
 

Är   en   halvering   av   kvarteret   Neptuns  
klimatpåverkan   möjlig?  
-   Livscykelanalys   och   åtgärdsstudie   för   minskad   klimatpåverkan   från   stomme   och   grund   i  
kvarteret   Neptun,   samt   processverktyg   för   arbete   med   klimatutsläpp   i   tidigt   skede.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvarteret   Neptun   i   Västerås.   Foto:   Christian   Saltas   
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Sammanfattning  

Projektet   syftar   till   att   bidra   med   kunskap   och   arbetsmetoder   kring   hur   framtidens   flerbostadshus   ska  
tas   fram,   för   att   nå   bygg-   och   anläggningssektorns   delmål   att   2030   ha   minskat   utsläppen   av  
växthusgaser   med   50%.   

Livscykel   av   kvarteret   Neptun   visar   att   det   redan   idag   är   möjligt   att   göra   betydande   minskningar   av  
klimatpåverkan   kopplad   till   produktionen   av   flerbostadshus.   Majoriteten   av   flerbostadshusen   som  
byggs   i   Sverige   idag   har   en   stomme   av   betong.   Med   det   byggda   flerbostadshuset   kvarteret   Neptun   i  
Västerås   som   utgångspunkt   redovisar   projektet   åtgärder   som   med   tillgängliga   betongprodukter   på  
marknaden   uppnår   en   halvering   av   kvarterets   klimatpåverkan   kopplad   till   betongstomme   och   grund  
under   produktionsfasen   (A1-A3).   Genom   att   köpa   in   betongprodukter   med   lägre   klimatpåverkan,   samt  
att   optimera   betongkonstruktionen   och   på   så   sätt   minska   den   totala   mängden   använd   betong,   minskar  
kvarterets   klimatpåverkan   från   267   CO 2 -ekv-/m 2    BTA   till   129   CO 2 -ekv-/m 2    BTA.   

En   halvering   av   stommens   klimatutsläpp   har   uppnåtts  

Tabell    4.    Redovisning   av   uppnådda   utsläppsminskningar   i   kvarteret   Neptun   (inkl.   garage).  

Halveringen   av   betongstommens   klimatutsläpp   har   uppnåtts   utan   att   förändra   kvarterets   stomtyp,  
stommaterial,   byggnadsvolym   eller   gestaltning.   Att   en   sådan   stor   minskning   har   kunnat   göras   med  
relativt   enkla   åtgärder   beror   på   att   det   idag   finns   stora   skillnader   i   olika   betongproducenters  
klimatutsläpp   inom   samma   produktkategori.   Detta   visar   på   vikten   av   att   i   upphandling   ställa   krav   på  
att   betongproducenter   redovisar   klimatpåverkan   kopplat   till   deras   produkter.   Även   en   optimerad  
konstruktion   är   en   viktig   parameter   för   minimerade   utsläpp.   Studien   finner   ingen   specifik   åtgärd   som  
leder   till   en   stor   minskning   av   klimatutsläppen,   däremot   kan   optimeringar   göras   i   alla   byggnadsdelar,  
vilket   tillsammans   ger   en   stor   minskning.   Garaget   i   det   byggda   kvarteret   står   för   ca   30%   av  
klimatutsläppet.   Genom   minskade   P-tal   eller   andra   parkeringslösningar   borde   detta   utsläpp   kunna  
minskas.   

Ett   halverat   klimatavtryck   behöver   inte   öka   kostnaden  
Studiens   utgångspunkten   har   varit   att   föreslå   åtgärder   som   vid   en   nybyggnation   av   kvarteret   Neptun  
skulle   påverka   projektets   ekonomiska   ramar   i   så   liten   utsträcknings   som   möjligt.   Att   verifiera   vad  
produktionskostnaden   för   de   föreslagna   åtgärderna   blir   är   svårt,   utan   att   en   upphandling   av   ingående  
material   först   utförs.   Utifrån   studien   går   det   att   konstatera   att   kostnaden   för   stommen   skulle   öka,  
vilket   skulle   kunna   medföra   en   total   kostnadsökning   på   ca   3%   för   hela   projektet.   Utifrån   erfarenheten  
i   branschen   har   det   dessutom   visat   sig   att   kvalitén   på   projekteringen   kan   komma   att   leda   till   större  
skillnader   i   pris,   än   vilken   typ   av   betongprodukt   som   köps   in.   Det   går   därför   att   dra   slutsatesen   att   en  
nybyggnation   av   kvarteret   Neptun   med   ett   halverat   klimatavtryck   troligtvis,   men   inte   nödvändigtvis,  
kommer   att   bidra   till   vissa   kostnadsökningar.  
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Stommens   klimatutsläpp   och   utformning   behöver   verifieras   i   tidigt   skede  
För   att   optimering   av   konstruktioner   ska   leda   till   stora   minskningar   av    klimatutsläpp   och   bibehållen  
produktionskostnad   behöver   branschen   lära   sig   att   samverka   kring   klimatutsläpp   som   en  
designparameter   och   som   ett   nyckeltal.   De   digitala   BIM-verktyg   som   redan   idag   används   vid  
projekteringen   kan   nyttja   existerande   miljödatabaser   för   att   knyta   utsläppsdata   till   respektive   material  
och   byggnadsdel.   Detta   skulle   ge   större   möjligheter   för   klimatpåverkan   att   bli   en   designparameter   i  
tidiga   skeden   där   ekonomiska   och   gestaltningsmässiga   ramar   sätts   i   projekten.   Se   bild   nästa   sida.   

 

 
Bild   18.   Genom   att   tidigt   i   projekten   ställa   krav   och   utvärdera   klimatutsläppen   så   finns   tidigt   kravställningar   för   nästa   aktör   i  
kedjan.   

Verktygen   för   minskad   klimatpåverkan   finns  
Projektet   visar   att   det   finns   produkter,   kunskap   och   verktyg   för   att   ställa   om   till   en   produktion   av  
flerbostadshus   med   avsevärt   lägre   klimatpåverkan.   För   att   förändring   ska   ske   på   bred   front   behöver  
klimatutsläpp   bli   en   kravställning   inom   upphandlingar   av   stomleverantörer   och   stomsystem,   men   även  
bli   en   designparameter   i   projektens   tidiga   skeden.   Kommuner   skulle   kunna   ge   bostadsproducenter  
starkare   incitament   för   att   ställa   om   sin   produktion   mot   minskade   klimatutsläpp   genom   att   exempelvis  
flerbostadshus   med   låg   klimatpåverkan   premieras   vid   kommunala   markanvisningar.   
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Bostadsentré   i   kvarteret   Neptun.   Foto:   Christian   Saltas  
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1.   Inledning  

Från   2045   ska   Sverige   inte   längre   ha   några   nettoutsläpp   av   växthusgaser,   enligt   de   klimatmål   som  
riksdagen   har   antagit   (1).    I   bygg-och   anläggningssektorns   färdplan   är   målet   att   redan   2030   ha   minskat  
utsläppen   av   växthusgaser   med   50%   (jmf   2015)   (2).   Byggbranschen   står   idag   för   en   femtedel   av  
landets   klimatpåverkan   samtidigt   som   Boverket   spår   ett   ökat   behov   av   bostäder   framöver   (3).  
Boverkets   bostadsmarknads-enkät   från   2019   visar   att   landets   kommuner   ser   ett   fortsatt   stort   behov   av  
nyproduktion   av   bostäder,   främst   i   våra   centralorter   (4).   Enligt   Boverkets   prognos   för   2018-2027   är  
det   beräknade   behovet   64   000   nya   bostäder   per   år   (5).   För   att   både   klimatmålen   och  
bostadsförsörjningen   ska   uppfyllas   krävs   stora   omställningar   av   bostadsproduktionen.  

Det   här   projektet   undersöker   hur   klimatpåverkan   kopplad   till   produktionen   av   flerbostadshus   kan  
minimeras   genom   att   implementera   de   lösningar   för   minskad   klimatpåverkan   som   redan   idag   finns  
tillgängliga   på   marknaden.   Utgångspunkten   har   varit   att   förhålla   sig   likvärdigt   till   de   villkor   som  
kvarteret   Neptun   hade   när   kvarteret   projekterades   och   byggdes,   exempelvis   avseende   övergripande  
inriktningsbeslut   kring   stomval,   byggnadsvolymer   och   gestaltning   samt   inom   ungefär   motsvarande  
ekonomiska   ramar.   

I   rapporten   används   begreppen   klimatpåverkan   och   klimatutsläpp   för   att   beskriva   samlade   utsläpp   av  
koldioxidekvivalenter   (CO 2    ekv.).   Koldioxidekvivalenter   är   ett   mått   på   olika   gasers   bidrag   till  
växthuseffekten   omräknat   till   utsläpp   av   koldioxid.   Begreppet   förklaras   mer   ingående   i   kapitel   2.  
 

Problemformulering  

Fokusskifte   -   Från   driftsfas   till   produktionsfas  

Kvarteret   Neptun   är   Sveriges   första   flerbostadshus   med   plusenergistandard   som   även   uppnår   kraven  
för   Miljöbyggnad   Guld.   När   projektet   utformades   lades   ett   stort   fokus   på   minimerad  
energianvändning   under   brukstiden,   men   däremot   fanns   ingen   kravställning   för   klimatutsläpp   under  
produktionsfasen.   Detta   kan   på   många   vis   sägas   vara   talande   för   hur   hållbarhet   inom   byggbranschen  
fram   tills   nu   framförallt   fokuserat   på   minskning   av   energianvändningen   och   klimatpåverkan   i  
byggnadens   driftsfas.   

Tack   vare   ett   stort   fokus   och   tydliga   kravställningar   de   senaste   åren   har   klimatutsläppet   i   driftsfasen  
minskat   rejält   i   nya   byggnader.   I   IVAs   rapport   “Klimatpåverkan   från   byggprocessen”   från   2014  
ifrågasätts   därför   den   tidigare   tumregeln   att   85%   av   en   byggnads   klimatavtryck   härrör   från   driftsfasen  
och   endast   15%   från   produktionsfasen.   Rapporten   visar   att   den   ökande   energieffektiviteten  
tillsammans   med   miljövänligare   energi   i   driftsfasen   gjort   att   produktionsfasen   idag   kan   stå   för  
omkring   hälften   av   klimatutsläppen   från   ett   nybyggt   flerbostadshus   (6).   På   grund   av   att  
produktionsskedets   klimatpåverkan   blivit   en   allt   större   del   av   den   det   totala   klimatpåverkan   från  
flerbostadshus   finns   ett   behov   av   att   ta   fram   data   på   hur   stora   utsläpp   som   kan   knytas   till  
produktionskedet   av   ett   normalt   flerbostadshus,   samt   hur   detta   utsläpp   kan   minimeras.   

Behov   av   ökad   kunskap   kring   flerbostadshusen   klimatpåverkan   i   produktionsskedet  

Idag   finns   det   inga   lagkrav   som   reglerar   klimatutsläpp   kopplade   till   produktionsskedet   inom  
byggsektorn.   Dessutom   har   en   låg   klimatpåverkan   premierats   i   liten   utsträckning   vid   exempelvis  
kommunala   markanvisningar   och   andra   offentliga   upphandlingar.   Detta   har   gett   byggaktörerna   svaga  
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incitament   för   att   mäta   och   i   förlängningen   minska   sina   klimatutsläpp   i   produktionsskedet,   i   synnerhet  
i   relation   till   andra   ekonomiska   prioriteringar.   De   flesta   aktörer   är   dock   redan   nu   medvetna   om   att  
byggsektorn   står   för   en   stor   del   av   Sveriges   klimatutsläpp,   men   få   har   kännedom   om   hur   stort   avtryck  
som   de   egna   projekten   ger   upphov   till.   Kunskapen   är   låg   både   gällande   vilka   skeden   och  
byggnadsdelar   som   står   för   de   största   utsläppen   sett   till   projekten   som   helhet.  

Boverkets   slutrapport   för   införandet   av   en   klimatdeklaration   konstaterar   att   okunskapen   om  
byggsektorns   klimatpåverkan   bland   branschens   aktörer   omöjliggör   effektiva   åtgärder   för   att   minska  
koldioxidutsläppen   (7).   Risken   är   idag   att   stora   resurser   läggs   på   ineffektiva   insatser   som   genererar  
små   utsläppsminskningar.   Kunskapen   kring   hur   branschen   kan   göra   de   mest   kostnadseffektiva   och  
största   utsläppsminskningarna   inom   dagens   produktion   behöver   därför   öka   i   samtliga   led.   

Utvärdering   av   klimatpåverkan   görs   för   sent   i   processen  

Idag   miljöcertifieras   allt   fler   flerbostadshus,   vilket   också   inneburit   att   det   görs   allt   fler  
livscykelanalyser   av   nyproduktion.   LCA   är   en   bra   utgångspunkt   för   att   sprida   kunskap   om   storheter  
och   fördelning   av   klimatutsläpp   inom   bostadsproduktionen.   Problemet   idag   är   dock   att   dessa  
mätningar   vanligtvis   görs   i   ett   relativt   sent   skede   när   avgörande   inriktningsbeslut   i   projekten   redan   är  
tagna   och   både   svåra   och   kostnadsdrivande   att   ändra.   Avgörande   beslut   kring   utformningen   av  
stommen   och   grund,   som   alltså   har   störst   påverkan   på   både   klimat   och   ekonomi,   tas   både   under  
projekteringsskeden   och   vid   olika   steg   av   upphandling.   Utvärdering   av   klimatutsläpp   behöver   alltså  
komma   in   tidigare   i   processen   när   dessa   kritiska   inriktningsbeslut   är   möjliga   att   påverka   och   styra.  

