAresultat till ”vår verktygslåda för livscykeltänkande”. De har definierats och arbetats in i
programmet för bostaden. Utformningen har utgått från livscykeltänkande och följts upp
med livscykelberäkningar.
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3.2 Metoder och avgränsningar för LCA-beräkning av Lilla villan
Verktyg
För att modellera byggnaden och mängda de ingående materialen har vi använt programmet
Revit Architecture från Autodesk.
För LCA-beräkningarna har vi använt programmet OneClick LCA från Bionova OY.

Vi har inte sett som vår uppgift att utvärdera och analysera olika beräkningsprogram, utan
bestämde oss tidigt för att välja en av de programvaror på marknaden som riktar sig till
användare utan särskilda expertkunskaper inom LCA-beräkning.
OneClick LCA är, liksom ett antal liknande verktyg anpassade för byggbranschen, kopplat till
livscykeldata för olika typer av byggnadskonstruktioner och material. Syftet är att göra det
möjligt att relativt enkelt få fram uppgifter om miljöpåverkan från delar av eller hela
byggnader, antingen genom att läsa in resurssammanställningar från andra program eller
genom att användaren matar in uppgifter manuellt. OneClick LCA bygger i hög grad på
enskilda produkters EPD:er, medan flera liknande program baseras på generisk materialdata.
Mer avancerade LCA-beräkningsprogram har en större flexibilitet, med större möjligheter för
användaren att själv modellera fram egna miljödata, till exempel genom att anpassa detaljer
om transporter och tillverkning eller genom att laborera med systemgränser. Dessa program
kräver dock en viss nivå av LCA-expertis som de flesta arkitekter inte besitter.

Dataunderlag
En fördel med att vid en klimatberäkning i tidigt skede i en byggprocess använda generiska
data är att det då ofta inte är möjligt att veta exakt vilka produkter som till slut kommer att
användas. Processen blir smidigare och mer flexibel med generisk data. För att kunna handa
upp konkurrenskraftigt kan det också vara rimligt att använda generiska data. 7
En nackdel med att utgå från medelvärden är att det riskerar att göra det svårare att få syn
på förbättringspotential i projektet. Våra beräkningar tyder på att det kan vara
utslagsgivande för byggnadens miljöprestanda om man väljer bästa eller sämsta miljöval för
en viktig produktkategori, vilket gör medelvärdet mindre intressant 8. För att uppnå resultat
räcker det alltså inte med att byggherren låter välja bästa generiska produkter i tidigt skede,
för att sedan utan vidare krav lämna valet av specifika produkter upp till entreprenören.
Uppföljning med kravställning av miljöprestanda är med andra ord nödvändigt genom hela
byggprocessen.
Fördelen med att använda produktspecifikt dataunderlag är att det gör det möjligt att redan i
tidigt skede styra mot bästa miljöval för de olika materialgrupperna. Men att välja och
jämföra material på lika villkor utifrån EPD:er är en komplicerad och omfattande process med

Erlandsson m fl 2018d
Jfr även Erlandsson 2018b som kommer fram till att den bästa betongkonstruktionen är lika bra som
den sämsta träkonstruktionen bland de fem system som analyseras.

7
8
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många fallgropar, eftersom regler för EPD:er varierar mellan olika produktkategorier, vilket
gör att aspekter som till exempel livslängd och reparerbarhet kan ha beräknats olika.
Vi har i första hand använt generiska svenska data för beräkningarna. När det har saknats har
vi använt generiska nordiska data. I sista hand har vi använt produktspecifika svenska data
eller generiska europeiska data. För att kunna få fram så korrekta sammansatta
konstruktioner som möjligt med på förhand granskade EPD:er har vi valt att använda oss av
det bibliotek med konstruktioner som finns i Oneclick LCA. När biblioteket inte räckt till har vi
varit tvungna att göra egna justeringar, till exempel bytt isoleringsmaterial från mineralull till
cellulosa i en konstruktion.
Där möjligheten saknats att välja generiska data har vi strävat efter att välja något som ligger
så nära som möjligt.
Livslängder på konstruktionsdelar och material kan anges i programvaran. Många produkter i
vår programvara har förvalt att livslängden är samma som byggnaden. Därför är det klokt att
granska livslängderna. Eftersom vi i möjligaste mån har valt generiska material har vi räknat
med transporter enligt en förinställning för nordiskt läge.

