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Förord 
Föreliggande rapport är en arbetsrapport, vilket bl a innebär att metodik och valda avgräns-
ningar etc kan komma att ändras. Rapporten ger emellertid en beskrivning av en fullständig 
inventeringsmetod för miljöpåverkan av fastigheter sett i ett livscykelperspektiv. Materialflö
de är ett av de fyra delområden som fokuserar på en fastighets miljöpåverkan i projektet 
"Miljövärdering av byggnader" (projektledare Mauritz Glaumann/KTH Gävle). 

Utöver den finansiering som kommer från huvudprojektet BFR m fl har denna rapport även 
finansierats av Trätek. Rapporten kan ses som en fortsättning på det metodarbete författaren 
bedrev då han var anställd på Trätek. Föreliggande rapport är en vidareutveckling av Livstids
analys-metoden, LTA. Bakomliggande tankar om LTA-metoden, som är en vidareutveckling 
av en livscykelanalys, LCA, finns utförligare beskrivet i AFR-rapport 178 "Life-Time 
Assessment - A development of Life Cycle Assessment to implement Comparative Product 
Studies". 

Författaren tackar särskilt Trätek for stöd och finansiering av föreliggande rapport, samt 
språklig granskning av Eva Lindqvist, Trätek. 

Sollentuna 29 december 1997 

Martin Erlandsson 



Sammanfattning 
I delprojekt Materialflöden föreslås i denna rapport en inventeringsstruktur, samt beskrivning 
av det studerade produktsystemet och dess omfattning. Projektet tillämpar ett "livscykel-
tänkande" och den livscykelanalysmetod som föreslås tillämpar den så kallade LTA-metoden 
(livstidsvärdering) och finns beskrivet i AFR-rapport 178 "Life-Time Assessment - A deve
lopment of Life Cycle Assessment to implement Comparative Product Studies" (Erlandsson 
1997b). I derma rapport beskrivs ett enhetligt, flexibelt system att utföra en livscykelanalys för 
"basala" produkter. Den stora skillnaden mellan en klassisk LCA och en LTA, är att LTA 
hanterar ytterligare två flöden - flöden till och från teknosfären. 

I denna rapport har LTA-metoden vidareutvecklats och hanterar nu även komplexa produkt
system så som en fastighet. LTA-metoden är även tillämplig vid marginaltänkande och 
"sluppna emissioner", d v s i livcykelanalyser då skillnader mellan två produktsystem är av 
intresse, snarare än beskrivning av ett absolut tal av en "basal" produkts miljöpåverkan. I detta 
projekt tillämpas en sådan beskrivning av produktsystemet vid hanterande av V A-flöden. 
LTA-konceptet hanterar även alternativa allokeringsprinciper (dvs återvinningsproblemati
ken) genom att tilldela flöden till och från teknosfären olika värden. Detta blir aktuellt i detta 
projekt för att hantera olika former av återvinning. 

Projektet befinner sig nu i "halvlek". Resurserna har använts dels till framtagande av metodik, 
men även till att utföra ett "Test" på en befintlig byggnad (Erlandsson 1997a). 

Nedan ges en mycket summarisk tabell (se även fullständig tabell i kapitel 15) som beskriver 
arbetsläget i projektet och vad som återstår. 



Flöde/aktivitet 

•—.—.—. \ . 

fattning? 

Inflödet av vatten Nej. Nej, men borde vara lätt att ta 
fram. 

VA-flöden ut Nej, men beskrivning av "normalt 
VA-system" måste göras. 

Ja, till viss del. 

DoU samt skötsel Nej, i princip ingår alla aktiviteter 
förknippade till byggnaden och 
fastighetens drift, underhåll och 
skötsel. 

Ja, for de vanliga byggmaterialen 
finns LCI-data, men inte for de 
kemikalier som används. 

Avfallsflöden från brukarna Ja, arbete pågår för att inkludera 
detta flöde. 

Beror på upplägg. 

Rivning av byggnaden Nej, när det gäller inventerings
metodik. 
Ja, när det gäller att bestämma 
produktens slutöde vid rivning . 

Ja, förenklade schablondata finns 
for utländska förhållande, som 
borde valideras. 

Byggproduktion Nej. Ja, förenklade schablondata finns 
för utländska förhållande, som 
borde valideras. 

Ny-, om- och tillbyggnad Nej, dessa aktiviteter betraktas 
metodmässigt som en nybyggnad. 

Enligt tabellen i övrigt. 

Spill vid byggproduktion Nej, LTA-metoden ger en lösning 
(samma metod som vid återvin
ning). 

Nej, idag saknas sammanställning 
på nyckeltal över spill som uppstår 
vid olika processteg samt fi-amför 
allt på byggarbetsplatsen. Data for 
hur spillet idag tas om hand saknas 
också. 

Transporter från fastighetens 
brukare. 

Denna del ingår inte i projektet, 
men det är möjligt att göra en 
beräkning för att bestämma hur 
stor denna miljöpåverkan kan vara, 
vid några scenarion. 

Ja, LCA-data finns, men underlag 
for att bestämma lokaliseringens 
betydelse för transportens miljö
belastning saknas. 

Fastighetsrelaterade trans
porter 

Nej, alla transporter som är för
knippade till material som används 
i byggnaden ingår och är lätta att 
identifiera. 

Ja. 



Utöver de ovan nämnda problemen som återstår följer här en redovisning av övriga frågeteck
en som måste redas ut under etapp 2. 