Digitaliseringen   kan   nyttjas   bättre   

“Digitaliseringen   är   en   av   de   absolut   största   utvecklingsmöjligheterna   inom   fastighetssektorn   som   vi  
kan   se   idag”,   konstaterar   SKL,   Sveriges   kommuner   och   landsting   (8).   Samtidigt   som   flertalet   aktörer  
ser   hur   digitaliseringen   kan   bidra   till   att   hantera   klimatutmaningarna,   öka   kvaliteten   och   minska  
kostnader,   rankas   byggbranschen   globalt   sett   återkommande   “som   den   näst   minst   digitala   av   alla  
samhällsbranscher”   (9).   I   princip   alla   aktörer   inom   bostadsproduktionen   arbetar   digitalt   i   någon   form  
men   den   fulla   potentialen   av   digitaliseringen   har   ännu   inte   tagits   tillvara.   De   digitala   modeller   som  
idag   tas   fram   i   projekteringsskedet   och   tillverkningsskedet   borde   kunna   nyttjas   bättre   för   att   förstå  
projektets   klimatpåverkan.  

 
Målbild:   Kostnadseffektiva   bostäder   med   halverad   klimatpåverkan   från  
stommen.  

Studien   har   som   mål   att   visa   på   åtgärder   som   halverar   klimatpåverkan   genererad   av   projektets  
fallstudie,   det   redan   byggda   kvarteret   Neptun   i   Västerås.   Detta   för   att   bidra   med   kunskap   och  
arbetsmetoder   kring   hur   framtidens   flerbostadshus   ska   tas   fram,   för   att   nå   bygg-   och  
anläggningssektorns   delmål   att   2030   ha   minskat   utsläppen   av   växthusgaser   med   50%.   Studien   syftar  
till   att   redovisa   det   byggda   kvarterets   utsläpp   kopplade   till   stomme   och   grund   under   produktions- 
skedet.   Studien   avgränsas   till   dessa   byggdelar   då   de   har   identifierats   som   mest   kritiska   för   både  
ekonomi   och   klimatpåverkan.   I   ett   nästa   steg   föreslås   åtgärder   som   har   som   mål   att   nå   en   halvering   av  
klimatutsläppen   kopplade   till   stomme   och   grund.   

Med   utgångspunkt   i   åtgärdsförslagen   är   målet   även   att   ta   fram   en   processbeskrivning   för   hur   arbetet  
med   klimatutsläpp   ska   kunna   implementeras   i   framtida   flerbostadshusprojekt.   
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Bild   1.   Projektupplägg  

Målgrupp   och   fokus  
Studien   riktar   sig   till   de   aktörer   som   i   sin   dagliga   verksamheter   arbetar   med   produktion   av  
flerbostadshus.   Praktiserande   konsulter,   tjänstemän,   byggaktörer,   entreprenörer   och   leverantörer   är  
tänkta   mottagare   av   rapporten.   De   flesta   av   dessa   roller   finns   också   representerade   bland   de   aktörer  
som   har   medverkat   i   projektet.   

Ambitionen   har   varit   att   skapa   ett   lättillgänglig   rapport   där   inga   särskilda   förkunskaper   krävs   för   att   ta  
del   av   innehållet,   men   där   komplexiteten   i   branschen   vägs   in.   Studien   ska   fungera   som   en   grund   för  
byggbranschens   samverkan   mot   målet   om   minskad   klimat-   och   miljöpåverkan.  

 
Metod  
Projektet   är   uppdelat   i   två   delar,   en   kvantitativ   och   en   kvalitativ   del.   Den   kvantitativa   delen   består   av  
en   LCA-analys,   där   det   byggda   kvarteret   Neptun   utvärderas   utifrån   sin   stommes   klimatpåverkan,   samt  
beräkningar   av   föreslagna   åtgärder   för   minskad   klimatpåverkan.   Metod   och   avgränsningar   för  
LCA-analyserna   beskrivs   i   kapitel   4.    Utvärdering   av   Neptun   1.0 .  

För   att   arbeta   fram   förslag   till   förändringar   av   kvarteret   Neptun   samt   utvärdering   av   förslagen   har   en  
workshopserie   genomförts.   Formatet   har   fungerat   som   ett   gemensamt   forum   för   att   fånga   en   mångfald  
av   perspektiv   i   de   frågor   som   är   avgörande   för   att   nå   ett   bostadsbyggande   med   minskad  
klimatpåverkan.   Varje   workshop   har   haft   en   tydligt   fokus   och   i   samverkan   har   de   medverkande  
aktörerna   stegvis   närmat   sig   projektets   övergripande   frågeställningar.   

Tema   för   de   genomförda   workshopdelarna   har   varit:  

1.   Omvärldsanalys   i   relation   till   projektet  
-   Vilka   aspekter   (avgörande   aktörer,   pågående   utveckling   respektive   dimensionerande   faktorer)  
bedömer   respektive   aktör   vara   både   påverkningsbara   och   relevanta   för   projektet?  
 
2.   Neptun   2.0:   strategier   för   kostnadseffektiva   bostäder   med   halverad   klimatpåverkan  
-   Vilka   variabler   har   varit   koldioxid-   respektive   kostnadsdrivande   i   fallstudien   och   vad   finns   det   för  
strategier   för   att   minska   klimatpåverkan   inom   likvärdiga   förutsättningar?  

3.   Processverktyg  
-   Hur   kan   ett   processverktyg   utformas   för   att   främja   en   arbetsmetodik   vid   både   projektering   och  
upphandling   som   säkerställer   en   kostnadseffektiv   produktion   med   minimerat   koldioxidutsläpp?  

Resultaten   från   respektive   workshop   har   dokumenterats   och   slutligen   sammanställs   i   det   här  
dokumentet.   
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2.   Bakgrund  
Kommande   lagkrav   på   klimatdeklaration   vid   uppförande   av   byggnader  
Just   nu   pågår   arbete   med   att   ta   fram   förslag   till   ny   lagstiftning   kring   redovisning   av   klimatpåverkan  
vid   produktionen   av   byggnader   i   Sverige   (10).   Från   och   med   1   januari   2022   kan   det   krävas   att   all  
nybyggnation   i   Sverige   ska   redovisa   sin   klimatpåverkan   utifrån   ett   livscykelperspektiv.   Syftet   är   att  
tydliggöra   bygg-   och   fastighetssektorns   klimatpåverkan   gentemot   enskilda   köpare   eller   offentliga   och  
privata   upphandlare.   2017   fick   Boverket   uppdrag   av   Regeringen   att   föreslå   metoder   och   regler   för   att  
redovisa   nyuppförda   byggnaders   klimatpåverkan   under   byggskedet   (A1-A5).   Förslaget   är   att   till   en  
början   endast   kräva   att   utsläppen   ska   deklareras.   Boverket   bedömer   att   lagförslagets   påverkan   på  
byggsektorn   kommer   att   bli   stor.   Första   etappen   innebär   att   nyuppförda   flerbostadshus   och   lokaler   ska  
redovisa   sin   klimatpåverkan   i   produktionsskedet.   År   2027   kan   även   gränsvärden   komma   att   införas,  
likt   de   gränsvärden   som   idag   finns   kring   energianvändning.   Tack   vare   en   utveckling   av  
livscykelanalys-metoden   börjar   det   nu   bli   möjligt   att   tillförlitligt   kvantifiera   klimatpåverkan   och   då  
också   lagstifta   om   en   sådan   redovisning.   

 
Livscykelanalys   -   Metod   för   kvantifiering   av   miljöpåverkan  
Livscykelanalys   (LCA)   som   metod   har   tagits   fram   för   att   möjliggöra   analyser   av   miljöpåverkan   av  
produkter   eller   tjänster   under   hela   dess   livscykel(11).   Utsläppen   från   en   produkt   eller   tjänst   beräknas  
från   det   att   råvarorna   utvinns,   genom   produktion   och   användning   fram   till   avfallshantering.   I   denna  
rapport   kommer   klimatpåverkan   utvärderas   i   form   av   koldioxidekvivalenter,   men   en   livscykelanalys  
kan   även   användas   för   att   beräkna   annan   miljöpåverkan.   Exempel   på   andra   områden   som   går   att  
undersöka   är   försurning,   resursutarmning,   övergödning,   ozonnedbrytning   samt   bildandet   av   marknära  
ozon.   När   en   byggnads   livscykel   utvärderas   används   ofta   följande   faser   i   livscykeln,   se   figur   nedan.  

 

 
Bild   2.   Livscykelfaser   av   en   byggnad   enligt   EN   15978.   

Om   syftet   är   att   få   en   komplett   bild   av   en   byggnads   utsläpp   under   sin   livstid,   ska   alla   olika   faser  
inkluderas,   samt   byggnaden   i   sin   helhet.   Det   är   dock   vanligt   att   vissa   delar   av   en   byggnads   livscykel  
väljs   ut   för   att   undersökas.   Genom   att   begränsa   antalet   faser   som   undersöks   minskas   risken   för  
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felaktiga   antaganden   om   processer   i   byggnadens   livscykel   som   kommer   ske   i   en   avlägsen   framtid.  
Det   är   viktigt   att   notera   att   för   att   få   en   rättvis   bedömning   går   det   endast   att   jämföra   livscykelanalyser  
som   är   utförda   med   samma   omfattning,   metod   och   avgränsningar.   Detta   innebär   att   bara   för   att   en  
livscykelanalys   har   tagits   fram,   går   den   inte   per   automatik   att   jämföra   med   andra   livscykelanalyser.   

Environmental   product   declaration   -   EPD  

För   att   kunna   utföra   en   livscykelanalys   av   en   vara   eller   byggnad   behövs   stora   mängder   information  
om   de   ingående   komponenternas   miljöpåverkan.   En   ingående   produkts   miljöpåverkan   kan  
sammanställs   i   en   så   kallad   EPD   -   Environmental   product   declaration   (12).   

EPD-systemet   är   idag   en   internationell   standard   för   oberoende   och   jämförbara   deklarationer   av   en  
produkt   eller   tjänsts   miljöpåverkan   under   hela   dess   livscykel.   Standarden   lanserades   i   Sverige   1998  
och   har   efter   det   rönt   stort   intresse   utomlands   och   med   tiden   blivit   en   internationell   standard.   Tanken  
med   systemet   är   att   förenkla   arbetet   med   att   genomföra   gröna   upphandlingar   inom   privat   och   offentlig  
sektor.   Systemet   är   ett   Typ   III   ISO-system,   vilket   innebär   att   produkter   och   tjänster   utvärderas   mot   ett  
bestämt   antal   parametrar,   utan   att   en   värdering   eller   viktning   av   produkterna   görs.   Det   betyder   att   alla  
produkter   kan   få   en   EPD   som   verifierat   produktens   påverkan   på   miljön,   även   fast   EPD:n   kan   visa   att  
produkten   har   en   mycket   stor   och   negativ   miljöpåverkan.  

För   att   öka   möjligheten   att   jämföra   olika   produkter   i   systemet   så   delas   alla   produkter   in   i   en   kategori,  
kallad   PCR   –   Product   Category   Rules   (13).   Inom   varje   kategori   finns   alltså   förutbestämda  
beräkningsregler   för   hur   EPD:n   för   den   specifika   produkten   ska   räknas   fram.   Produkter   inom   samma  
kategori   blir   därför   jämförbara   och   det   underlättar   val   mellan   olika   produkter   eller   tillverkare.   Till  
exempel   räknas   alla   betongprodukter   på   samma   sätt   när   informationen   om   deras   miljöpåverkan  
sammanställs.   

Flera   miljöcertifieringar   av   byggnader   ställer   krav   på   att   EPD:er   för   vissa   byggnadsdelar   ska  
redovisas.   Bland   annat   kräver   Miljöbyggnad   Silver   och   Guld   att   redovisning   av   EPD:er   ska   ske   för   en  
viss   andel   av   de   ingående   materialen   som   i   husets   stomme   och   grundläggning.  

CO 2 -   ekvivalenter  

Idag   är   det   vanligt   att   prata   om   klimatpåverkan   i   LCA-sammanhang.   Klimatpåverkan   beräknas   i  
koldioxidekvivalenter   (CO 2    ekv.),   vilket   är   ett   samlat   mått   på   olika   gasers   bidrag   till   växthuseffekten  
under   vanligen   100   år   (GWP-100).   Det   vill   säga   hur   stor   påverkan   på   växthuseffekten   de   gaser   som  
släpps   ut   i   atmosfären    får   vid   studie   av   deras   bidrag   under   en   period   av   100   år   och   har   inget   att   göra  
med   byggnadens   beräknade   livslängd.   Olika   gaser   har   nämligen   olika   lång   livslängs   i   atmosfären   och  
deras   klimatpåverkan   avtar   därför   i   olika   hastighet.   