Systemgränser
Livscykelskedena A1-A3 sammanfattat i EPD, B4-B5 utbyte och renovering, B6
energianvändning, B7 vattenanvändning.
A4 transport och C1-C4 slutskede – schablonvärden från programvara har använts.
A5 Byggplatsens påverkan, B1 Användning, B2 underhåll och modul D är utanför
beräkningarna.
De byggnadsdelar som beräkningarna inbegriper är klimatskal, grund och stomme.
För drift har en energiberäkning gjorts, vilken sedan har använts för alla beräknade
konstruktionstyper.

Funktionell enhet
GWP/m2 bostad och 50 år.

Beräkningsperiod
50 år. I laborationer med livslängd jämförs beräkningsperiod 50 år med 100 år.

Miljöpåverkanskategori
Klimatpåverkan (Global Warming Potential, GWP).
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4. Redovisning av Lilla villan
Lilla villan är en bostad om 54 m2 på bottenvåningen + 22 m2 loft, vilket ger en total boarea
på 76 m2.
Bottenvåningen är en tillgänglig bostad med avskilt sovrum. På loftet finns möjligheter till
ytterligare sovrum, gästrum, kontor eller förråd efter vad hushållet vill prioritera. Loftet är
inte nödvändigt men är en billig funktion som ger mer flexibilitet i användning, för relativt låg
resurskostnad. Man kan lägga till växthus, kallförråd med kall verkstad, eller bygga ut med
tiden.
Vi lägger stor vikt på att rummen skall vara så generella att man kan möblera efter olika
funktioner under byggnadens livslängd utan ombyggnation. Det gör vi genom att använda
hall och matplats som kommunikationsutrymmen så att så få rum som möjligt blir
genomgångsrum. Vi ser stor kvalitet i att kunna välja om man önskar två sovrum och kök eller
ett sovrum, ett vardagsrum och kök. Loftet kan ha ytterligare två stängda rum som nås via
neutralt utrymme. Villan skall kunna tåla flera generationer av olika brukare.

Att bo 6 personer på 76 m2 är inte särskilt rymligt men heller inte omöjligt.
Lilla villan har den möjligheten.
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Vad som gör en bostad omtyckt är högst personligt. För att en ytsnål bostad skall upplevas
trevlig måste man generellt arbeta med ljus och rymd. Det centrala rummet har utblickar och
ljusinsläpp åt fem håll och det är öppet upp till nock. Det skall vara lätt att få kontakt med
trädgården. Det skall vara funktionellt och enkelt att leva i bostaden.
Vi har även tagit fasta på att hemmet kan vara en plats för produktion som ger möjlighet till
klimatsmarta brukarbeteenden: har man tillgång till en verkstad i anslutning till bostaden är
det större chans att man lagar istället för att köpa nytt, kan man odla kan man få väldigt
närproducerad mat och har man kontoret hemma kan man undvika många resor. 9
För en lång fysisk livslängd undviks riskkonstruktioner. Hänsyn tas till materialens livslängd
och huset har fått långa takutsprång för att skydda fasaden.
För att få en byggnad snål i drift har Lilla villan en bra så kallad formfaktor. Det betyder att
den är sammanhållen för att minska mängd fasadyta i förhållande till boyta. Att villan är liten
ger också fördelar i driften. Solceller på taket kan också minska driftsbehovet.
Vi tror att det största hotet mot en liten villas långa livslängd inte ligger den tekniska
livslängden utan i den sociala. En plats kan förändras genom urbanisering, avfolkning eller
andra sätt som leder till att huset förlorar sin funktion och riskeras att rivas eller överges,
oavsett skick. Därför är lilla villan utformad för att kunna flyttas. Att bygga i delar kan både ge
fördelar i produktion och i husets kommande livsskeden. Beräkningsmässigt kan man se det
som att byggnadens liv förlängs eller att den till 100% kan återbrukas.