"Miljövärdering av byggnader" skall kunna användas vid två tillfällen: 

1. Inför en nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av en fastighet (Inför Åtgärd, lÅ) 
2. Nulägesanalys för en befintlig fastighet (Status Quo, SQ) 

Med det upplägg som beskrivits för SQ i detta delområde, så innebär det att man far svar på 
vad byggnaden kommer att orsaka i form av miljöbelastning från och med nu tills dess att 
byggnaden rivs. Detta betyder att: 

En miljöprofil eller ett endimensionellt index beräknad för "SQ" inte kan jämföras med 
den värdering som beräknas för en fastighet enligt "lÅ". 

Ett alternativ är att data för dagens produkter och produktion används för den "historiska 
miljöbelastningen" som fastigheten har orsakat. Ett sådant scenario skulle inte heller vara jäm
förbart med konceptet som används "lÅ". Frågan som nu besvaras är: 

Vad är miljöbelastningen om denna byggnad skulle uppförts idag tills dess att den 
rivs efter en beräkningsmässig livstid? 

För att underlätta för en slutanvändare så kan olika nyckeltal införas. Dessa nyckeltal kommer 
då att gälla för olika byggnadstyper avsedda för olika ändamål. Nyckeltalen kommer att ges 
per personekvivalent. Detta arbete återstår och sker i etapp 2. 

En av de kanske svåraste frågorna som ingår i projektet är hur värderingen av miljöeffektpo
tentialerna ti l l ett endimensionellt index skall gå t i l l . Detta kommer att ingå i det fortsatta ar
betet under etapp 2. Samma värderingsmetod kommer att användas inom delområde Material-
och Energiflöde. 



Bakgrund 
Inom projektet finns fyra miljöteman som vart och ett behandlar ett delområde för en fastig
hets miljöpåverkan. Nedan ges en uppställning av de fyra områdena samt respektive projekt
ledare: 

1. Energiflöden/Eje Sandberg, Aton Teknik Konsult AB 
2. Materialflöden/Martin Erlandsson, Ragn-Sells Miljökonsult AB 
3. Innemiljö/Marie Hult, White Arkitekter AB 
4. UtemiljöAJdo Bosch, Söderblom och Palm 

Utöver dessa fyra delområden finns ett temaområde som behandlar livscykelekonomi/Pemilla 
Gluch,CTH. 

Projektets mål är att få fram en värderingsmetod som behandlar alla ovan givna miljöteman 
för en fastighet. Denna värderingsmetod skall kunna appliceras såväl på en befintlig byggnad 
som inför en nybyggnad eller om- och tillbyggnad. 

Inventeringsmetodiken för detta delområde måste på vissa punkter vara uppbyggt på samma 
bakomliggande grundfilosofi, som för de övriga delområdena. Det är också viktigt att det som 
inventeras inom respektive miljötema är relevant och kan värderas i ett senare steg av projek
tet. Hur den slutgiltiga värderingen av de olika miljötemana skall gå till kommer att behandlas 
i skede 2 i projektet. Den slutgiltiga värderingen är för närvarande tänkt att ges som ett en-
dimensionellt index för vart och ett av de fyra miljöteman som behandlas. Någon sammanräk
ning av dessa fyra tal t i l l ett enda tal för en byggnad är inte avsikten. Däremot är det rimligt 
att olika nyckeltal kan tas fram, som kan utgöra jämförelsetal. 



Nomenklatur LCA/LTA/MVB 
Eftersom detta delområde utgår från livscykelanalysmetodik är utgångspunkten att följa den 
nomenklatur som används inom LCA-området. Utöver mål och omfattning delas en LCA in i 
följande tre delsteg: 

• Inventeringsanalys - här benämnt inventering 
• Miljöpåverkansvärdering - här benämnt värdering 
• Resultattolkning 

Om en parallell dras med detta projekt så kan man konstatera att respektive delområde har en 
inventeringsstruktur och ett värderande steg. För delområdena Material- och Energiflöde kan 
man säga att "slutresultatet" för närvarande ges i ett antal miljöeffektpotentialer (försurnings-, 
övergödningsekvivalenter etc) samt resursvärdering. Innemiljö och utemiljö har en helt annan 
värderingsstruktur och diskuteras inte här. Att väga samman dessa ti l l ett enda tal (endimen-
sionellt index) är planerat t i l l skede två i projektet. 

Syftet med projektet "Miljövärdering av byggnader" (MVB) ligger inte inom ramen för 
respektive delområde, men har diskuterats livligt. En vanlig erfarenhet från att arbeta med 
LCA är att det bara är efter det att målet har formulerats och syftet identifierats i det enskilda 
fallet, som det studerade systemet går att beskriva. 

Den här föreslagna inventeringsmetoden baseras på en speciell LCA-metod kallad livstids
analys, LTA (Life-time Assessment). Det viktiga med den föreslagna metoden är att: 

LTA-metoden ger en beskrivning på hur inventeringen skall utföras och hur 
produktrelaterade miljödata struktureras på ett enhetligt sett. 

LTA-metoden uppfyller de krav som ställs på en livscykelanalysmetod enligt ISO. Exempel 
på andra LCA-metoder är UMIP som har ett koncept som är specieUt anpassat för miljö-
anpassad produktutveckling. 