Funktionell   enhet   -   FU  

Ett   annat   viktigt   begrepp   för   livscykelanalyser   är   funktionell   enhet   (11).   I   en   LCA   kommer   all  
miljöbelastning   kvantifieras   mot   ett   referensflöde   som   motsvarar   produktens   eller   varans   primära  
funktion.   Detta   referensflöde   kallas   studiens   funktionella   enhet.   Även   om   en   vara   eller   tjänst   inte   bara  
har   en   funktion   måste   en   funktionell   enhet   väljas.   För   byggnader   är   det   vanligt   att   använda   ”per   m 2    ”,  
där   referensarean   kan   vara   till   exempel   A temp     eller   BTA.   Det   går   dock   att   diskutera   om   detta   är   den  
enhet   som   bäst   representerar   byggnadens   funktion.  
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Betongprodukter   med   lägre   klimatutsläpp  
Mer   än   90%   av   betongens   klimatpåverkan   orsakas   av   cement  

Armerad   betong   som   används   i   betongstommar   är   ett   kompositmaterial   som   består   av   betong   med  
armering   av   stål.   I   en   betongstomme   är   betongen   den   största   källan   till   utsläpp.   Ca   85-90   %   kommer  
från   betongen,   medan   armeringen   står   för   ca   10-15   %   av   klimatpåverkan   (14).   Betongen   i   sig   är   en  
blandning   av   ballast   och   cement,   där   cementen   fungerar   som   limmet   i   blandningen.   Vid   tillverkning  
av   cement   fås   cementklinker   som   en   mellanprodukt.   Det   är   denna   cementklinker   som   ger   upphov   till  
över   90   %   av   klimatpåverkan   från   betongen.   

Cementklinker   tillverkas   av   finmalet   lermaterial   och   kalksten   som   upphettas   till   1400-1500   grader.  
Uppvärmningen   kräver   stora   mängder   energi,   men   förbränningen   av   kalkstenen   ger   även   upphov   till  
koldioxidutsläpp.   Processen,   som   kallas   kalcinering,   bidrar   till   omkring   60   %   av   utsläppen   vid  
tillverkning   av   cementklinker,   resterande   40   %   kommer   från   utsläppen   kopplade   till   bränslet   för  
uppvärmning   som   krävs   vid   framställningen.   Hur   mycket   cement   som   används   samt   hur   den   har  
framställts   har   alltså   stor   påverkan   på   vilken   klimatpåverkan   betongen   har.   

 

Bild   3.   Betongens   livscykel   med   dess  
klimatpåverkan.   (Fossiltfritt   Sverige   och  
Betonginitiativet)  

 

 

 

 

 

 

 

Följande   fem   variabler   är   de   som   i   störst   utsträckning   påverkar   en   betongprodukts   totala   utsläpp:  

1.   Andel   cement   i   betongen  
2.   Typ   av   uppvärmning   vid   kalcinering   av   cement  
3.   Val   av   framställningsmetod   av   cement  
4.   Val   av   transport   från   fabrik  
5.   Typ   av   armeringsstål  

Klimatförbättrad   eller   grön   betong  

Det   sker   mycket   forskning   och   innovation   på   området   för   att   ställa   om   till   en   betongproduktion   med  
lägre   klimatpåverkan.   De   flesta   klimatförbättrande   betongprodukter   har   en   mindre   andel   cement   i  
betongen.   Enligt   Otto   During   på   RISE   kan   en   mindre   andel   cement   uppnås   genom   att   blanda   i   andra  
bindemedel   som   exempelvis   slagg   från   järnmalmsproduktion,   flygaska   eller   grafen.   Det   finns  
producenter   som   idag   har   betong   på   marknaden   som   består   av   ca   40%   slagg   (150   kg   av   totalt   370   kg  
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bindemedel   per   kubikmeter   betong).   En   betong   med   inblandning   av   slagg   ger   en   produkt   med   lägre  
klimatpåverkan,   tätare   struktur   och   mindre   risk   för   värmesprickor.   Dessutom   ger   den   vanligen   fina  
gjutytor   och   god   arbetbarhet.   Nackdelen   med   en   betong   med   större   andel   slagg   är   att  
tillverkningsprocessen   förlängs   på   grund   av   ungefär   dubblerad   torktid.  

Betong   med   minskad   andel   cement   har   hittills   främst   använts   för   platsgjutning,   på   grund   av   att   dagens  
produktion   av   prefabricerad   betong   inte   tillåter   förlängda   torktider   i   fabrikerna.   Rent   praktiskt   finns  
det   inga   hinder   för   att   använda   betong   med   minskad   cementandel   i   produktionen   av   prefabricerad  
betong.   Den   här   typen   av   klimatförbättrad   betong   är   känslig   för   kyla,   varför   den   skulle   kunna   vara  
fördelaktig   att   använda   i   förtillverkade   element   som   produceras   på   fabrik   i   en   kontrollerad   miljö.  
Anledningen   till   att   det   än   så   länge   sker   i   liten   skala   är   att   detta   kräver   investeringar   för   att   ställa   om  
produktionsanläggningarna   för   att   anpassas   till   de   längre   torktiderna.   Dessutom   behöver   mer   värme  
tillföras   under   tillverkningsprocessen   för   den   här   typen   av   klimatförbättrad   betong,   vilket   leder   till  
något   ökade   driftskostnader.  

Idag   finns   det   cementsorter   med   upp   till   65%   slagg   som   testas,   men   det   är   i   liten   skala   och   inte   så  
vanligt   förekommande   i   Sverige.   Just   nu   arbetar   exempelvis   det   statliga   forskningsinstitutet   RISE   med  
att   kombinera   slagg   och   alternativa   material   som   bioaskor   för   att   på   så   sätt   skapa   en   betong   med   ännu  
lägre   utsläpp.   

Betong-   och   cementfabrikernas   energiförsörjning   är   också   en   viktig   parameter   för   att   minska  
klimatutsläppen.   Vid   cementproduktionen   behövs   stora   mängder   energi   för   att   värma   upp   kalkstenen.  
Om   denna   uppvärmning   sker   med   restprodukter   som   plast,   papper   och   bildäck,   istället   för   kol   och  
olja,   så   sker   en   stor   minskning   av   koldioxidutsläppen.   Fabrikernas   hela   energiförsörjning   behöver  
ställas   om   för   att   den   klimatförbättrade   betongen   ska   få   så   lågt   koldioxidutsläpp   som   möjligt.   

Det   pågår   flera   praktiknära   initiativ   för   att   ta   fram   betongprodukter   med   reducerad   klimatpåverkan.  
Sveriges   betongproducenter   har   även   börjat   driva   på   i   frågan   genom   branschprojektet  
“Betonginitiativet”.   

 
Stommens   klimatpåverkan  

Betong   dominerar   som   konstruktionsmaterial  

Den   svenska   bostadsproduktionen   har   ökat   under   de   senaste   tio   åren.   Under   2017   producerades   35  
800   bostäder   i   flerbostadshus   i   Sverige   varav   85%   utfördes   med   betongstomme   (15).   Betongen   har  
under   lång   tid   varit   det   dominerande   konstruktionsmaterialet   i   Sverige.   Andra   stomalternativ   som  
volymelement   i   trä   eller   massiva   trästommar,   har   sakta   börjat   ta   marknadsandelar   av  
betongproducenterna,   men   betong   är   idag   fortfarande   det   dominerande   konstruktionsmaterialet   i  
flerbostadshus.   

Under   de   senaste   två   decennierna   har   produktionen   av   flerbostadshus   även   utvecklats   mot   en   allt  
större   grad   av   prefabricering.   1995   var   61%   av   nyproducerade   flerbostadshus   helt   eller   delvis  
förtillverkade.   År   2017   var   samma   andel   89%.   Det   är   främst   andelen   delvis   förtillverkade  
flerbostadshus   som   har   ökat,   från   28%   till   54%   under   samma   period   (16).   På   grund   av   betongens  
dominans   som   konstruktionsmaterial   kan   slutsats   dras   om   att   förtillverkningen   av   betongstommar   har  
ökat.   Orsaken   till   ett   minskat   användande   av   platsgjuten   betong   och   ökat   industriellt   byggande   med  
prefabricerade   lösningar   är   framförallt   att   det   ses   som   ekonomiskt   fördelaktigt.  
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Även   i   framtiden   finns   anledning   att   tro   att   det   fortsatt   kommer   att   finnas   en   stor   andel  
betongkonstruktioner   inom   bostadsproduktionen.   Grundläggning   är   en   del   av   stommen   som   nästan  
uteslutande   utförs   i   betong,   oavsett   vilket   konstruktionsmaterial   som   väljs   i   övriga   delar   av  
byggnaden.    Betongens   dominans   som   konstruktionsmaterial   samt   att   den   även   används   i   stommar   av  
andra   material   gör   att   det   är   viktigt   att   undersöka   hur   klimatpåverkan   kopplad   till   betong   kan   minska.   

Stommens   andel   av   flerbostadshusets   klimatpåverkan  

Stommen   är   den   i   särklass   största   investeringen   i   ett   flerbostadshus   och   står   även   för   en   stor   del   av  
husets   klimatpåverkan.   I   studien   “Byggandets   klimatpåverkan”   (17)   av   IVL   har   en   omfattande  
livscykelanalys   gjorts   av   bostadskvarteret   Blå   Jungfrun   1,   där   i   princip   byggnadens   alla   delar   tagits   i  
beaktande.  

Studien   visar   att   stommen   är   den   byggnadsdel   som   har   störst   klimatpåverkan   i   ett   typiskt  
nyproducerat   flerbostadshus   med   betongstomme.   I   fallet   Blå   Jungfrun   kan   hälften   av   klimatpåverkan  
kopplas   till   betong   och   armeringen   som   ingår   i   stommen   och   grunden.   Kvarteret   Blå   Jungfrun   saknar  
dock   garage   i   källare,   vilket   kvarteret   Neptun   har.   Ett   garage   skulle   ytterligare   öka   utsläppen   från  
betong   och   armering.  

 

Bild   4.   Blå   Jungfruns   klimatutsläpp   uppströms   (A1-A5)   per   ingående   material   (Liljenström,   2015)  
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3.   Kvarteret   Neptun  
Sveriges   första   flerbostadshus   med   plus-energi,   samt   Miljöbyggnad   guld.   

Kvarteret   Neptun   är   Sveriges   första   flerbostadshus   med   plusenergi-standard   som   även   uppnår   kraven   i  
Miljöbyggnad   Guld.   Byggnaderna   är   del   av   stadsdelen   Öster   Mälarstrand   -   Västerås   nya   hållbara  
teknik-   och   miljöstadsdel.   Innovativ   energiteknik   för   varmvatten   och   en   stor   solcellsanläggning   skiljer  
ut   kvarteret   från   övrig   bostadsproduktionen   i   landet,   men   sett   till   stommen   är   kvarteret   mer  
konventionellt.  

Kvarteret   Neptun   är   ett   av   de   första   större   plusenergiprojekten   i   Sverige   och   uppfördes   åren  
2016-2018   av   Sveafastigheter   Bostad.   Projektet   är   ritat   av   Alessandro   Ripellino   Arkitekter   och   WSP  
har   varit   tekniska   konsulter.   Projektet   är   genomfört   som   en   totalentreprenad   av   H2   Entreprenad.  
Kvarteret   innehåller   121   hyreslägenheter   i   blandade   storlekar   och   är   beläget   på   Öster   Mälarstrand   i  
Västerås.   Byggnaderna   är   uppförda   i   halvprefabricerade   betongelement   med   platsbyggda   fasader   av  
plåt.   Bjälklagen   består   av   en   blandning   av   håldäcksbjälklag   och   homogena   prefabricerade   bjälklag.  
Kvarteret   har   en   underbyggd   gård   med   garage   och   lägenhetsförråd.   Grunden   består   av   platsgjuten  
betong   och   ligger   delvis   under   grundvattennivå.   

Grundfakta   kvarteret   Neptun:  

● 3   huskroppar,   5   trapphus.   
● 121   lägenheter,   1-4   ROK  
● Planerad   för   ca   250   boende  
● Snittstorlek   57   m 2 /lgh  
● 11   805   m 2    BTA  
● 6932   m 2    BOA  
● 9446   m 2    A temp   
● ca   45   P-platser   i   garage  
● Färdigställt   2018  
● Tillverkare   prefabelement   i   betong:   Lasbet,   Tallin,   Estland  
● Tillverkare   platsgjuten   betong:   Thomas   Betong,   Västerås,   Sverige  

 

Kvarteret   Neptuns   grund   och   stomme  

Kvarteret   Neptun   har   en   delvis   förtillverkad   betongstomme   där   källarvåning   är   platsgjuten,   medan  
övriga   stomelement   är   prefabricerade.   De   prefabricerade   delarna   av   stommen   har   tillverkats   i   Estland  
och   sedan   transporterats   med   båt   från   Tallin   till   Västerås.   De   förtillverkade   elementen   består  
framförallt   av   håldäcksbjälklag   och   halvsandwich-ytterväggar.   Halvsandwich   innebär   att   den   bärande  
betongskivan   och   isoleringsskiktet   levereras   som   ett   element,   medan   fasadens   ytterskikt   monterats   på  
plats.   

Uppskattningsvis   har   mer   än   hälften   av   de   flerbostadshus   som   har   byggts   i   Sverige   de   senaste   åren   en  
betongstomme   som   är   producerad   i   Baltikum,   i   synnerhet   gäller   det   flerbostadshus   med   förtillverkad  
stomme.   Anledningen   till   att   framförallt   prefabstommar   köps   in   från   utlandet   är   att   priset   är   lägre.  
Nackdelen   är   att   logistik   i   form   av   sjötrafik   och   längre   transporter   ses   som   en   projektrisk.   För   fem   år  
sedan   var   det   ungefär   en   femtedel   billigare   med   stommar   från   Baltikum,   erfar   de   medverkande  
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aktörerna.   Som   en   konsekvens   av   kronans   kurs   i   förhållande   till   euron   har   dock   efterfrågan   på   den  
svenska   marknaden   nu   ökat   och   importen   minskat.  