Rymd och ljus gör att små ytor inte upplevs trånga

9

Jfr Pernilla Hagberts (2019) tankar om hemmets roll i den gröna omställningen.
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Bo och arbeta hemma.
Har man kontoret hemma är det
många resor man kan slippa. Den
här versionen av Lilla Villan har
vidbyggt växthus med verkstad och
kontor på första våningen. Sovrum
finns på loftet.
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Att bo många tillsammans
Att bo 6 personer i ett så här litet
hus är inte rymligt men heller inte
omöjligt. Huset har den möjligheten.
Troligast utnyttjar man inte 4 skilda
sovrum samtidigt, men den här
planen visar på möjligheterna att
dela av och ge avskildhet.
Man kan stänga om arbetsköket för
att den morgonpigga inte skall störa
den morgontrötta eller för att, trots
liten yta, inte behöva ha sin
festmiddag i köket. Att bo tätare ger
mycket lägre klimatpåverkan och
kostnader per boende – en av de
faktorer som ger störst genomslag.
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Bo 2
Plan 1 är tillgängligt för en
rullstolsburen. På loftet
ryms plats för ateljé,
gäster och ordentlig
mängd förvaring.
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Rejäla takutsprång skyddar fasaden och ger fasaden en längre livslängd.

5. Beräkningar
Jämförelse av 6 st konstruktionstyper
Vi har prövat 6 st olika typer av konstruktioner av samma byggnad som del i vår
arbetsprocess. Dessa konstruktioner är sammansatta till några olika ”hus” (Konstruktionstyp
A, B, osv) för att illustrera olika kombinationer och vilken påverkan som byten av material får.
Mängdningen utgår från Lilla villan och är densamma för samtliga hustyper.
Modul A1-A4, B4-7 beräknas, energiförbrukning antaget till samma mängd för samtliga
konstruktionstyper, baserat på energiberäkning av Lilla villan. Beräknad med energikälla
svensk elmix, med en beräkningsperiod 50 år.
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Redovisning av beräkningar av 6 testade konstruktioner

Röd text visar byte från typ A. Programvara Oneclick LCA. Detaljerad version finns som bilaga.

Byggdel

Area
(m2)

Konstruktionstyp A

Konstruktionstyp B

Konstruktionstyp C

Konstruktionstyp D

Konstruktionstyp E

Konstruktionstyp F

Betongplatta
på mark

Betongplatta
på mark

Cellglasgrund

Träreglar,
mineralull,
gips

Träreglar,
mineralull,
gips

Massivträ,
cellulosaisoleri
ng

Träreglar,
mineralull och
gips

Träreglar,
mineralull och
gips

Träreglar,
cellulosaisolering, gips

Tegelpannor
på läkt

Takduk av
bitumen

Tjärpapp
dubbelt lager

Isolerat
tak

62

MassivträBetongplatt bjälklag,
Cellglasgrun
a på mark
betongplintar d,
Träreglar,
Träreglar,
Massivträbjäl cellulosaisole
mineralull, klag,
ring,
gips
mineralull
träpanel
Träreglar,
Träreglar,
Träreglar,
cellulosamineralull
mineralull
isolering,
och gips
och gips
gips

Yttertak

118

Betongpann
or på läkt
Plåttak

Yttervägg

110

Träreglar,
mineralull
och gips

Massivträ
mineralull,
gips

Tegelpannor
på läkt
Träreglar,
cellulosaisolering,
gips

Fasadmat
erial

110

Träpanel

Träpanel

Träpanel

Se yttervägg

Fibercementskivor

Träpanel

Innervägg

79

Träregel,
gips,
mineralull

Massivträ

Träregel,
träpanel
cellulosaisolering

Stålregel, gips,
mineralull

Träregel, gips,
mineralull,

Massivträ

Dörrar

3 st

Trädörrar

Trädörrar

Trädörrar

Trädörrar

Trädörrar

Trädörrar

Fönster

13,75

Träfönster,

Träfönster

Träfönster

Träfönster

Träfönster

Träfönster

33675

27702

25034

37402

38965

31614

Grund

65

Mellanbjäl
klag
43

GWP
Resultat

Kg
CO2e

Träreglar,
Tegelsandwich mineralull och
stenull
gips

Massivträ
cellulosaisolering, gips
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Byggnadsdelarnas påverkan

Beräkningar av de 6 testade konstruktionstyperna där vi kan jämföra varje byggnadsdels
klimatpåverkan.