I LTA-metoden anges hur (basala) produkter som faller ut ur olika tillverkningsprocesser in
venteras. Däremot är det syftet med studien som avgör hur produktsystemet beskrivs och av
gränsas och inte på något vis av LTA-metoden. Detta leder till den enkla slutsatsen: 

För att beskriva det studerade produktsystemet måste 
syftet med projektet vara givet. 

På samma sätt går det att påstå att: 

Syftet även styr valet av värderingsmetod. 

Det studerade produktsystemets nytta beskrivs i den funktionella enheten (för att använda 
LCA-termer). Den här föreslagna metoden innebär i praktiken att: 

I en databas kan gemensamma ingångsdata baserade på LTA-metoden 
användas, men beroende på syfte kopplas de ihop till olika produkt
system för att svara på just då aktuell frågeställning. 



LTA-metoden löser rent bokföringsmässigt problemet som uppstår när samma resurs används 
i olika produkter, genom att utöver flöden i en klassisk LCA även bokföra flöden ti l l och från 
teknosfaren (samhället). Dessa flöden kan sedan tilldelas ett värde i värderingen. På så sätt 
erhålls: 

En inventering "mer objektiv" och dessutom mer flexibel i en data
basstruktur, jämfört med en klassisk LCA. 



1 Mål och syfte med projektet "Miljövärdering av byggnader" 
Målet med projektet som helhet är att ta fram en värderingsmetod av miljöpåverkan relaterad 
till en fasfighet i ett livscykelperspektiv. Miljöpåverkan relaterad ti l l fasfigheten är indelad i 
fem delprogram: 

• Material 
• Energi 
• Utemiljö 
• Innemiljö 
• Livscykelekonomi 

Miljövärderingssystemet skall i princip kunna tillämpas såväl på befintliga som på nyproduce
rade byggnader, allt från tidiga skeden, till rivning av byggnaden och återställande av fastig
heten, d v s när byggnaden rivs och byggnadsmaterialen återanvänds, återvinns, används för 
energiutvinning eller deponeras, samt marken återställd eller lämnad i ett sådant skick som 
bedöms vara rimligt. Värderingen innebär i praktiken att miljöpåverkan agglomeras till ett 
eller flera nyckeltal. Detta ökar kommunicerbarheten med avnämarna men samtidigt så ökar 
osäkerheten. För att uppnå förståelse över redovisat resultat skall inventerade bakgrundsdata 
från de olika delprogrammen Material, Energi, UtemiljÖ och Innemiljö även kunna redovisas 
"ovärderade" på olika systemnivåer. Systemet bör även kunna användaranpassas så att an
vändningen av olika värderingsindex tillåts på ett lättillgängligt sätt. 

Metoden i sig redovisas som ett öppet system, som förhoppningsvis skall användas av flera 
aktörer på marknaden. Metoden i sig täcker också in fler tillämpningar än vad som för närva
rande finns angivna inom projektets budgetramar. Ett hjälpmedel att hantera all den informa
tion som behövs är att koppla miljövärderingsverktyget till en databas. Varken databasen eller 
de verktyg som kan tas fram baserat på databasen ingår i projektet, utan det kommer att vara 
fritt för var och en att ta fram lämpliga databasverktyg. Nedan ges en översiktlig beskrivning 
med exempel på tillämpningar av miljövärderingsverktyget, se tabell 1. 
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Tabell 1 Möjliga användningsområden för värderingssystemet för delprogrammet Material 
och för projektet som helhet. 

Fastighetens 
livscykelskeden 

Mål med systemet Syfte med systemet Anmärkning 

Programskeden Utgöra underlag för att 
fastställa miljörelaterade 
mål och krav för den aktu
ella fastigheten. 

Ge förutsättning för miljötän
kande i tidigt skede så att hän
syn till miljöfrågorna kommer 
upp innan man låst upp sig för 
mycket kring andra faktorer. 

Projekteringsskedet Utvärdera de olika teknis
ka lösningamas miljöpres
tanda och ställa dessa mot 
de mål som upprättats. 

Säkerställa att man verkligen 
uppnått det man förutsatt sig 
under programskedet. 

Byggskedet Utvärdera avsteg gentemot 
det projekterade underla
get. 

Säkerställa att de avsteg som 
görs inte medför att de mål 
och krav som ställts upp kan 
infrias. (Ingå som en del i ett 
miljöledningssystem för att 
t.ex. identifiera de betydande 
miljöaspekterna.) 

Ingår för närvarande ej i 
projektet. 

Användnings
skedet indelat i: 

Befintlig byggnad Utgöra grund för bestäm
ning av byggnadens mil-
j östatus. 

Syftet kan bl a vara att: 
- utgöra underlag för en mil-
jöanpassad ombyggnad 
- verifiera projekterade värden 
gentemot verkligt uppnådda 
- ranka fastigheterna i sitt eget 
bestånd. 

Inventering motsvarar i 
princip samma moment 
som vid utförande under 
tidiga skeden, eller mo
ment enligt ombyggnad. 
Att ange byggnadens 
miljöstatus i absoluta 
termer ingår för närva
rande inte. 

Ombyggnad Bestämma byggnadens 
miljöstatus före ombygg
nad, vilket kan utgöra 
underlag för program
handlingar, sedan identiskt 
med byggprocessen osv. 

Ge förutsättning för miljötän
kande inför ombyggnaden. 
För syfte under och efter 
byggskedet enligt ovan. 

Drift och underhåll 
(förvalming) 

Värdera olika drifts- och 
underhållsprogram. 