Den   platsgjutna   betongen   har   producerats   i   en   närliggande   fabrik   ungefär   en   kilometer   från  
byggarbetsplatsen.   Denna   betong   återfinns   framförallt   i   bottenplattan   men   har   även   använts   som   så  
kallad   arbetsbetong.   Det   innebär   att   man   har   gjutit   180   mm   betong   under   grundplattan   för   att  
underlätta   övriga   grundläggningsarbeten   och   skapa   en   säkrare   arbetsplats   med   tanke   på   kvarterets  
låga   nivå   i   förhållande   till   grundvattnet.  

Betongstommen   i   kvarteret   Neptun   kan   sammanfattningsvis   sägas   spegla   en   utveckling   under   de  
senaste   tio   åren   i   Sverige   som   inneburit   en   fortsatt   stor   andel   av   stommar   i   betong,   samt   en   ökande  
prefabriceringsgrad.   

 

 

Bild   5.   Situationsplan/typplan.   Bild:   Alessandro   Ripellino   arkitekter  

 

Bild    6 .    Sektion.    Bild:   Alessandro   Ripellino   arkitekter   
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4.   Utvärdering   av   Neptun   1.0  

Vad   har   kvarteret   Neptun   för   klimatpåverkan   och   vilka   byggnadsdelar   i   stomme   och   grund   står   för   de  
största   klimatutsläppen?   I   det   här   kapitlet   presenteras   resultatet   av   livscykelanalysen   av   det   byggda  
kvarteret   Neptuns   stomme   och   grund   kopplat   till   produktionsfasen   A1-A3.   Detta   nyckeltal   utgör  
studiens   referensvärde   som   samtliga   förbättringsåtgärder   i   kommande   kapitel   relaterar   till.  
 
Avgränsningar   av   livscykelanalysen   
Livscykelanalysen   av   kvarteret   Neptun   är   avgränsad   till   faserna   A1,   A2   och   A3   som   definieras   i   SS  
EN   15804,   och   avser   stommen   och   grundläggningens   klimatpåverkan   i   enlighet   med   Miljöbyggnad  
3.0.   Till   stommen   hör   bärande   väggar,   pelare,   balkar,   bjälklag,   balkongplattor   och   trapplopp.   Ingående  
material   i   stommen   och   grundläggning   ned   till   dräneringsskikt   redovisas   i   analysen.   Pågjutning   av  
håldäcksbjälklag   samt   pålar   eller   annan   nödvändig   lokal   grundförstärkning   ingår   inte   i   beräkningarna.  
I   analysen   studeras   faktiskt   material   i   stomme   och   grund,   ingen   hänsyn   tas   därför   till   det   spill   av  
material   som   sker   på   arbetsplatsen.   I   den   här   analysen   beräknas   inte   modulerna   A1   till   A3   separat,  
utan   räknas   samman.   Detta   förhållningssätt   följer   de   europeiska   standarderna   EN   15804   och   EN  
15978.  

 
Bild   7.   Livscykelfaser   av   en   byggnad   enligt   EN   15978.   Detta   projekt   utvärderar   fas   A1-A3.   

Analysen   av   kvarteret   Neptun   i   det   här   projektet   fokuserar   endast   på   klimatpåverkan.   Det   är   dock  
viktigt   att   påpeka   att   klimatpåverkan   bara   är   en   av   många   miljöpåverkande   faktorer   som   kan   studeras  
med   hjälp   av   en   livscykelanalys.   

I   fallstudien   för   kvarteret   Neptun   används   A temp    som   funktionell   enhet   kompletterat   med   de  
funktionella   enheterna   BTA   och   antal   boende.   A temp ,   tempererad   area,   utgör   den   invändiga   arean   för  
våningsplan,   vindsplan   och   källarplan   som   värms   till   mer   än   10   °C   i   byggnaden   och   är   den  
funktionella   enhet   som   vanligtvis   används   vid   energiberäkningar   och   LCA-analyser.   BTA,  
Bruttoarean,   är   summan   av   alla   våningsplans   area   och   begränsas   av   de   omslutande   byggnadsdelarnas  
utsida   och   är   den   areatyp   som   enkelt   kan   räknas   ut   redan   från   tidigt   skede.   
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Resultat   LCA   Neptun   1.0  

Klimatutsläppet   för   kvarteret   Neptuns   faser   A1-A3   kopplade   till   stommen   och   grunden   utgör   totalt  
3   153   267   kg   CO 2 -ekv.   Detta   ger   ett   utsläpp   på   334   kg   CO 2 -ekv.   /m 2    A temp    och   267   kg   CO 2 -ekv.   /m 2  

BTA.   I   uträkningen   har   produktspecifik   data   för   betongen   i   de   prefabricerade   delarna   använts,   medan  
svensk   generisk   data   har   bedömts   vara   representativ   för   övrigt   material   i   stomme   och   grund,   se   tabell  
nedan.  
Tabell   1.   Tabell   som   visar   ingående   material   i   LCA-beräkning  

Sett   till   byggnadsdel   står   bjälklagen   för   den   största   andelen   (40%)   av   stommens   klimatpåverkan.   Av  
stommen   och   grundens   totala   vikt   utgör   dock   grundläggningen   en   något   större   andel   än   bjälklagen  
men   står   för   endast   26%   av   stommens   klimatpåverkan.   Detta   beror   troligtvis   på   att   den   betongprodukt  
som   ingår   i   bjälklag   (både   håldäck   och   massiva)   kräver   en   relativt   hög   andel   cement   samt   att   denna  
betong   har   producerats   i   en   fabrik   med   hög   klimatpåverkan   genererad   av   uppvärmningskälla,  
tillverkningsmetod   samt   transport.  

Garaget   förlagt   i   källare   med   överbyggnad   har   stor   påverkan   på   klimatet.   I   kvarteret   Neptuns   fall  
härör   95   kg   CO 2 -ekv.   av   totalt   334   kg   CO 2 -ekv.   /m 2    A temp    från   garaget.   Om   garaget   alltså   inte   byggts  
skulle   den   totala   klimatpåverkan   i   kvarteret   istället   varit   239   kg   CO 2 -ekv.   /m 2    A temp .  
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Klimatutsläpp   (kg   CO 2 -ekv)   per  
byggnadsdel:  

 
Bild   8.   Diagram   som   visar   fördelningen   av   klimatutsläpp  
genererat   av   stommen   och   grund   i   produktionsfasen   i  
Neptun   1.0   per   byggnadsdel  

 

Betong   (kg)   per   byggnadsdel:  

 
Bild   9.   Neptun   1.0   ingående   material   i   stomme   och   grund   visat   i  
kg  

 

Klimatutsläpp   (CO 2 -ekv)   per  
stom-komponent:  

 
Bild   10.   Diagram   som   visar   fördelningen   av   klimatutsläpp  
genererat   av   stomme   och   grund   i   produktionsfasen   i  
Neptun   1.0,   uppdelat   på   garage   respektive   övrig   stomme.  

 

Totalt   koldioxidutsläpp   Neptun   1.0  
inkl.   garage:  

3   153   267   kg   CO 2 -ekv  

 

Totalt   koldioxidutsläpp   Neptun   1.0  
exkl.   garage:  

2   257   691   kg   CO 2 -ekv  

 

Koldioxidutsläpp   per   funktionell   enhet  
Neptun   1.0   inkl   garage:  

334  CO 2 -ekv./m 2    A temp   

267 CO 2 -ekv./m 2    BTA  
455  CO 2 -ekv./m 2    BOA  

12   613  CO 2 -ekv./Boende  
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5.   Neptun   2.0   -   Åtgärder   för   halverad   klimatpåverkan  

Går   det   att   halvera   Neptun   1.0:s   klimatpåverkan   och   i   så   fall   hur?   I   det   här   kapitlet   föreslås   ett   antal  
möjliga   förbättringsåtgärder   både   avseende   val   av   material   och   utformning   av   konstruktion   som   kan  
leda   till   en   halvering   av   stommens   klimatpåverkan   i   produktionsskedet.   Förslagen   presenteras   stegvis  
och   minskningen   av   klimatpåverkan   redovisas   per   byggnadsdel   och   åtgärd.   

 
Åtgärder   för   minskad   klimatpåverkan   

De   åtgärder   som   föreslås   har   av   arbetsgruppen   bedömts   vara   rimliga   och   genomförbara   inom  
likvärdiga   förutsättningar   som   när   kvarteret   Neptun   projekterades   och   byggdes.   I   workshopserien   har  
båda   strategierna,   klimatsmartare   material   och   en   mer   optimerad   konstruktion   belysts.   

Med    klimatsmarta   material    avses   material   som   har   en   lägre   klimatpåverkan   än   de   material   som  
använts   i   det   byggda   projektet.   I   det   här   fallet   i   synnerhet   klimatförbättrade   betongprodukter.   Med  
optimerad   konstruktion    avses   de   åtgärder   som   hade   kunnat   göras   för   att   minska   den   totala   mängden  
material   som   använts   i   stommen.   I   detta   fall   gäller   det   främst   betongprodukter   och   armering.  

 
Del   1:   Material   med   låg   klimatpåverkan  

Den   armerade   betongens   klimatpåverkan   styrs   i   stor   utsträckning   av   halten   cement.   Klimatpåverkan  
från   cementen   å   sin   sida   styrs   bland   annat   av   vald   uppvärmningstyp   av   ugnarna   vid   cementfabriken.  
Alla   dessa   faktorer   gör   sammanlagt   att   utsläppsnivåerna   för   betongprodukter   varierar   mycket   mellan  
olika   leverantörer.   Som   exempel   redovisas   klimatpåverkan   för   olika   betongprodukter   för   håldäck   i  
diagrammet   nedan.  

 

Bild   11.   Diagram   som   visar   förhållandet   mellan   olika   typer   av   håldäck   sett   till   klimatpåverkan   A1-A3i   kgCO 2 -ekv   per   kg   material].  
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Jämförelsen   visar   att   klimatpåverkan   kan   mer   än   halveras   för   just   den   här   specifika   byggnadsdelen,  
beroende   på   vilken   producent   som   väljs.   Håldäcket   från   Lasbet,   som   använts   i   kvarteret   Neptun,   kan  
anses   vara   representativt   för   flertalet   betongtillverkare   i   Baltikum,   där   kol   har   använts   vid  
uppvärmningen   av   cement   vissa   av   dessa   fabriker   använder.  

Den   stora   skillnaden   mellan   Lasbets   håldäck   och   svensk   generisk   data   kan   alltså   delvis   förklaras   av   att  
Lasbet   använder   kol   som   uppvärmningskälla.   Dessutom   använder   Lasbet   cement   som   tillverkats   med  
våtmetoden,   vilket   innebär   att   cementen   matas   in   i   ugnen   i   form   av   slam   istället   för   pulver.  
Våtmetoden   kräver   mer   energi   och   i   Sverige   har   fabrikerna   därför   helt   gått   över   till   torrmetoden.   

Transporter   inom   betongens   produktionsskede   (A2)   står   vanligtvis   endast   för   ca   5-8%   och   transporter  
från   fabrik   till   projektplats   (A5)   runt   3   %   av   en   byggnadens   totala   utsläpp   (16)   (14).   När   andelen  
cement   minskar   kommer   typ   av   transport   utgöra   en   större   andel   av   klimatutsläppet   och   då   bli   det   mer  
intressant   att   titta   på.   Stommen   till   kvarteret   Neptun   har   fraktats   via   båt   från   Tallin   till   Västerås.   Att  
välja   betong   som   produceras   närmare   byggarbetsplatsen   och   som   fraktas   med   mer   hållbara   transporter  
skulle   givetvis   minska   klimatpåverkan,   detta   är   inget   som   vi   har   tagit   hänsyn   till   i   projektet.  

Armeringen   utgör   en   relativt   liten   del   av   betongprodukternas   klimatpåverkan.   Men   precis   som   med  
transporter   blir   den   här   punkten   mer   avgörande   när   andelen   cement   minskar.   I   LCAn   för   Neptun   1.0  
har   generiska   värden   antagits,   om   dessa   byts   ut   till   återvunnet   skrotbaserat   stål   finns   det   viss   potential  
att   minska   klimatpåverkan.   Detsamma   gäller   även   om   de   ingående   stålbalkarna   byts   ut   till  
klimatförbättrade   produkter.  

Föreslagna   åtgärder   

För   att   minska   kvarteret   Neptuns   klimatpåverkan   föreslås   att   de   ingående   materialen   i   stomme   och  
grund   byts   ut   till   produkter   med   lägre   klimatavtryck,   enligt   tabell   nedan.  

Koldioxidekvivalenter   för   Svenska   Cements   produkter   har   beräknats   av   sakkunnig   i   projektgruppen  
då   verifierade   EPD:er   inte   har   funnits   tillgängliga.   Produktspecifika   data   har   här   använts   för   A1  
medan   generisk   data   har   använts   för   A2   till   A3,   detta   på   grund   av   brist   på   indata.   Resterande  
utsläppsdata   kommer   från   verifierade   EPD:er.   