Ytterväggar, tak och grund ger störst utslag i produktionen. Träbjälklag på plintar och
cellglasgrund ger tydliga fördelar. För yttervägg är det tegel som sticker ut framför
trästommar. För att gå vidare med tegel bör man studera produktspecifika data.
För tak ser vi att betongpannor, plåttak och tegelpannor är bättre än takduk och papptak,
vilket främst beror på livslängden hos produkterna.
För grund kan vi se att det finns mycket att vinna på cellglas framför betongplatta med
cellplast.

Bostadsyta per person

GWP
kg*CO2e/m2
Konstruktionstyp C
Konstruktionstyp B
Konstruktionstyp A
Konstruktionstyp D

94
127
217
328

Klimatpåverkan boende = GWP*A
A = Bostadsstorlek per person (m2)

kg*CO2e

30

60

90

120

150

180

2820
3810
6510
9840

5640
7620
13020
19680

8460
11430
19530
29520

11280
15240
26040
39360

14100
19050
32550
49200

16920
22860
39060
59040
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Beräkningen ovan illustrerar betydelsen av boyta per person. Om man väljer material med
eftertanke kan man med likvärdig miljöpåverkan bygga mer än dubbelt så stort eller halvera
sin miljöpåverkan. En bostad på 60 m2 för två är jämförbar med en bostad för 4 personer på
120 m2. Konstruktionstyper enligt tabell på föregående sida. Siffrorna är enbart jämförbara
med varandra och berättar inte något om klimatpåverkan från en byggnad i sin helhet.
Baseras på våra förenklade beräkningar.

Livslängd

DIAGRAM: Resultat av beräkningar av 6 testade konstruktionstyper sorterat per konstruktion
och livscykelstadier (modulerA1-A4+B4-B7 och C1-C4) visar klimatpåverkan i kg CO2e i 50
resp. 100 år.
Här ser vi att de hus (typ E och typ F) som har kortlivade tak, tjärpapp eller takduk får
betydligt högre laster i utbyte (grönt i diagrammet) av byggnadsdelar under drift. Tjärpapp
och tegel har ungefär samma produktionslast enligt den generiska data vi har använt, men
papptaket behöver läggas om oftare. Det är intressant att jämföra förhållandet mellan gröna
fält (utbyte vid renovering) med blå fält (produktion).
De flesta byggnader står längre än 50 år. Genom att förlänga beräkningsperioden till att
närma sig faktisk livslängd, gynnas byggnader som valt långsiktiga lösningar. Vad som
förlänger den faktiska byggnadens livslängd förutom teknisk livslängd är inte möjligt att räkna
på. Både en vanlig villa och Lilla villan har får troligen en längre livslängd än 50 år. Om det är
möjligt att flytta Lilla villan är heller ingen aspekt som går att få med i beräkningen.
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Driftsenergi
Hur viktigt är det med energieffektivitet i drift för låg klimatpåverkan över hela livscykeln? Vi
lät ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark energiberäkna Lilla villan med vanliga
träregelväggar (referenskonstruktion villa Linnea från Älvsbyhus) och även låtit dem beräkna
samma hus med passivhuskonstruktioner på väggar och tak.
Våra livscykelberäkningar visar att miljöpåverkan från den extra mängden mineralull i
passivhuset äter upp nästan hela vinsten av minskade energikostnader vid val av svensk elmix som energikälla. Vår slutsats är att en maximerad energieffektivitet i driftskedet inte
alltid är självklart, utan att det finns en brytpunkt som blir intressant att titta närmare på för
varje projekt. I den typen av beräkningar blir val av beräkningsperiod central.

Kollagring

I detta diagram jämförs de 6 konstruktionstyperna med varandra med avseende på
klimatpåverkan GWP och samma konstruktioners möjlighet till biogen kollagring.