Syftet kan vara att: 
- identifiera miljöbelastande 
aktiviteter 
- miljöanpassa vissa aktivite
ter 
-jämföra olika metoder för 
samma aktivitet 
- användas som en del i ett 
miljöledningssystem för fas
tighetsägaren. 

Syftet kan vara att: 
- identifiera miljöbelastande 
aktiviteter 
- miljöanpassa vissa aktivite
ter 
-jämföra olika metoder för 
samma aktivitet 
- användas som en del i ett 
miljöledningssystem för fas
tighetsägaren. 

Rivning Värdera miljöpåverkan vid 
och efter rivning. 

Bestämma lämpliga rivnings
fraktioner och prioritera vad 
som skall göras med de olika 
delfraktionema vid en rivning 
(dvs delvis som underlag för 
en rivningsplan enl PBL). 

Ingår till viss del i pro
jektet. 
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2 Studerat system för delområde "Materialflöden" 
Målet med delprogranmiet Material är att beskriva en metod for inventering av sådan miljö
påverkan som kan relateras till genomströmningen av material under en fastighets livscykel. 
Med material menas här, av oss människor, styrda flöden vid användning (boende, kontors-
göromål undervisning etc). Om det är känt vad miljövärderingsystemet skall användas t i l l är 
det lättare att dra upp systemgränser och beskriva det studerade systemet, nivå på datakvalitet 
etc. En början att göra en sådan beskrivning återfinns i appendix (Erlandsson och Sandberg, 
1997). Nedan följer en beskrivning av vad det inventerade systemet kan innehålla. 

Möjliga funktionella enheter 
I LCA-sammanhang talas om en så kallad funktionell enhet (FU - eng. functional unit). 
Mycket förenklat är målet med en livscykelanalys att beskriva miljöbelastning som uppstår 
för att få en given nytta. Nyttan beskrivs i den funktionella enheten och värderingen av in
venterad miljödata ges som: kvoten miljöbelastning per nyttig enhet d v s primärt för den 
verksamhet fastigheten är avsedd för. 

Projektet kallas för miljö värdering av byggnader men i praktiken omfattas även jorden och 
disponering av marken på fastigheten (d v s egentligen hela fastigheten, vilket innebär jord 
och eventuella byggnader, anläggningar etc). Vidare inkluderas de normala aktiviteter som 
kan relateras till fastighetens nyttjande, dvs den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov 
ti l l . I projektet ingår för närvarande inte att ta hänsyn till den aktuella infrastrukturen utanför 
fastigheten och geografisk lokalisering, så som närheten t i l l arbete och möjliga kommunika
tionsalternativ. I tabell 2 är materialrelaterade flöden som passerar fastigheten indelade i om 
de är verksamhets-, fastighets-, eller infrastrukturberoende. 

Tabell 2 Verksamhets-, byggnads- och infrastrukturrelaterade flöden för fastigheten. 

Exempel på fastig
hetsrelaterade flöden 

Verksamhets-
relaterade 

Fastighets-
relaterade 

Infrastuktur-
relaterade 

Grundläggning F 
Stomme V F 
Utfackningsväggar V 
Inredningar V 
Belysning V 
Ventilation v F 
Uppvärmning v F I 
Avlopp v F I 
Transporter v 1 
o s v 

Många flöden är svåra att renodla i de olika grupperna och kan variera från objekt till objekt 
och dessutom i tiden. Tabell 2 gör inget anspråk på att vara exakt eller heltäckande, utan vil l 
bara belysa komplexiteten av en byggnads funktion, ställt i relation till avgränsningen av det 
studerade systemet. En studie av en fastighet kan liknas vid en systemanalys, snarare än en 
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given produkt vars nytta lätt kan beskrivas (i en systemanalys talas inte om funktionell enhet 
och miljöbelastning per nytfig enhet). Detta betyder för en fastighet att ju mer som inkluderas 
i den funktionella enheten, desto mer tenderar studien att likna en systemanalys. Därmed ökar 
osäkerheten av både miljöbelastningen och nyttan (dvs ftmktionella enheten). 

För att se på några exempel på klassificering av flöden så kan man konstatera att möjligheten 
till energihushållning givetvis fill vis del beror på den verksamhet som finns i fastigheten och 
på brukarnas beteende. Vid valet av energibärare kan ti l l exempel närhet till billig industri
fjärrvärme vara av avgörande betydelse. Hushållningspotentialen beror såväl på byggnadens 
utformning som dess användning. Studeras vatten och avlopp kan ett liknande samband 
finnas. Här är den kommunala infrastrukturen ofta given. För byggnader som ligger i tättbe-
folkade områden är antalet alternativ för försörjning och avfallshantering givna. Givetvis bi
drar utrustningen och utformningen av fastigheten till att underlätta för t ex; urinseparering, 
lokalt omhändertagande av vatten och möjligheter t i l l lokala kretslopp där näringsämnen kan 
återföras. 