Tabell   2.   Tabell   som   visar   ingående   nya   material 
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Resultat   klimatsmarta   material  

När   de   ingående   materialen   byts   ut   enligt   tabellen   ovan   minskar   klimatutsläppen   med   sammanlagt   40  
%   för   faserna   A1   till   A3   om   Neptun   1.0   används   som   referens.   Den   största   skillnaden   görs   inom   den  
prefabricerade   stommen,   vilket   troligtvis   beror   på   att   produkter   med   anmärkningsvärt   högt  
utgångsvärde   ersätts.   I   beräkningen   behålls   övriga   ingående   materialmängder   oförändrade.   

Beskrivning   av   föreslagna   produkter  

Gemensamt   för   de   klimatförbättrade   betongprodukter   som   föreslås   är   att   andelen   cement   är   betydligt  
lägre   än   i   utgångsfallet.   De   prefabricerade   elementen   har   uppemot   40%   slagg   (150   kg   av   totalt   370   kg  
bindemedel   per   kubikmeter   betong),   men   andelen   varierar   något   utifrån   vilken   hållfasthet   respektive  
byggnadsdel   kräver.   Dessutom   är   koldioxidekvivalenter   per   kg   material   lägre   då   tillverkning   har   skett  
på   ett   mer   hållbart   sätt   avseende   exempelvis   uppvärmningskälla,   metod   och   transport.   Produkten   för  
armeringsjärn   som   föreslås   är   skrotbaserad   vilket   skapar   ett   lägre   klimatutsläpp.   Även   de   ingående  
stålbalkarna   ersätts   här   med   klimatförbättrade   alternativ.   Alla   de   föreslagna   produkterna   finns  
tillgängliga   på   marknaden   idag,   om   än   i   lite   varierande   skala.  

 

Bild   12.   Diagram   som   visar   föreslagna   åtgärder   med   klimatsmarta   material,   per   byggnadsdel  
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Bild   13.   Diagram   som   visar   föreslagna   åtgärder   med   klimatsmarta   material.  

Del   2:   Optimerad   konstruktion  

Om   konstruktionen   optimeras   för   minimerad   användning   av   de   material   som   genererar   ett   stort  
klimatutsläpp   finns   potential   att   minska   det   totala   klimatutsläppet   relaterat   till   stommen.   Detta   kan  
göras   i   olika   utsträckning,   allt   ifrån   att   se   över   och   ifrågasätta   dimensioner   i   ett   redan   valt   stomsystem  
till   att   undersöka   nya   hybridlösningar   där   det   material   som   bäst   svarar   mot   det   specifika   funktionen   i  
konstruktionen   väljs.   

För   att   kunna   spara   in   på   resurser   har   det   under   workshopsserien   diskuterats   om   man   i   större  
utsträckning   än   vad   som   görs   idag   kommer   behöva   räkna   mer   exakt   på   hållfasthet   snarare   än   att   följa  
tabeller   och   göra   överdimensionerade   typlösningar.   Som   exempel   förekommer   det   ofta   idag   att  
pelaren   som   ska   bära   den   största   lasten   blir   dimensionerande   för   samtliga   pelarmått   i   hela  
konstruktionen.   Troligtvis   har   de   europeiska   konstruktionsregler   (eurokoder),   EKS,   som   idag   är  
dimensionerande   en   alltför   stor   marginal,   vilket   bidrar   till   ett   resursslöseri.   I   det   här   projektet   har   dock  
befintligt   regelverk   setts   som   en   förutsättning.   

Ett   antal   åtgärder   föreslås   inom   detta   projektet   för   att   optimera   kvarteret   Neptuns   konstruktion.  
Befintliga   inriktningsval   som   exempelvis   stomsystem,   placering   av   bärande   väggar   och   avväxlingar  
har   inte   ifrågasatts.   Större   minskningar   avseende   klimatutsläpp   från   stomme   och   grund   skulle  
sannolikt   ha   kunnat   göras   om   det   hade   varit   med   som   en   parameter   från   början   när   kvarteret  
projekterades.   

LCA   med   optimerad   konstruktion   

Nedan   presenteras   föreslagna   åtgärder   för   att   optimera   kvarteret   Neptuns   konstruktion.   Förslagen   har  
tagits   fram   av   konstruktionssakkunniga   i   projektgruppen,   och   sedan   granskats   av   samtliga  
medverkande   aktörer   utifrån   disciplin.  
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Tabell   3.   Tabell   som   visar   föreslagna   åtgärder   för   optimerad   konstruktion.   Materialen   är   i   detta   fall   av   samma   typ   som   i   Neptun  
1.0.   Grön   markering   visar   åtgärder   som   ingår   i   Neptun   2.0.  

 

Resultat   konstruktionsoptimering  

Om   de   ingående   produkterna   i   stommen   skulle   vara   oförändrade   ger   dessa   föreslagna  
konstruktionsåtgärder   (Åtgärd   1-6)   en   sammanlagd   minskning   av   klimatutsläpp   på   16%.   I  
beräkningen   behålls   val   av   material   likvärdigt   Neptun   1.0.   

Stor   minskning   när   arbetsbetongen   utgår   

Den   åtgärd   som   ger   störst   minskning   avseende   klimatutsläpp   kopplat   till   stommen   är   Åtgärd   1,   att  
ersätta   den   armerade   arbetsbetongen   med   annat   material.   Arbetsbetongen   är   i   detta   fall   en   180   mm  
tjock   platta   gjuten   under   själva   grundplattan   för   att   underlätta   grundläggningsarbetet.   Annan   metod  
med   stockmattor   kan   ersätta   tillvägagångssättet.   Arbetsbetongen   kan   ersättas   av   andra   metoder   där  
material   med   lägre   klimatutsläpp   används,   som   exempelvis   geonät   eller   packad   grusfyllning   samt   att  
pålmaskinen   får   arbeta   på   exempelvis   stockmattor.   

En   komplexitet   för   detta   identifieras   dock   då   kvarteret   Neptun   ligger   lågt   i   förhållande   till  
grundvattennivån   och   behöver   förhålla   sig   till   vattentrycket.   Sannolikt   skulle   åtgärden   ändå   vara  
möjlig   men   vidare   platsspecifika   utredningar   kring   exempelvis   säkerhet   skulle   behöva   göras   och  
troligt   är   att   kostnaden   skulle   påverkas   något   genom   förlängd   byggtid.  

Minskade   dimensioner  

Åtgärd   2-6   är   åtgärder   där   betongens   dimensionering   minskas   då   marginalen   bedöms   som   onödigt  
stor.   Den   åtgärd   som   ger   störst   genomslag   här   är   minskningen   av   bottenplattan   som   i   delar   föreslås  
minska   med   en   tredjedel   av   sin   tjocklek.   För   åtgärd   2,   minskning   av   bottenplattans   tjocklek,   behöver  
precis   som   för   åtgärd   1,   hänsyn   tas   till   platsspecifika   förutsättningar   som   grundvattennivån.Till  
skillnad   från   arbetsbetongen   borde   Åtgärd   2   inte   innebära   ytterligare   kostnader,   utan   snarare   tvärtom  
då   mindre   material   används   och   torktiden,   och   därmed   byggtiden,   förkortas.   

Övriga   åtgärder   (3-6)   inom   den   här   gruppen   innehåller   en   procentuellt   avsevärt   mindre   minskning   av  
dimension,   varför   minskning   av   klimatutsläpp   också   är   mer   marginell.   Ytterväggar   är   den  
byggnadsdel   där   störst   procentuell   minskning   av   dimension   föreslås,   ungefär   en   femtedel.   Per  
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byggnadsdel   kan   minskningen   tyckas   liten   men   när   samtliga   dessa   åtgärder   läggs   samman   ger   det  
drygt   5%   total   minskning   av   stommens   klimatutsläpp,   motsvarande   knappt   166   000   kg   CO 2 -ekv.  
Dessa   åtgärder   (3-6)   borde   dessutom   vara   kostnadsbesparande   då   mindre   material   behöver   ingå   i  
elementen.   Dessutom   förbättras   effektivitetstalen   (BOA/BTA),   och   därmed   projektekonomin,   när  
väggarnas   tjocklek   kan   minska.   

Förslag   med   utfackningsvägg   väljs   bort  

I   Åtgärd   7   föreslås   att   samtliga   ytterväggar   utförs   som   utfackningsväggar   enligt   samma   princip   som  
det   gröna   huset   i   kvarteret   Neptun.   Andelen   betong   minskar   självfallet   avsevärt,   däremot   tillkommer  
en   större   andel   stål   i   konstruktionen.   Sammanvägt   gör   detta   att   Åtgärd   3   i   det   här   fallet   ändå   är   att  
föredra   och   är   den   som   föreslås   för   Neptun   2.0.   Troligtvis   hade   en   annan   mer   klimatsmart  
konstruktionslösning   för   utfackningsvägg   kunnat   ge   en   betydligt   större   minskning,   en   sådan   har   dock  
inte   tagits   fram   inom   det   här   projektet.   
 

Sammanvägt   resultat:   Klimatsmarta   material   och   optimerad   konstruktion.   

Det   sammanvägda   resultatet   kallat   Neptun   2.0   ger   en   total   minskning   av   klimatutsläpp   relaterade   till  
stommen   och   grund   under   produktionsskedet   på   52%,   varav   41%    kommer   från   klimatsmarta   material  
och   11   %   från   en   optimering   av   konstruktionen,   se   tabell   nedan.   Detta   innebär   att   målet   för   en  
halvering   av   klimatutsläppen   uppnås   med   marginal.   Fallstudien   visar   att   det   finns   stora  
utsläppsminskningar   att   göra   inom   liknande   projekt   genom   tydligare   kravställningar   vid   upphandling  
av   stomme   och   grund   (klimatsmarta   material),   samt   mer   kritiska   ögon   när   det   kommer   till  
utformningen   av   konstruktionen   (optimering   av   konstruktion).  

 
Tabell    4.   Tabell   som   visar   klimatutsläpp   för   Neptun   1.0,   minskning   av   CO 2 -ekv   genom   klimatsmarta   material   och   optimerad  
konstruktion   samt   klimatutsläpp   för   Neptun   2.0  

 

LCA-resultatet   för   Neptun   2.0   landar   på   ett   klimatutsläpp   på   1   524   005    kg   CO 2 -ekv,   relaterat   till  
stommen   och   grund   under   produktionsskedet.   Som   nyckeltal   innebär   det   161   kg   CO 2 -ekv.   /m 2    A temp  

respektive   129   kg   CO 2 -ekv.   /m 2    BTA.   För   att   kunna   bedöma   hur   det   här   resultatet   förhåller   sig   till  
andra   flerbostadshus   behöver   referensprojekt   med   samma   LCA-avgränsningar   utvärderas.   I   den   här  
studien   har   inga   sådana   jämförelser   gjorts,   däremot   kan   denna   text   i   sig   ses   som   ett   steg   mot   en   större  
gemensam   kunskapsbas   för   branschen   i   stort.  
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Bild   14.   Diagram   som   jämför   resultatet   för   LCA   för   utgångsläget   Neptun   1.0    med   de   sammanvägda   föreslagna   åtgärderna   i  
Neptun   2.0.  

 

 
Bild   15.   Diagram   som   jämför   resultatet   för   LCA   för   utgångsläget   Neptun   1.0    med   de   sammanvägda   föreslagna   åtgärderna   i  
Neptun   2.0,   per   byggnadsdel  

Yttervägg   -   störst   procentuell   minskning   inom   byggnadsdel  

Minskningen   är   relativt   jämnt   spridd   på   samtliga   byggnadsdelar.   Sett   till   respektive   byggnadsdel  
återfinns   den   största   procentuella   minskningen   (54%)   inom   kategorin    Ytterväggar .   Detta   beror   på   en  
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avsevärt   förbättrad   betongprodukt   i   kombination   med   den   största   minskningen   av   dimensionering   av  
betong,   bortsett   från   grundläggningen.   

Bjälklag   genererar   störst   klimatpåverkan  

Byggnadsdelen   Bjälklag   står   för   den   största   andelen   av   klimatutsläppet   i   både   Neptun   1.0   och  
föreslaget   Neptun   2.0.   Det   är   också   här   den   största   minskningen,   räknat   i   kg   CO 2 -ekv,   har   skett.   Den  
procentuella   minskningen   (52   %)   inom   byggnadsdelen   är   också   större   än   övriga   kategorier,  
undantaget   Ytterväggar.   Anledningen   till   att   bjälklag   står   för   en   sådan   stor   andel   i   både   utgångsläget  
Neptun   1.0   och   förbättringsförslaget   Neptun   2.0   är   kombinationen   av   att   byggnadsdelen   utgör   en   av  
de   största   delarna   mätt   till   antal   kg   betong   samt   att   bjälklag   i   sig   kräver   en   betongtyp   med   hög  
hållfasthetsklass,   alltså   hög   andel   cement   som   också   ger   stora   utsläpp.  

Relativt   liten   minskning   avseende   innerväggar  

Att   Innerväggar   som   byggnadsdel   står   för   en   mindre   minskning   (48%)   beror   på   att   den   föreslagna  
minskningen   av   betongtjocklek   är   mindre   än   för   exempelvis   betong.   Dessutom   har   pelare   räknats   in   i  
denna   kategorin   och   för   dessa   föreslås   ingen   minskning   av   betongens   dimension.   Vissa   av   pelarnas  
mått   kan   troligtvis   minska   men   detta   skulle   kräva   en   mer   specifik   konstruktionsberäkning   än   vad   som  
har   utförts   inom   ramen   för   detta   projekt.  