Våra beräkningar tyder på att träregelstomme med cellulosaisolering är bättre än
massivträkonstruktion. LCA-analysen av Förskolan Hoppet visade att massivträkonstruktion
är bättre än träregelstomme. En förklaring till skillnaden tycks vara hur man räknat lagring av
biogent kol. Här kan vi se att träregelkonstruktion med cellulosaisolering, grön stapel, är
bättre än massivträ-konstruktionerna i orange och brun stapel med avseende på
klimatpåverkan GWP. När vi inkluderar biogen lagring ser vi massivträkonstruktionernas
fördelar.
Hur man bör räkna på biogent kol är omdiskuterat. Syftet med redovisningen är att illustrera
en typ av gränsdragningsproblematik man stöter på i arbetet med LCA.
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6. Resultat och analyser
Metodförslag för LCA i tidigt skede
I tidiga skeden i arkitektens arbete ingår hur byggnaden används, storlek, konstruktion och
materialval. Rätt val i dessa skeden är grundläggande för en låg klimatpåverkan. Kan vi rita
byggnader där stomme, grund och klimatskal håller länge och anpassas efter tidens gång, och
som fungerar väl för sina brukare utan att använda större mängder material i produktion
eller drift än nödvändigt, så har vi gjort grundläggande rätt. Detta har varit arkitektens
uppgift länge och är nu viktigare än någonsin. Dessutom behöver vi lägga till en utökad
materialmedvetenhet, vilka material som är lättare att återanvända, producera, bruka och
återbruka – så att vi väljer dem i första hand. Detta resonemang var det som ledde fram till
vår verktygslåda för tidiga skeden. I senare skeden kan det handla om att i samarbete med
konstruktör och entreprenör till exempel för att hitta sätt att optimera konstruktioner.

PROGRAM
definiera vad verktygslådans begrepp betyder i det
aktuella projektet
SKISS
en byggnadsvolym som rymmer programmet och
får med sig verktygslådans begrepp.
TIDIG BERÄKNING
mängder från byggnadsvolymen och materialval
beräknas översiktligt, optimeras, testas.
DETALJSTUDIE AV UTVALDA DELAR
Känsliga punkter definieras och detaljstuderas.
Övergripande materialval beslutas.
I den programvara vi har arbetat med och i de diskussioner med experter vi har haft längs
vägen har vi ofta stött på problematiken att vi tvingas ta beslut kring specifika produkter eller
produktionsplatser alldeles för tidigt. Därför kan en lösning vara att bygga upp ett bibliotek
med de mest relevanta och intressanta konstruktionstyperna för olika byggnadsdelar. De
skall vara granskade för att vara relevanta för våra projekt, beräknade på generiska data och
innehålla rätt information om livslängd. Det bibliotek som vi har haft tillgång till skulle
behöva anpassas till oss och våra kunders kontext.
I tidigt skede bör man också analysera om det finns något i det specifika projektet som tidigt
bör detaljstuderas. Det kan vara funktion och användbarhet när brukare byts ut. Det kan vara
beräkningar där generiska data inte räcker.
I projektens senare skeden, till exempel då man föreskriver produkter, är det dags att titta på
projektspecifika konstruktioner och produkter med produktspecifik data. Men att göra
fullständiga LCA:er i tidigt skede ger oss inte rätt verktyg.
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Det är möjligt att förenkla processen ytterligare genom att endast jämföra olika
konstruktionstyper från studier som Blå Jungfrun eller förskolan Hoppet. Men det gör det
svårare att jämföra olika konstruktionsdelar med varandra eller se vart fokus bör ligga.
Att använda sig av väl granskade bibliotek av utvalda generiska data i sammansatta byggdelar
och sedan beräkna med rätt mängder tror vi ger oss rätt verktyg i tidigt skede.

Vår metod har varit att minsta klimatpåverkan GWP steg för steg. Diagrammet visar
klimatpåverkan för boende per person och hur vi har arbetat för att minska från två boende i
referensvillan, till Lilla villan med mindre boyta, delat på tre personer, med grön el och
utbytta material. Vi vill med detta visa hur olika faktorer kan påverka, snarare än berätta hur
vi måste bo i framtiden.