En första definition av ftmkfionell enhet kan beskrivas som att det studerade systemet omfat
tar (nyttan): 

/. en given fastighet [FUa] 
2. för ett specificerat ändamål 
3. under en angiven livstid 

Vid miljövärdering av materialflöden med en beskrivning av den fianktionella enheten enligt 
FUa ingår inte; 
• energianvändning för lokaluppvärmning, verksamhetens utrustning m m 
• transporter t i l l och från fastigheten på grund av fastighetens nyttjande 
• verksamhetsberoende vatten och avloppsfrågor 
• byte av maskiner, utrustning m m som är kopplat fill verksamheten 
• hushållsavfall for ett bostadshus 
• o s v 

Alla andra flöden ingår t.ex.: 
• schaktningsarbeten och beredning av marken 
• uppförande av byggnaden 
• extern drift och underhåll av den fysiska byggnaden 
• transporter av byggmaterial och restprodukterna från byggnadens uppförande etc 
• eventuell rivning eller ombyggnad 
• o s v 

Denna avgränsning av den funktionella enheten, FUa, stämmer väl överens med den uppdel
ning och avgränsning av delprojekten som kan förväntas finnas vid en snäv defmition av del
projektet - Materialflöden. 

Byggs den funktionella enheten på och även tar med fastighetens brukande så ingår alla de 
punkter som finns beskrivna ovan. Den fiinktionella enheten skulle då kunna beskrivas enligt 
nedan: 
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1. en given fastighet [FUb] 
2. för ett specificerat ändamål 
3. inklusive brukande 
4. under en angiven livstid 

Att inkludera flöden relaterade ti l l vatten och avlopp, samt det hushållsavfall som genereras är 
exempel på flöden kopplade ti l l brukande av ett bostadshus. Om man inkluderar hushållsav
fall och säger att man utför analysen i ett livscykelperspektiv så bör man även inkludera rygg
säcken för att tillverka mat, förpackningar etc som blir avfall. För att studera energihushåll
ning måste hänsyn tas till miljöpåverkan relaterad ti l l hur den energi som används inom fas
tigheten genereras. Detta görs också inom delprojektet Energi (Sandberg, 1997). Andra flöden 
som har sitt ursprung från brukarens verksamhet och som kan vara intressanta att beakta ur ett 
miljöperspektiv är: 

• Vatten och avlopp 
• Transporter 
• Resursanvändning för driften 
• Städning (skötsel) 

Vad skulle syftet kunna vara med att värdera fastighetsförvaltningen? Det är t ex möjligt att 
identifiera betydande miljöaspekter under förvaltningsskedet. Dessa kan sedan användas 
kopplade till ett miljöledningssystem (se tabell 1). I det här projektet ingår emellertid inte för
valtningens organisation varför det får ingå i eventuellt kommande projekt. 

Studeras transporter så är de starkt kopplade till den aktuella infrastrukturen och samhällspla
nerarens intressesfar. Denna koppling saknas i projektet och skulle också iimebära en utvidg
ning som kräver mer systeminriktad forskning. Problemställningarna som uppkommer om 
samhällsplanerarens arbetsfält inkluderas är mycket intressanta, men ingår inte i det här aktu
ella projektet. Problemen med att värdera resultatet av en systemanalys har redan nämnts. 

Vatten och avloppsfrågorna är starkt kopplade till verksamheten och aktuell infrastruktur, men 
även de fysiska installationer som finns i byggnaden i form av teknisk utrustning och tomtens 
beskaffenhet. Detta flöde har mycket gemensamt med energihushållning vid verksamheten, 
vilket gör att dessa flöden metodmässigt liknar varandra. 

Ett alternativt koncept att studera energi, vatten och avloppsflöden är att inte ta hänsyn ti l l den 
totala miljöbelastningen som uppstår utan se på den potentiella besparing detta kan innebära 
jämfört iTied ett normalfall (se t ex Tillman et al 1995). Att inkludera dessa flöden med hänsyn 
tagen ti l l de förändringar som sker skulle kunna beskrivas med en funktionell enhet enligt 
nedan: 

/. en given fastighet [FUc] 
2. inklusive den fysiska byggnaden för ett speci ficerat ändamål 
3. inklusive ett normerat brukande Jämfört med det faktiska beteendet 

(därmed genererad skillnad i fråga om potentiell miljöbelastning) 
4. under byggnadens livstid 
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Fördelen med detta förfarande skulle vara att man direkt efter inventeringen får ut den ökade 
eller minskade potentiella miljöbelatsningen vid det aktuella flödet i förhållande t i l l vad som 
är brukligt. Används ett urinsepareringssystem där näringsämnena återförs t i l l ett jordbruk så 
kanske t ex transport, kylning och hanteringen med urin ökar miljöbelastningen, medan den 
stora besparingen är att en viss mängd konstgödsel inte behöver produceras - och därmed ger 
åtgärden ett gynnsamt helhetsintryck (dvs numeriskt övervägande negativa värden i miljö
profilen). Problemet med den här typen av ftmktionell enhet är att det som studeras är någon
ting på marginalen, d v s risken är att små detaljfrågor studeras och de verkligt betydande be
lastningarna kanske missas eftersom de delar som är lika försvinner. 

1 projektet har funnits ett outtalat mål, nämligen att; studera en helhetsbild av fastigheten i ett 
livscykelperspektiv i absoluta tal och inte relativa. När det gäller t ex V A-flöden så är koncep
tet som beskrivs ovan emellertid väldigt tilltalande, just för att det är frågan om relativ betrak
telse. Genom att utnyttja en systemgräns, typ FUc, undviks sådana delar som inte är fastig
hetsberoende, de kommer ti l l stor del att sammanfalla med de delar som är lika. Konceptet 
med relativa tal d v s att studera effekten av en förändring på ett större system är mycket t i l l 
talande för exempelvis VA-flöden. 