Grundläggning   -   stor   minskning   genom   konstruktionsoptimering  

Byggnadskategorin   Grundläggning   skiljer   ut   sig   då   största   minskningen   av   klimatutsläpp   går   att  
härleda   till   optimering   av   konstruktion   när   arbetsbetongen   utgår.   Trots   att   betongen   och   armeringen   i  
den   platsgjutna   grundläggningen   hade   ett   relativt   sett   bättre   utgångsläge   än   prefabstommen   från  
Estland   nås   ändå   en   dryg   halvering   (53%).  
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6.   Processverktyg  
Klimatpåverkan   som   designparameter   i   projektering  

LCA-analysen   och   åtgärdsförslagen   för   kvarteret   Neptun   visar   att   många   olika   åtgärder   behövs   för   att  
minska   ett   flerbostadshus   klimatutsläpp.   För   att   kunna   påverka   ett   projekts   utformning   behöver  
klimatpåverkan   bli   en   mätbar   parameter   redan   från   tidigt   skede   i   projektet.   Konstruktionslösningar  
med   ingående   material   behöver   kunna   analyseras   och   utvärderas   fler   gånger   om   och   ur   flera   olika  
aspekter.   Flera   olika   scenarion   och   dess   klimatpåverkan   behöver   jämföras   parallellt   för   att   nå   lägre  
klimatutsläpp,   samtidigt   som   byggnadens   alla   andra   funktionskrav   uppfylls.  

Genom   att   nyttja   tillgänglig   information   om   olika   materials   klimatpåverkan   och   möjligheten   att   idag  
kvantifiera   olika   material   i   BIM-modeller,   så   borde   det   vara   möjligt   att   även   i   tidigt   skede   ta   fram  
nyckeltal   för   ett   projekts   klimatpåverkan.   

BIM   och   LCA   möjliggör   nya   nyckeltal   för   byggbranschen  

Digitaliseringen   påverkar   byggbranschen   och   idag   implementeras   allt   mer   arbetssättet   BIM   -  
Byggnadsinformationsmodellering.   BIM   innebär   förenklat   att   det   under   hela   projekteringen   ritas  
faktiska   objekt   i   en   3D-miljö,   istället   för   linjer.   Objekten   i   modellen   kan   ges   mycket   specifik  
information   om   material,   tillverkare   eller   kostnader.   Den   samlade   mängden   information   i   modellen  
kopplade   till   de   enskilda   objekten,   gör   att   det   går   att   få   en   större   förståelse   för   vad   som   projekterats,  
samt   vilka   konsekvenser   detta   får   för   byggprocessen   samt   senare   på   driftsskedet.   

På   producent-   och   leverantörssidan   pågår   en   lika   stor   omställning   när   allt   fler   beställare   idag   ställer  
krav   på   att   tillverkare   ska   kunna   redovisa   sin   produkts   miljöpåverkan   under   hela   sin   livscykel.   De   allt  
större   och   mer   detaljerade   miljökraven   inom   många   branscher   har   inneburit   ett   stort   behov   av   att  
kunna   erbjuda   ett   standardiserat   miljösystem   som   kan   överbrygga   branschgränser   och   förstås   av  
många   professioner.   Ett   svar   på   detta   behov   är   utvecklingen   mot   av   EPD:er,   Environmental   Product  
Declarations.   

Idag   är   det   dock   långt   ifrån   alla   producenter   som   har   tagit   fram   EPD:er   för   sina   produkter.   Det   innebär  
att   alla   produkter   som   köps   in   till   ett   projekt   inte   kommer   att   ha   verifierade   EPD:er.   Det   finns   därför  
generiska   värden   (genomsnittsdata)   för   många   olika   typer   av   material   i   Sverige   och   utomlands.  
Generiska   värden   kan   användas   innan   beslutat   tagits   kring   vilka   produkter   som   kommer   att   byggas   in,  
samt   om   den   specifika   produkten   som   ska   byggas   in   inte   har   en   EPD.   

LCA-   beräkningsprogram   idag   

Det   finns   idag   flera   olika   LCA-beräkningsverktyg   på   marknaden   som   underlättar   framtagningen   av  
livscykelanalyser.   One   Click   LCA   och   Byggsektorns   Miljöveräkningsverktyg   (MB)   är   två   exempel   på  
verktyg   som   är   anpassade   för   just   byggnader.   Båda   dessa   programvaror   gör   det   möjligt   att   använda   sig  
av   information   från   externa   program   såsom   Revit,   ArchiCad   och   Tekla   för   One   Click   LCA   och  
diverse   kalkylprogram   såsom   BIDcon,   MAP,   VICO   och   VISMA   för   BM   för   information   av  
materialmängder.   Dessa   LCA   program   utvecklas   hela   tiden   med   syfte   att   förenkla   processen   att   ta  
fram   en   LCA-analys.   Begränsningen   i   dessa   program   ligger   dock   i   att   informationen   från   de   primära  
programmen   som   används   vid   kalkylering   eller   modulering   måste   exporteras   separat   till   dessa  
program   för   att   få   ut   en   LCA-beräkning.   Detta   försvårar   arbetet   i   tidiga   skeden,   där   många   faktorer  
fortfarande   är   under   utveckling   och   beslut   kontinuerligt   tas   som   kommer   att   påverka   den   slutgiltiga  
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byggnadens   klimatutsläpp.   På   grund   av   att   BIM-modellen   måste   exporteras   till   LCA-programvaran   så  
finns   heller   ingen   direkt   återkoppling   för   teamet   som   modellerar   projektet.   En   utvecklad   process   och  
nya   verktyg   behövs   för   att   projekterande   team   direkt   i   sina   egna   BIM-modeller   ska   kunna   se   hur  
nyckeltalen   för   klimatutsläpp   förändras   genom   val   i   utformning   av   projekten.  

 
Processbeskrivning   för   arbete   med   klimatutsläpp   i   tidigt   skede  

För   att   kunna   arbeta   med   klimatpåverkan   som   en   faktor   under   tidigt   skede   i   projektering   av  
flerbostadshus   behövs   information   om   vilka   mängder   av   en   viss   produkt   som   projektet   ger   upphov   till,  
samt   dessa   produkters   klimatpåverkan.   Dessa   två   grundläggande   krav   svarar   BIM   respektive  
LCA/EPD-systemet   tillsammans   mot.   Genom   att   knyta   en   produkts   miljödata   direkt   till   ett   objekt   i  
BIM-modellen   så   kan   projektörer   och   byggaktörer   i   projekteringen   få   en   lägesbild   av   hur   stor  
klimatpåverkan   som   projektet   i   det   specifika   skedet   kan   ge   upphov   till   när   det   uppförs.   

När   miljö-data   i   form   av   generisk   data   eller   EPD:er   matas   in   i   BIM-modellen   finns   stora   möjligheter  
att   utveckla   nya   arbetssätt   där   projektets   klimatpåverkan   kan   bli   en   designparameter   under   arbetets  
gång,   snarare   än   ett   kvitto   efter   utfört   arbete.   Med   dessa   två   system   kan   man   bygga   upp  
jämförelsevärden   för   kg   CO 2 -ekv.   per   funktionell   enhet,   det   vill   säga   exempelvis   producerad   ytenhet.  

 
Bild   16.   Optimering   är   en   iterativ   process   där   tidigare   beslut   kring   utformning   ständigt   måste   utvärderas   och   omvärderas.   

Processen   är   tänkt   som   en   iterativ   process   där   projektet   från   första   skiss   kan   se   nyckeltal   för  
klimatutsläpp   i   BIM-modellen.   Allt   eftersom   projektet   blir   mer   och   mer   konkret   kommer   datan   också  
bli   mer   exakt.   Följande   fem   punkter   beskriver   processflödet   i   projekteringen;   

1. Antagande   om   stomsystem,   utformning   och   konstruktionsmaterial  
2. Addera   information   om   materialens   klimatutsläpp   (generisk   data   eller   EPD)  
3. Kategorisera   BIM-modellens   rådata   för   kvantiteter   av   material  
4. Strukturera   informationen   från   BIM-modellen  
5. Visualisera   informationen   från   BIM-modellen   för   övriga   aktörer  
6. Återkoppla   till   punkt   1   och   förändra   utformningen   i   projektet   med   utgångspunkt   i   datan  

Genom   att   upprepa   processen   redan   från   tidigt   skede   i   projekten   så   finns   möjligheten   att   åskådliggöra  
information   om   klimatutsläpp   och   på   så   sätt   utveckla   designen.   Nyckeltalen   som   tas   fram   i   det   tidiga  
skedet   kommer   vara   förenklade   beräkningar   med   generisk   data,   men   kan   ändå   ge   arbetsgruppen   en  
fingervisning   om   vilka   åtgärder   som   ger   upphov   till   vilka   utsläpp.   

För   att   genomföra   processen   krävs   en   strukturerad   BIM-modell   där   bärande   väggar   och   pelare   ges   ett  
material,   för   att   dessa   ska   gå   att   kvantifiera   och   multiplicera   med   klimatpåverkan   exempelvis   per  
kubikmeter.   Arbetsflödet   kräver   att   datan   i   BIM-modellen   struktureras   för   att   få   fram   kvantiteter   för  
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olika   material.   Fördelen   med   att   göra   detta   i   BIM-modellen   är   att   det   då   går   att   få   direkt   input   till  
designprocessen,   se   bild   nedan.   

 
Bild   17.   Genom   att   strukturera   data   i   BIM-modellen   och   addera   information   om   varje   materials   miljöpåverkan,   kan   projektets  
totala   klimatpåverkan   räknas   ut   i   ett   tidigt   skede   och   ständigt   uppdateras   i   BIM-modellen.   

Antagande   om   stomsystem,   utformning   och   konstruktionsmaterial  

Med   uttalade   antaganden   kring   konstruktion   och   material   avses   inte   att   låsa   dessa   inriktningsbeslut  
tidigare   i   processen.   Tvärtom   bör   detta   betraktas   som   en   förutsättning   för   att   just   kunna   analysera   och  
utvärdera   flera   olika   lösningar   före   avgörande   beslut   tas.   Genom   att   från   början   föreslå  
konstruktionsprincip   och   material   i   stomme   så   tydliggörs   även   konsultens   antagande   för   byggherren.   

Addera   information   om   materialens   klimatutsläpp   (generisk   data   eller   EPD)  

När   antaganden   om   konstruktionsprincip   och   material   har   gjorts   så   går   det   att   knyta   miljödata   för  
koldioxidekvivalenter   (generiska   sådana   eller   EPD:er)   till   respektive   byggnadsdel   i   BIM-modellen.  
Generisk   data   kan   hämtas   från   exempelvis   BM   eller   Trafikverkets   verktyg   Klimatkalkyl.   Information  
om   EPD:er   finns   hos   respektive   tillverkare   eller   hos   utfärdaren   av   miljödeklarationen,   så   som   EPD  
International   AB   eller   EPD   Norge.   

Strukturera   informationen  

Viktigaste   punkten   i   processen   är   att   strukturera   datan   i   BIM-modellen   på   ett   förnuftigt   sätt   så   att  
informationen   blir   användbar.   Alla   BIM-verktyg   stödjer   kvantifiering   av   material,   men   datan   blir  
enklare   att   tyda   om   informationen   om   kvatiteter   delas   upp   på   respektive   byggnadsdel.  
Betongmängden   borde   exempelvis   delas   i   olika   betongmängder   för   bjälklag,   pelare,   innerväggar,  
ytterväggar   och   så   vidare.   När   datan   finns   uppdelad   per   byggnadsdel   kan   separata   nyckelvärden  
räknas   fram   och   olika   förslag   för   utformningen   kan   utvärderas   gentemot   de   olika   byggnadsdelarna.   

Visualisera   informationen   för   utvärdering  

För   att   hitta   nya   aspekter   och   kunna   utvärdera   resultatet   kan   det   vid   valda   tillfällen   finnas   behov   av   att  
visualisera   datan   för   aktörer   som   själva   inte   sitter   och   arbetar   i   BIM-modellen.   Syftet   kan   vara   att  
försöka   optimera   mot   ännu   lägre   klimatpåverkan   genom   att   illustrera   storheter   och   fördelning,   eller   ta  
fram   illustrativt   beslutsunderlag   för   exempelvis   projektledare,   investerare   eller   kommuner.   Idag   finns  
det   ett   flertal   gratis   programvaror   tillgängliga   som   förenklar   grafisk   visualisering   av   data   i   form   av  
exempelvis   olika   typer   av   diagram,   exempelvis   programmet   Power   Bi.   Informationen   exporteras   till  
excel-format   för   att   enklare   kunna   hanteras   i   visualiseringsprogrammen.   

29  



KVARTERET   NEPTUN  

 
Möjligheter   som   ges   med   tidig   kravställning   på   klimatutsläpp  

Under   workshopsserien   har   medverkande   aktörer   konstaterat   att   den   här   typen   av   digitala  
processverktyg   i   byggbranschen   har   potential   att   bidra   till   bättre   formulerade   kravställningar,   främja  
innovation   och   nya   idéer   samt   en   benchmarking-utveckling   i   branschen   gällande   klimatpåverkan.   

Arbetsmetodiken   bidrar   till   att   det   blir   mer   relevant   för   leverantörer   att   EPD-certifiera   sina   produkter  
vilket   i   sin   tur   främjar   en   utveckling   där   fler   producenter   kommer   att   ta   fram   EPD:er.   Det   kommer  
förhoppningsvis   också   leda   till   att   fler   producenter   arbetar   fram   byggnadsmaterial   med   lägre  
klimatpåverkan.   När   nyckeltal   för   klimatpåverkan   redan   är   framtaget   i   tidigt   skede   ökar   dessutom  
möjligheten   för   beställare   att   ställa   krav   på   aktörer   i   senare   skeden,   vilket   återigen   ger   möjligheter   till  
optimering   av   stommens   utförande   i   förhållande   till   klimatpåverkan.   Se   bild   nedan.   