Hur mycket minskades klimatpåverkan med vår metod?
Genom vår metod har vi tagit fram Lilla villan. Räkneexemplet där vi jämför en statistisk
vanlig villa med Lilla Villan pekar på att det är möjligt att minska klimatpåverkan för ett
statistiskt 2,7-personers hushåll med 70 %. De för beräkningen mest avgörande faktorerna
har varit storlek och materialval.
Vi har minskat ytan genom att jobba metodiskt med kvaliteter från större hus såsom rymd,
ljus och möjlighet till avskildhet. Ytan är minskad med 40% från en statistisk medelvilla.
Vi har valt material med låg klimatpåverkan. Det betyder att vi har valt bort betong, tegelsten
och mineralull som har hög klimatpåverkan i produktionen till förmån för cellglas, trä och
cellulosaisolering. Vi har valt produkter med längre livslängd. Det betyder att vi har valt bort
kortlivade produkter som tjärpapp och takduk och valt mer långlivade produkter som
taktegel. Materialrelaterade val utgör en minskning med 50 %.
Det tillsammans utgör en minskning med 70 % av byggnadens totala klimatpåverkan.
Driftsenergins andel av klimatpåverkan beror på energibehovet, bostadens storlek och
energikällan. Inom ramen för Lilla Villan har vi endast tittat på hur bostadens storlek påverkar
driftsenergilasterna. Med det inräknat når vi i det här fallet en total minskning av
klimatpåverkan med 61%.
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Bostadsyta
2,7 personer
Referensvilla

Produktionsskede +
Renovering
skede A1-A3+B4-B5

Driftsenergi
Skede B6

kg CO2e
/ m2

kg CO2e
/ m2

total kg
CO2e

Summa
A1-A3+
B4-B6
total kg
CO2e

total kg
CO2e

126,9

228

28933

94

11929

40862

Lilla villan

76

114

8664

94

7144

15808

Minskning

40%

50%

70%

40%

61%

TABELL: Här jämförs en referensvilla av statistisk medelstorlek byggd enligt konstruktionstyp
A med en mindre villa, vårt exempel, byggd material med lägre klimatpåverkan enligt
konstruktionstyp C. Med våra verktyg har vi steg för steg i tidigt skede tagit fram ett förslag
som kan minska klimatpåverkan för boendet med ca 70%.

Vad säger oss våra siffror?
Tidiga beräkningar är till för att vägleda oss i tidiga val och peka ut vad som bör studeras
närmare i senare skeden. Det är viktigt att se tidiga beräkningar för vad de är. Alla moduler AD är inte inkluderade. Det finns många antaganden på vägen som kommer behöva bytas ut i
senare skede.

Lilla villan är utformad för att vara delbar
och flyttbar vid behov
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7. Slutdiskussion
Vi når inte till noll redan i tidiga skeden
Våra räkneexempel har visat att det går att bygga med lägre klimatpåverkan än
genomsnittet idag. Det går att använda LCA för att nå dit och vi ser vikten att ha med
livscykeltänkande i programskede och skiss. Med våra redovisade faktorer kan man komma
långt, men vi ser inte att man redan i skisskedet kan nå ända fram till ”nära noll”.
Tidiga beräkningar är till för att vägleda oss i tidiga val och peka ut vad som bör studeras
närmare i senare skeden. Mycket arbete kvarstår när det tidiga skedet avslutas.
LCA i alla skeden av processen krävs för att nå närmare noll
För att nå nära noll behöver vi jobba med fler aspekter och få med oss det genom hela
byggprojekteringen, och kanske vidare in i driftskedet. Hur är en fråga för andra
undersökningar, men ett nästa steg bör vara att titta på specifika produkter, fossilfri
tillverkning med fossilfira och korta transporter istället för generiska data och moduler i A-D
som inte har varit inkluderade.
Ett uppslag för fortsatt arbete är att noggrannare undersöka relationen mellan energibehov i
drift och ökade materialbehov/krav på isoleringen.
Återbruk
Vi hade kunnat nå längre om vi hade räknat med återbruk. I det här projektet, som är ett
teoretiskt projekt och därför kräver en viss generalitet, har vi dock valt bort att räkna med
återbrukade resurser. Dels då tillgången på återbrukade och återvunna resurser är högst
oförutsägbar, och dels på grund av svårigheterna i vår programvara i att beräkna återvunna
produkter. I ett verkligt projekt ser vi inte användningen av återvunna produkter som ett
hinder.
Bortom beräkningar
Alla aspekter av en byggnads livscykel är inte mätbara. Vi tror att de omätbara kvaliteterna
hos arkitektur och material är en av de aspekter som får störst genomslag på en byggnads
livslängd.
Erfarenhetsåterföring
Schabloner och förenklingar underlättar arbetet med LCA men ger ibland bristande svar och
leder fel. Branschen måste arbeta med erfarenhetsåterföring mellan sena och tidiga
beräkningar för att vi skall kunna arbeta med och jämföra LCA-bedömningar på ett säkrare,
tydligare och mer transparenta.
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BILAGA, Redovisning av beräkningar av 6 testade konstruktioner detaljerad
(Grönmarkerat visar byte från typ A)