I de följande kapitlen följer en beskrivning av och vilka krav som ställs i inventeringen 

3 Vad menas med en given fastighet? 
Fastigheten inkluderar både den/de fysiska byggnader som finns eller skall uppföras på tom
ten, samt jorden och markutnyttjande. Geotekniskt menas med mark endast den övre delen i 
markprofilen, medan i detta projekt måste även jord som ligger längre ner inkluderas tor att 
t ex få med miljöaspekter relaterade till förorenad mark och grundvatten, eller exempelvis 
lokalt omhändertagande av gråvatten via en markbedd. 

inventerat system 

fastighet Utsocknes 2:84 

Figur 1 Det inventerade systemet: En fastighet med ett hus. 

Fastigheten kommer att utgöra systemgräns för att avgöra vilka flöden som kan kopplas t i l l 
den funktionella enheten. Rent praktiskt måste man sedan införa avgränsningar för att inte 
studien skall omfatta för mycket och omfatta sådana delar som man inte vil l ta hänsyn t i l l . 
Kopplingen mellan det inventerade systemet och dess nytta beskrivs av den funktionella en-
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heten. Ingen av dessa behöver vara fel men beroende på vilka frågor som önskas besvarade så 
är en viss typ av systemgräns att föredra. (Erlandsson 1993), se även appendix "om syfte". 

För den som endast vill studera den fysiska byggnaden t ex olika utformnings-
alternativ, så rekommenderas en begränsad beskrivning av den funktionella enhe
ten d v s FUa. 

För den som önskar att studera fastigheten i ett helhetsperspektiv, inklusive mil
jöpåverkan relaterad till brukarna använder generellt FUb. FUc kommer dock att 
användas för vissa flöden för att beskriva den delen som är kopplad till fastighe
ten och till viss del eliminerar sådana flöden som kan hänföras t i l l exempelvis rent 
brukarbeteende eller sådana delar som inte kan påverkas t ex hur förpacknings
material som tillhör ett materialbolag tas om hand. 

Beroende på flödets karaktär kommer antingen FUb eller FUc att användas för en 
mer omfattande studie av fastigheter. 

4 Vad menas med en fastighet för ett specificerat ändamål? 
En byggnad uppförs alltid för ett specifikt ändamål, det kan t ex vara en hölada, friggebod, 
spånskivefabrik eller flerbostadshus. Beroende på vilken verksamhet som kommer att finnas 
på fastigheten så gäller olika krav. När miljöbelastningen anges för en fastighet är det viktigt 
att det framgår vad den är tänkt att användas till för att underlätta en jämförelse. 

inventerat system 

bostadsfastighet Utsocknes 2:84 

Figur 2 Det inventerade systemet: En fastighet med en enfamiljsbostad med badrum, 
tvättstuga, 3 rum och kök. 

Primärt ges miljöbelastningen för byggnaden som helhet. Detta innebär att ett tal eller 
en"belastningsprofil" fås som endast är relevant för den enskilda fastigheten. En sådan belast-
ningsprofil kan vara användbar när fastigheten skall miljöanpassas. Det är möjligt att tänka sig 
att en fastighetsköpare väljer mellan två objekt som båda uppfyller hans krav vad avser stan
dard, kvalité och storlek etc. 1 detta fallet kan de båda husens miljöprofiler utgöra underlag för 
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att avgöra vilken fastighet som är det mest tilltalande alternativet (ur miljösynpunkt). Det är 
med andra ord köparen som avgör vad som är jämförbara objekt. Det kan vara så att det ena 
objektet är mycket ytsnålt, medan det andra alternativet har mycket stora och luftiga lokaler. 
Vid en miljöjämförelse med avseende på resursförbrukning är det mindre objektet att föredra, 
och vad avser inre miljö är byggnaden med luftiga lokaler att föredra. Köparen kan nu väga 
dessa olika miljösaspekter mot varandra och värderingen görs som vanligt med hänsyn till 
andra egenskaper som inte är miljörelaterade. 

Vil l en fi-istående part införa ett betygssystem (rating system) att värdera fastigheter så kan 
man inte göra detta generellt utan att införa någon slags "likhetsfaktor" mellan objekten, d v s 
införa en skala. Exempel på sådana likhetsfaktorer för bostadshus kan vara; 

• per kvadratmeter bostadsyta, d v s fastighetens miljöprofil fördelad på den totala lägenhets
ytan. 

• per lägenhet och/eller sovplats, d v s fastighetens miljöprofil fördelad med antalet lägen
heter eller sovplatser (definierat enligt standard) eller en kombination av både lägenheter 
och sovplatser. 

• per ekvivalent minsta bostadsstandard, d v s minsta acceptabel standard definieras som 
måttstock att fördela miljöbelastningen på. 

För att införa ett miljövärderingssystem som beskrivs ovan så skall man vara på det klara med 
att det inte kommer att vara ett universalt värderingssystem. Värderingssystemet kommer san
nolikt att behöva vara olika, beroende på vilka bakomliggande syften och intressen som den 
som utför värderingen har. En annan möjlighet är att olika avnämare har behov av olika värde
ringsindex, eller behov av att modifiera redan befintliga index för att de egenskaper just han 
efterlyser skall framkomma. Det är t ex rimligt att anta att ett försäkringsbolag värderar en 
viss typ av miljöpåverkan medan hyresgästorganisationer har en annan värderingsgrund att stå 
på. Det viktiga är att de alla skall kunna utgå från samma inventeringsdata och att de förhopp
ningsvis även kan använda stora delar av det som kommer fram i det värderingssystem som 
skall tas fram inom projektets ram. 