 
Bild   18.   Genom   att   tidigt   i   projekten   ställa   krav   och   utvärdera   klimatutsläppen   så   finns   tidigt   kravställningar   för   nästa   aktör   i  
kedjan.   

Den   tidiga   kravställningen   ger   byggherren   verktyg   för   att   fortsätta   att   ställa   krav   i   senare   skeden.  
Detta   skulle   kunna   leda   till   en   utveckling   där   hela   branschens   kunskap   om   omfattningen   av   olika  
klimatutsläpp   höjs.   
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7.   Diskussion  
Resultat   från   fallstudien   och   processverktyget  
Halverad   klimatpåverkan   från   betongstomme   möjligt   att   nå  

Utifrån   resultatet   av   de   föreslagna   åtgärderna   i   Neptun   2.0   går   det   att   konstatera   att   det   är   möjligt   att  
göra   stora   minskningar   av   klimatpåverkan   genom   medvetna   val   av   material   och  
konstruktionsprinciper.   Resultatet   av   föreslagna   åtgärder   på   stommen   och   grunden   kan   ge   en  
minskning   av   klimatutsläppen   från   produktionsskedet   på   52%,   varav   41%    kommer   från   val   av  
klimatsmarta   material   och   11   %   från   en   optimering   av   konstruktionen.  

I   fallstudien   minskade   klimatpåverkan   kopplad   till   stommen   under   fas   A1-A3   med   40%   endast   genom  
att   byta   ut   betongprodukterna   i   den   prefabricerade   stommen   till   alternativ   med   lägre   klimatpåverkan.   I  
just   det   här   fallet   visade   det   sig   att   den   betongfabrik   som   producerat   den   förtillverkade   stommen   hade  
ovanligt   hög   klimatpåverkan.   I   andra   nyproducerade   flerbostadshus   kan   det   säkert   vara   andra   faktorer  
som   ger   en   ovanligt   hög   klimatpåverkan.   Den   viktiga   lärdomen   är   att   klimatpåverkan   både   måste  
mätas   och   värderas   genom   hela   projektet   för   att   den   här   typen   av   onödigt   stora   klimatutsläpp   ska  
undvikas.  

Utfackningsvägg   inte   nödvändigtvis   bättre  

I   åtgärd   7   undersöktes   vilken   besparing   av   utsläpp   som   var   möjlig   om   alla   bärande   ytterväggar   i  
betong   byttes   mot   lätta   utfackningsväggar   samt   kompletterades   med   stålbalkar   och   stålpelare.  
Hypotesen   var   att   klimatpåverkan   skulle   bli   lägre   med   utfackningsvägg,   eftersom   den   ger   en   mindre  
mängd   betong.   I   den   här   studien   togs   ingen   ny   typ   av   utfackningsvägg   fram   utan   den   utfackningsvägg  
som   redan   förekommer   i   kvarteret   Neptun   antogs   som   scenario.   Observera   att   de   lätta  
utfackningsväggarna   inte   ligger   inom   ramen   för   avgränsningarna   i   detta   projekt,   utan   enbart   det  
bärande   stålet.   Resultatet   av   åtgärd   7   jämfördes   med   åtgärd   3,   minskad   tjocklek   av   de   bärande  
ytterväggarna   i   betong.   Jämförelsen   visade   att   åtgärd   3   var   effektivare   än   åtgärd   7   och  
utfackningsväggarna.   

En   orsak   till   att   åtgärd   7   inte   blir   lika   effektiv   är   att   de   ingående   delar   i   utfackningsväggen   som   är  
gjorda   av   stål   har   en   hög   klimatpåverkan.   Detta   är   dock   konstruktionsdelar   som   pelare   och   balkar,  
som   skulle   kunna   utföras   i   alternativa   material   för   ytterligare   optimering,   exempelvis   trä   eller   betong.  
kvarteret   Neptun   är   heller   inte   så   effektivt   byggd   konstruktionsmässigt,   vilket   skulle   kunna   innebära  
att   stålbalkarna   är   kraftigare   än   de   behövt   vara   om   en   annan   utformning   valts.   En   annan   orsak   skulle  
också   kunna   vara   att    beräkningar   i   denna   utredning   bara   tar   hänsyn   till   stomme   och   grundläggning,  
och   alltså   inte   klimatskal,   vilket   skulle   kunna   påverka   resultatet.   För   att   dra   en   mer   generell   slutsats  
kring   koldioxidutsläpp   från   bärande   väggar   och   utfackningsväggar   måste   detta   studeras   mer   ingående  
i   en   separat   utredning.   Det   finns   redan   idag   andra   utredningar   som   pekar   på   att   utfackningsväggar   ger  
lägre   klimatpåverkan.   I   IVLs   rapport   “Byggandets   klimatpåverkan”   görs   en   liknande   övning   där  
ytterväggar   i   betong   ersätts   av   lätta   utfackningsväggar   i   trä.   I   detta   fall   ger   utfackningsväggarna   en  
lägre   klimatpåverkan,   jämfört   med   bärande   ytterväggar   i   betong.  

I   andra   projekt   rekommenderas   därför   att   olika   konstruktionslösningar   och   deras   klimatpåverkan  
jämförs   för   att   hitta   den   optimala   lösningen   för   det   enskilda   projektet.   
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Garage   i   källare   under   gård   stor   utsläppspost  

I   fallet   Neptun   1.0   står   garaget   i   källare   för   28%   av   kvarterets   totala   utsläpp.   En   stor   andel   av  
utsläppen   härrör   alltså   från   en   del   av   byggnaden   som   inte   möjliggjort   några   bostäder.   Det   är   dock  
svårt   att   helt   separera   garage   från   övrig   byggnaden   när   mängdningen   utförts.   Om   garaget   inte   utförts  
hade   annan   grundläggning   behövt   adderas   för   att   ge   en   rimlig   beräkning.   Oavsett   kommer   dock  
garaget   fortfarande   stå   för   en   stor   andel   av   kvarterets   totala   utsläpp.   Idag   styr   kommunerna   genom  
p-normer   hur   stora   garage   som   ska   byggas   för   de   boende.   Med   lägre   p-normer   gynnas   inte   bara  
hållbarare   ressätt,   utan   även   att   mindre   garage   byggs.   Detta   i   sin   tur   kan   leda   till   stora  
utsläppsminskningar.   

Arbetsbetongen   gav   stor   klimatpåverkan  

I   fallstudien   minskade   klimatpåverkan   med   7,5%   när   den   så   kallade   arbetsbetongen   utgick   och  
ersattes   med   andra   metoder   (åtgärd   1).   Att   göra   denna   typ   av   förändring   är   en   utmaning   då   det   både  
handlar   om   arbetsplatssäkerhet   och   att   minimera   projektrisker.   Dessutom   kan   de   alternativa  
metoderna   kanske   inte   tyckas   lika   beprövade   eller   verka   omständliga.   För   att   omställningen   mot   ett  
bostadsbyggande   med   lägre   klimatpåverkan   ska   kunna   genomföras   behövs   tydlig   styrning   och   starka  
incitament   för   alla   aktörer,   i   alla   skeden.   Givetvis   tas   en   stor   del   av   avgörande   val   och  
inriktningsbeslut   under   tidigt   skede   och   projektering,   men   för   att   projekt   med   låg   klimatpåverkan   ska  
omsättas   i   praktiken   krävs   även   en   större   medvetenhet   hos   entreprenören   och   vid   planeringen   av  
arbetsplatsen.   

Felkällor   livscykelanalyser  

I   Neptun   1.0   har   produktspecifika   data   för   betongen   i   de   prefabricerade   delarna   använts,   medan  
svenska   generiska   data   har   bedömts   vara   representativa   för   övrigt   material   i   stomme   och   grund.   Den  
produktspecifika   data   som   används   är   inte   från   verifierade   EPD:er   utan   framtagna   av   forskare   från  
RISE   utifrån   EN   15804s   riktlinjer.   Detsamma   gäller   för   Svenska   Cements   produkter   i   Neptun   2.0   som  
heller   inte   har   verifierade   EPD:er.    Dessutom   har   generiska   data   använts   för   A2   till   A3,   detta   på   grund  
av   brist   på   indata.   Resterande   utsläppsdata   i   Neptun   2.0   kommer   från   verifierade   EPD:er.   Ingående  
produktdata   till   livscykelanalysen   anses   därför   vara   relativt   robust.   Osäkerheten   ligger   som   ofta   i  
mängdberäkningarna   som   gjort   utifrån   BIM-modellen.   Det   är   svårt   att   med   stor   säkerhet   utröna   ifall  
extra   material/förändringar   skett   på   byggarbetsplatsen   för   en   befintlig   byggnation.   Spill   har   dessutom  
inte   beräknats   med   i   livscykelanalysen.   Utöver   detta   så   är   de   produkter   som   ersatte   ingående   material  
i   Neptun   2.0   inte   alltid   helt   motsvarande,   men   uppfyller   de   krav   som   ställs   på   respektive   byggprodukt,  
vilket   har   verifierats   med   byggentreprenören.  

Åtgärdernas   påverkan   på   produktionskostnaden  

Utgångspunkten   i   studien   har   varit   att   förhålla   sig   till   likvärdiga   ekonomiska   ramar   som   kvarteret  
Neptun   hade   när   det   byggdes.   Kostnader   i   relation   till   bostadsproduktion   är   svåra   att   kvantifiera   i   den  
här   typen   av   fallstudie   som   byggs   upp   kring   olika   scenarion,   då   pris   både   beror   på   tillfälliga  
förutsättningar   så   som   exempelvis   upphandlingsvillkor   och   tillgång   på   material.   Det   främsta   sättet  
som   denna   svårighet   hanteras   på   i   rapporten   är   att   åtgärderna   inte   förutsätter   att   en   ny   typ   av  
stomsystem   ska   användas,   eller   genomgripande   förändringar   av   projektets   konstruktiva   principer.   Den  
påvisade   halveringen   har   i   princip   samma   typ   av   konstruktion   och   skulle   kunna   levereras   av   samma  
typ   av   leverantörer.   Detta   gör   att   priset   på   det   åtgärdade   förslaget   inte   borde   skilja   sig   alltför   mycket  
mot   den   kostnad   det   genomförda   projektet   hade.  
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Inom   ramen   för   projektet   har   efterforskningar   gjorts   för   att   verifiera   att   priset   för   stommen   med  
halverad   klimatpåverkan   ska   bedömas   att   hålla   sig   inom   samma   ekonomiska   ramar.   De   flesta  
leverantörer   har   inte   fasta   prislistor   utan   priset   varierar   mellan   region,   typ   av   projekt   samt   mängd   på  
beställning.   De   betongleverantörer   som   kontaktats   bedömer   att   kostnaden   för   att   byta   ut   den  
prefabricerade   stommen   till   element   med   bättre   betongprodukter   skulle   kunna   öka   med   i   snitt   10%   för  
en   stomme   likt   kvarteret   Neptuns.   För   den   totala   stomentreprenaden   innebär   det   en   ökning   på   ca   3%.  
Samtidigt   påpekar   även   en   betongleverantörer   att   en   rätt   utförd   projektering   i   tidigt   skede   av   en  
betongstomme   kan   leda   till   30%   lägre   kostnad,   jämfört   med   en   otydlig   och   bristfällig   projektering.  
Priset   för   den   klimatförbättrade   stommen   borde   kunna   vara   likvärdigt   som   för   det   byggda   kvarteret,  
men   detta   kommer   först   kunna   bevisas   när   liknande   projekt   uppförts   under   liknande   förhållanden   i  
Västeråstrakten.   

I   projektet   Klimatkrav   till   rimlig   kostnad   arbetade   nio   allmännyttiga   bostadsföretag   tillsammans   med  
entreprenörer   med   att   dels   beräkna   byggprojekts   klimatpåverkan   och   dels   utveckla   framtida  
klimatkrav.   Arbetet   utfördes   med   stöd   av   IVL   som   också   kommer   sammanfatta  
klimatkravsutvecklingen   i   en   vägledning   under   år   2020.   Sveriges   Allmännytta,   kreditinstitutet  
Kommuninvest   och   IVL   Svenska   Miljöinstitutet   finansierar   projektet.   Helsingborgshem   har   deltagit   i  
projektet   och   hade   även   med   sig   erfarenheter   från   ett   tidigare   test   att   ställa   klimatkrav   på   byggfasen   i  
upphandling   av   en   nyproduktion.   Enligt   Tina   Appelqvist   vid   Helsingborgshem   resulterade  
upphandlingen   i   att   det   förslag   med   både   lägsta   klimatutsläpp   och   lägst   kostnad   vann   anbudet.   I  
upphandlingen   var   20%   av   poängsättningen   viktad   på   klimatpåverkan,   medans   resterande   80%  
viktades   på   kostnad.   En   anledning   till   att   anbudet   med   både   lägst   klimatpåverkan   och   kostnad   vann,  
var   att   anbudsgivaren   lyckats   optimera   konstruktionen   så   att   mindre   material   gick   åt,   vilket   gav   lägre  
totalkostnad.   Det   fanns   osäkerheter   och   risktagande   i   testet   men   det   föll   väl   ut   och   visar   att  
klimatnytta   inte   nödvändigtvis   behöver   innebära   fördyringar   i   projekten.  