Byggdel

Area
(m2)

Bottenbjälklag och
grund

65

Konstruktionstyp A
Betongplatta på mark
300 med 250 mm EPS
cellplast

Konstrukionstyp B
Massivträ‐bjälklag,
mineralull på
betongplintar

Konstruktionstyp D
Betongplatta på mark
300 med 250 mm EPS
cellplast

Konstruktionstyp E
Betongplatta på mark
300 med 250 mm EPS
cellplast

Konstruktionstyp F
Cellglasgrund, 400 mm
cellglass och 0,4 mm
aluminiumfolie

Träregelstomme,
mineralull och gips

Träregelstomme,
mineralull och gips

Träregelstomme,
mineralull och gips

Konstruktionstyp C
Cellglasgrund, 400 mm
cellglass och 0,4 mm
aluminiumfolie
Träregelstomme,
cellulosaisolering och
insida träpanel
Träregelstomme,
cellulosaisolering och
gips

Mellanbjälklag

43

Träregelstomme,
mineralull och gips

Massivträbjälklag,
mineralull

Träregelstomme,
mineralull och gips

Träregelstomme,
mineralull och gips

Massivträbjälklag,
cellulosaisolering
Träregelstomme,
cellulosaisolering och
gips

Isolerat tak

62

Träregelstomme,
mineralull och gips

Yttertak

118

110

Betongpannor på läkt
Träregelstomme med
mineralull och
gipsinnervägg

Plåttak
Massivträstomme med
mineralull och
gipsinnervägg

Tegelpannor på läkt
Träregelstomme,
cellulosaisolering och
gips

Tegelpannor på läkt
Tegel‐
sandwichkonstruktion
med stenull

Takduk av bitumen
Träregelstomme med
mineralull och
gipsinnervägg

Tjärpapp dubbelt lager
Massivträstomme med
cellulosaisolering och
gipsinnervägg

Yttervägg

Fasadmaterial

110

Trä, norsk furu

Trä, norsk furu

Se yttervägg

Fibercementskivor

Trä, norsk furu

Innervägg

79

Träregel, enkla gips,
mineralull, tjocklek 100

Massivträ

Trä, norsk furu
Träregel, träpanel 15
mm cellulosaisolering
tjocklek 100

Stål, enkla gips,
mineralull, tjocklek 100

Träregel, enkla gips,
mineralull, tjocklek 100

Massivträ

Dörrar

3 st

Fönster

13,75

Trädörrar
Träfönster,
öppningsbara,
trippelglas

Trädörrar
Träfönster,
öppningsbara,
trippelglas

Trädörrar
Träfönster,
öppningsbara,
trippelglas

Trädörrar
Träfönster,
öppningsbara,
trippelglas

Trädörrar
Träfönster,
öppningsbara,
trippelglas

Trädörrar
Träfönster,
öppningsbara,
trippelglas

33675

27702

25034

37402

38965

31614

Resultat

GWP