Delprojektet syftar till att ta fram en belastningsprofil för en fastighet. Värdering
en utförs för fastigheten som helhet. 

Med ingångsdata från alla delprojekten är det sedan möjligt att införa någon form 
av likhetsfaktor som gör det möjigt att värdera en fastighet med en annan. Värde
ringssystemet som tas fram inom ramen för projektet, skall även underlätta att den 
som så vill ska kunna göra en värdering med egna utgångspunkter. 
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5 Vad menas med fastighetens brukande? 
I projektet ingår att ta hänsyn t i l l den aktuella fastighetens brukande, FUb. Detta innebär att 
den miljöpåverkan som de aktuella brukamas beteende ger upphov ti l l på något sätt måste 
inventeras. 

inventerat system enligt FUa 
bostadsfastighVt Utsocknes 2:84 

0 

Figur 3 Det inventerade systemet: En fastighet med en enfamiljsbostad med badrum, 
tvättstuga, 3 rum och kök med en hyresgäst. 

Resursanvändning och flöden under användningsskedet kan beräknas som statistiska medel
värden eller "typiska" värden för den aktuella användningen. Detta brukarbeteende gäller vid 
olika tekniska förutsättningar. Förbrukningen av dricksvatten kan anges för en individ, men 
kan i vissa fall variera beroende på om det rör sig om en individ som bor i : 

• småhus 
• studentlägenhet 
• hotellrum 
• flerbostadshus 

eller uppdelat efter tekniska förutsättningar som: 

• användning av egen brunn 
• individuell vattenmätare 
• risk för saltvatteninträngning 

eller uppdelat efter olika individers egenskaper som: 

• ålder 
• geografiskt ursprung 
• kulturella skillnader 
• aktivt deltagande i miljöprojekt 

1 detta projekt ges exempel på sådant nonnerat beteende (se separat appendix) vad avses VA-
flöden och genererat avfall. 
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Pj oblemet som uppstår är att beskriva på vilket sätt de olika materialflödena kan kopplas t i l l 
den aktuella fastigheten. Syftet är ju inte att studera olika brukarbeteenden utan fastighetens 
miljöpåverkan. De flöden som kan komma ifi"åga är uppställda nedan och exempel på hur flö
den som kan kopplas t i l l fastigheten anges. 

Flöde 
in/ut 

Exempel på fastighets
beroende koppling 

Exempel på brukar-
relaterad koppling 

Vattenflöden in egen brunn, användning 
av regnvatten, vattensnål 
utrustning 

vattenkonsumtion 

Vattenflöden ut lokalt omhändertagande hur väl det fungerar i 
praktiken 

Mat, konsumtionsvaror 
etc t i l l fastigheten 

in lokalisering av fastigheten 
och affären etc, källsorte
ringsutrustning 

hur det fungerar i prakti
ken när boende lämnar 
förpackningar ifrån sig 

Fekalier och urin ut urinsortering, lokalt om
händertagande 

hur väl det fungerar i 
praktiken 

Brukaravfall ut lokalt omhändertagande, 
källsorteringsutrustning 

hur väl det fungerar i 
praktiken 

Städning (skötsel) in och ut val av material och ytskikt hur ofta de boende städar 
och hur 

Drift och underhåll in och ut val av materia] och ytskikt hur ofta behöver fastig
heten underhållas och hur 

1 tabellen ovan skulle det vara möjligt att införa en kolumn till som beskriver övriga faktorer 
från samhället. Det kan t ex vara så att omhändertagande av hushållsavfall bestäms av ett 
kommunalt monopol, eller att papper som återvimis "ägs" av ett materialbolag och inte far 
säljas hur som helst av vem som helst. Det metodmässiga problemet är att kvantifiera hur just 
den byggnadsberoende delens bidrag skall bestämmas. Studeras källsorteringen så kan man 
notera att denna är en förutsättning för att underlätta framtida återvinning. Men om källsorte
ring utförs så kanske det externa systemet spårar ur och allt som samlas in i alla fall går på 
deponi. För att återvinningskedjan skall fungera krävs att flera led fungerar. Att sedan räkna 
baklänges och kreditera hur mycket var och en av dessa bidrar till har hitintills (författaren 
veterligen) inte gjorts. Detta skulle i och för sig likna hur materialåtervinning hanteras i en 
klassisk LCA när en resurs används i ett antal produkter och hur miljöbelastningen sedan skall 
fördelas på alla produkter som använt samma ursprungliga resurs. En liknade problemställ
ning diskuterar även Lundblad och Paulsen (1996) där författarna vill allokera miljöpåverkan 
från uppvärmning på ett enskilt byggnadsmaterial t ex en tegelsten. Å andra sidan är detta 
(allokering) ett av de svåraste stegen att komma överens om i en LCA. En möjlighet är att 
göra derma fördelning (allokering) med hjälp av t ex AHP-metoden, analytic hierarchy pro
cess (Saaty 1990). För närvarande föreslås ett antal gränsdragningar som till viss del löser 
gränsdragningen mellan vad som är fastighetsrelaterat och relaterat brukarna och övriga delar 
av ett större system. 
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Den miljömässiga ryggsäcken som mat eller andra dagligvaror relaterade ti l l brukamas 
näringsintag och sådant som inte på något sätt enkelt kan relateras till fastigheten in
venteras inte. En stor miljöpåverkan som dock kan relateras till fastigheten är lokalise
ringen, men den ingår inte i det akmella projektet (enligt det ursprungliga programmet) 
och har därför inte inkluderats. 