 
Gemensamma   nyckeltal   för   klimatpåverkan   som   incitament   för   innovation  

För   att   nå   klimatmålen   behövs   tydliga   incitament   för   alla   aktörer   inom   bostadsproduktionen.   Det   kan  
innefatta   både   en   lagstadgad   kravställning   på   klimatutsläpp   för   att   säkerställa   en   hög   lägstanivå,   samt  
att   hållbara   lösningar   ges   marknadsmässiga   konkurrensfördelar   i   exempelvis   kommunala  
markanvisningar.   För   att   dessa   incitament   ska   bli   verkningsfulla   behöver   man   kunna   kvantifiera   och  
jämföra   klimatpåverkan   mellan   olika   projekt.   Detta   bör   ske   genom   att   branschen   utvecklar  
gemensamma   nyckeltal   för   klimatpåverkan.   Nyckeltalen   för   klimatutsläpp   bör   sätta   nya   målbilder   för  
branschen,   samtidigt   som   nyckeltalen   även   genom   sitt   kommunikativa   värde   bidrar   till   måluppfyllnad  
inom   samtliga   led   i   byggprocessen.  

De   första   40   %   av   minskningen   i   åtgärdsstudien   var   enkla   att   åstadkomma   medans   den   resterande  
minskningen   krävde   en   större   insats.   Här   var   det   många   små   åtgärder   som   tillsammans   skapade   en  
stor   förändring.   I   Neptun   2.0   går   det   att   fastställa   att   i   princip   alla   ingående   delar   av   stommen   och  
grunden   har   omfattats   av   åtgärderna   för   att   nå   en   halvering   av   utsläppen.   Detta   visar   på   behovet   av  
nyckeltal,   för   att   alla   aktörer   ska   kunna   kommunicera   med   varandra   kring   vilka   åtgärder   som   ger  
störst   effekt   per   investerad   krona.   
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Verktygen   för   att   tidigt   i   processen   kvantifiera   klimatpåverkan   finns   redan   

Inom   ramen   för   studien   konstateras   att   de   digitala   BIM-verktyg   som   redan   idag   används   i   de   flesta  
skeden   av   projekteringen   av   ett   flerbostadshus   bör   kunna   nyttjas   tillsammans   med   det   redan  
existerande   EPD-systemet   (system   för   miljövarudeklaration   av   produkter)   för   att   knyta   utsläppsdata  
till   respektive   byggnadsdel.   Detta   skulle   möjliggöra   för   klimatpåverkan   att   bli   en   simuleringsbar  
designparameter   i   utformningen   från   tidigt   skede   och   olika   lösningar   kan   utvärderas   parallellt.   

Anledningen   till   att   klimatpåverkan   ännu   inte   simuleras   i   BIM   i   någon   större   skala   är   helt   enkelt   att  
det   inte   efterfrågas   och   återigen,   att   respektive   aktörs   kunskap   kring   hur   andra   aktörer   inom   branschen  
arbetar   är   låg.   Arkitekter   har   fortfarande   dålig   kännedom   om   EPD:er   och   vart   man   hittar   generisk  
data,   och   LCA-konsulter   använda   andra   verktyg   än   BIM   när   de   gör   sina   simuleringar.  

Arkitekter   och   konstruktörer   behöver   få   en   större   kunskap   kring   EPD-systemet   samt   hur   och   var   man  
kan   få   tag   på   miljödata   för   material   och   produkter.   Eftersom   dessa   konsulter   redan   idag   sitter   på   stora  
informationsmängder   i   sina   digitala   modeller,   bör   de   även   kunna   arbeta   in   miljödata   om   modellens  
komponenter   och   på   så   sätt   räkna   ut   nyckeltal   för   projekten   redan   i   tidiga   skeden.   Digitala  
projekteringsmodeller   och   standarder   för   redovisning   av   produkters   miljöpåverkan   finns,   branschen  
måste   bara   få   dessa   delar   att   interagera   med   varandra.   

Under   workshopsserien   har   föreslaget   processbeskrivning   presenterats   och   diskuterats.   De   flesta  
medverkande   aktörer   är   positiva   till   processbeskrivningen   i   stort.   Som   styrkor   nämns   att   det   är   ett  
material-   och   konstruktionsneutral   process   och   att   det   är   enkelt   att   använda   då   det   fungerar   med  
befintliga   programvaror   och   relaterar   till   redan   existerande   LCA-data.   

Aktörerna   kan   även   se   ekonomiska   fördelar   då   beskrivningen   ger   förutsättningar   att   ta   välgrundade  
inriktningsbeslut   i   tidigare   skede   när   färre   faktorer   är   låsta.   Dessutom   möjliggör   beskrivningen   för   att  
flera   olika   aktörer   ska   kunna   få   en   förståelse   för   projektets   klimatpåverkan.   Det   blir   enklare   för   alla   att  
se   helheten   och   förstå   vilka   delar   som   är   relevanta   att   förändra.   Arbetssättet   svarar   alltså   väl   mot   det  
kunskapsglapp   som   Boverket   identifierat   och   som   beskrevs   inledningsvis.  

Som   svaghet   har   det   under   workshopsserien   identifierats   en   risk   att   verktyget   blir   alltför   ospecifikt   då  
förenkling   alltid   sker   på   något   vis   i   tidigt   skede.   Det   behöver   tydligt   framgå   vad   man   har   räknat   med  
för   att   resultatet   ska   bli   användbart   både   i   det   egna   projektet   och   i   jämförelse   med   andra  
referensprojekt.   Man   ser   också   att   det   kan   finnas   risk   att   andra   viktiga   hållbarhetsaspekter   som   är  
svårare   att   kvantifiera   osynliggörs   när   det   finns   ett   så   starkt   fokus   på   klimatpåverkan   från   faserna  
A1-A3.   Som   exempel   på   det   nämns   de   mer   kvalitativa   arkitektoniska   värden   som   förlänger  
byggnadens   totala   livslängd,   samt   byggtekniska   aspekter   som   exempelvis   möjliggör   återbruk   när  
byggnaden   ska   rivas.   

Avgörande   för   att   metodiken   ska   få   genomslag   är   framförallt   att   det   ställs   krav   på   både   deklaration   av  
klimatpåverkan   samt   gränsvärden   för   tillåtna   utsläppsnivåer.   För   detta   krävs   att   branschgemensamma  
standarder   för   nyckeltal   utvecklas   för   att   olika   projekt   ska   kunna   jämföras   med   varandra.  

Branschgemensam   standard   för   nyckeltal   krävs  

Som   tidigare   nämnts   kvantifieras   all   miljöbelastning   i   en   LCA   mot   ett   referensflöde   som   motsvarar  
produktens   primära   funktion.   Detta   referensflöde   kallas   studiens   funktionella   enhet.   Det   är   givetvis  
avgörande   för   resultatet   om   nyckeltalet   mäts   per   boende,   per   bostad   eller   eller   en   ytenhet.   I  
livscykelanalyser   används   ofta   A temp    som   funktionell   enhet.   
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Att   kvantifiera   exempelvis   energianvändning   (kwh)   mot   m 2    A temp    är   meningsfullt   då   det   framförallt   är  
de   uppvärmda   ytorna   som   kräver   energi.   Gällande   klimatpåverkan   genererar   även   icke-uppvärmda  
ytor   klimatutsläpp,   i   synnerhet   garage.   I   studiens   exempelstudie   i   BIM    konstateras   det   även   att   det  
först   är   i   senare   skede   som   enheten   A temp     i   ett   flerbostadshus   är   känd.   I   tidigt   skede   är   parametrar   som  
exempelvis   väggtjocklek,   rumsfördelning   och   andelen   uppvärmda   ytor   fortfarande   odefinierade.   BTA,  
Bruttoarea,   summan   av   alla   våningsplans   area   som   begränsas   av   de   omslutande   byggnadsdelarnas  
utsida,   är   däremot   den   areatyp   som   enkelt   kan   räknas   ut   redan   från   tidigt   skede.   

Vill   man   bygga   bostäder   med   låg   klimatpåverkan   bör   man   givetvis   bygga   yteffektiva   lägenheter   för  
många   boende.   Sett   till   det   skulle   den   funktionella   enheten   per   boende   eller   per   bostad   vara   gynnsamt.  
Detta   skulle   relatera   till   de   mål   som   exempelvis   Stockholm   stad   har   satt   gällande   klimatutsläpp   per  
stockholmare   till   2020   (18).   Samtidigt   skulle   en   sådan   funktionell   enhet   riskera   att   bli   missriktad   då  
det   finns   fler   faktorer   som   styr   vilka   typer   av   bostäder   som   det   finns   behov   av   och   som   efterfrågas.  
Hur   många   personer   som   bor   i   en   bostad   går   heller   inte   att   säga   på   förhand.   Ökad   trångboddhet   får  
inte   bli   ett   mål,   bara   för   att   det   skulle   ge   bättre   nyckeltal   för   klimatutsläpp   per   boende.   

En   annan   fråga   kring   nyckeltal   är   även   vilka   faser   och   byggnadsdelar   som   ska   ingå   i   nyckeltalet.   En  
livscykelanalys   som   omfattar   all   faser   och   alla   ingående   material   är   väldigt   omfattande.   Utmaningen  
är   att   kunna   generalisera   utan   att   förenklingarna   leder   till   oanvändbar   data.   Oavsett   avgränsning   av  
nyckeltalet   är   det   avgörande   att   klimatutsläppen   börjar   mätas   och   viktas   i   större   skala   och   omfattning  
än   byggbranschen   gör   idag.   

 
Framtida   studier  

Med   tanke   på   Regeringens   mål   om   att   Sverige   ska   nå   noll   nettoutsläpp   av   växthusgaser   år   2045   så   bör  
även   framtida   studier   fokusera   på   hur   stommens   klimatpåverkan   kan   minskas   ytterligare.   En   halvering  
av   flerbostadshusets   stomme   kommer   inte   räcka   för   att   nå   de   nationella   målen.   Kan   exempelvis  
dagens   konstruktionslösningar   behållas,   på   grund   av   att   materialleverantörerna   i   framtiden   kommer  
kunna   minska   sina   utsläpp   tillräckligt,   eller   måste   branschen   tänka   om   kring   dagens   typsystem   för  
stommar   och   utveckla   nya   stom-system?  

Hur   mycket   kostnaden   påverkas   av   att   upphandla   klimatförbättrade   betongprodukter   är   just   nu   svårt  
att   uppskatta   på   grund   av   att   flertalet   beställare   har   liten   erfarenhet   av   att   efterfråga   dessa   produkter.  
En   möjlig   framtida   studie   skulle   kunna   belysa   vilka   krav   som   kan   ställas   vid   upphandling,   samt   hur  
dessa   kan   implementeras   i   inköpsorganisationerna.   Här   kanske   även   betongindustrin   kan   hjälpa   till   att  
styra   utvecklingen   för   hur   hållbara   betongprodukter   ska   upphandlas.   

För   att   i   upphandling   kunna   ställa   krav   på   klimatpåverkan   från   en   byggnation   behövs   också  
tillförlitliga   nyckeltal   att   förhållas   sig   till.   Det   finns   behov   av   att   ta   fram   riktlinjer   för   vilka  
klimatutsläpp   från   en   viss   konstruktion   som   ska   betraktas   som   hög   respektive   låg   med   en   viss  
beräkningsmetod   och   avgränsning.   Detta   kan   underlätta   för   kommuner   och   markägare   att   sätta  
gränsvärden   eller   “bench   mark”   i   upphandlingar   av   flerbostadshus.   

Slutligen   skulle   de   praktiska   förutsättningarna   för   processbeskrivningen   som   beskrivs   i   kapitel   6  
behöva   undersökas.   Processbeskrivningen   behöver   testas   i   en   projekterande   arbetsgrupp   för   att   kunna  
implementeras   i   praktiken.   Detta   kan   leda   till   att   nya   metoder   och   arbetssätt   utvecklas.   
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8.   Slutsatser  

Utifrån   resultatet   av   de   föreslagna   åtgärderna   i   Neptun   2.0   går   det   att   konstatera   att   det   är   möjligt   att  
göra   stora   minskningar   av   klimatpåverkan   genom   medvetna   val   av   material   och  
konstruktionsprinciper.   Resultatet   av   föreslagna   åtgärder   på   stommen   och   grunden   kan   ge   en  
minskning   av   klimatutsläppen   från   produktionsskedet   på   52%.   I   studien   minskade   bland   annat  
klimatpåverkan   kopplad   till   stommen   under   fas   A1-A3   med   40%   endast   genom   att   byta   ut  
betongprodukterna   i   den   prefabricerade   stommen   till   alternativ   med   lägre   klimatpåverkan.   

För   att   kunna   minska   flerbostadshusens   klimatpåverkan   i   produktionsfasen   krävs   att   klimatpåverkan  
kommer   in   ett   tidigt   skede   i   projekten.   Klimatutsläpp   behöver   ges   nyckeltal   och   bli   en   av   alla  
designparametrar.   Studien   konstaterar   att   det   redan   idag   är   möjligt   att   kombinera   dagens  
BIM-modeller   med   generisk   data   eller   EPD:er   för   klimatutsläpp   för   att   i   tidiga   skeden   i   projekten  
kunna   ta   fram   nyckeltal   för   klimatpåverkan.   
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