Även ett lokalt omhändertagande kommer att ge upphov till miljöpåverkan och skall in
kluderas. Om hushållsavfall omhändertas lokalt genom att t ex elda upp detta på fastig
heten så ingår givetvis denna aktivitet. Fastighetsgränsen används endast för att här be
skriva den studerade produkten och inte som en inventeringsgräns för att koppla flöden 
och aktiviteter t i l l en produkt. Detta innebär i exemplet ovan att det inte är någon skill
nad i modellen om hushållsavfall eldas upp på den egna eller på grannens tomt. 

Avgränsningen med att endast studera vissa brukarrelaterade flöden är införd med tanke 
på att det är rimligt att styra dessa flöden som brukare. 1 många fall t ex när det gäller 
avfallssortering är brukarens agerande en förutsättning för att senare tekniska system 
skall kunna ta hand om och bearbeta avfallet till nyttiga returprodukter på ett rimligt 
sätt. Både fastighetsrelaterade VA-flöden och avfallsfrågor skall inventeras och kommer 
att bearbetas vidare i etapp 2. 

De flöden som kan relateras till uppvärmning ingår inte i inventeringen av "material
flöden". Vad gäller dessa energiflöden så behandlas de i ett eget delprojekt. De energi-
relaterade flödena som inventeras i detta delprojekt vid framställningen av olika bygg
nadsprodukter skall däremot användas som ingångsdata för delprojektet - Energi. 

6 Vad menas med byggnadens livstid? 
1 metodrapporten "Life-Time Assessmenf', Erlandsson 1997 (finansierad av AFR m fl) be
skrivs en inventeringsmetod baserad på ett livscykelanalys-koncept (även använd av Trätek 
m f l för en kvantitativ inventeringsprofil i en miljödeklaration). LTA uppfyller i princip de 
krav som idag ställs på en LCA, men LTA-konceptet är snävare tillämpat och skall främst 
användas för att studera produkter eller produktscenarion. 

LTA-konceptet är uppbyggt kring tre grundförutsättningar i inventeringen som antas gälla för 
en inventering av produkter i ett helhetsperspektiv: 

1. Produkter definieras av marknadens efterfrågan 

2. Dubbelbokföring accepteras inte i ett allmänt definierat allokeringssystem för produkter 

3. Miljöpåverkan i ett livscykelskede skall allokeras på de produkter som tidsmässigt är be
rörda 

I en traditionell LCA studeras resurser från utvinning tills dess att de når en recipient. I LTA-
metoden studeras istället; 
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• resurser från utvinning/upparbetning tills dess att de når en recipient eller återvinns 

I en inventering märks också skillnaden gentemot en klassisk livscykelanalys genom att: 

• flöden bokförs och värderars t i l l och från teknosfåren. 

LTA-konceptet innebär att resursens livscykel från vaggan ti l l graven delas upp i en eller flera 
produktlivstider, enligt figur 4. 

R^cycling^er 

Primary user End user 

Resource Manufacturing Usage Product 
extraction process phase fate 

Linear use of the resource 

Figur 4 Fyra renodlade typfall när produkten studeras enligt LTA-konceptet (Erlandsson 
1997b). 

Fördelarna med LTA-konceptet ur praktisk synpunkt är att: 
1. Det uppstår inget problem i inventeringen när en resurs går från en produkt t i l l en annan 

(ofta kallat eng. Open loop recycling). 
2. Vid bestämning av produktens slutöde behöver man inte ta hänsyn till vad den kommer att 

återvinnas t i l l — utan bara till hur stor del den kommer att återvinnas (speciellt viktigt för 
långlivade produkter). 

3. Ingen dubbelbokföring uppstår i övergripande bokföringsproblem för produkter (t ex vid 
avfallsförbränning belastas bara fjärrvärme och inte sopomas tidigare funktioner som t ex 
förpackningsmaterial). 

Detta arbete ligger som bas för den inventeringsmetod som kommer att gälla detta projekt. 
Metoden behandlar hur tillverkningsprocesser beskrivs och hur miljöbelastningen fördelas på 
de produkter som tillverkas. Rapporten ger också en beskrivning av hur produkten definieras 
baserat på LTA-konceptet. Följande text är hämtad från denna rapport och diskuterar gräns
dragningen mellan olika produkter. 
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"The demarcation line between products 

I f someone uses an output from a process it is defined as a product. A corollary of this 
definition is that i f someone uses an outflow from a process he has to take responsibility 
for all actions associated with the product in its present condition. Then the question 
arises: when does the lifetime start and end? This question for the same product wil l 
vary from one location to another, one point of time to another etc. It wil l be decided by 
the actual market conditions. 

The demarcation line between the products suggested is preliminary and can be 
described as when the resource changes economical value it will be treated as a 
new product. For instance, i f a particle board producer gets paid to "take care of 
reclaimed wood" all processing transport etc. will be allocated to the previous 
product. When it finally ends up in his plants it is his property, and therefore 
changes economical value. The processing etc. to follow will be allocated to the 
products - the particle boards in this case. On the other hand he also buys a by
product from a furniture factory, delivered free from his plant. This means that 
he has to account for the transport, as well as in the previous case for the further 
processing at his own plant. It makes no difference i f the resource is utilised in the 
process or fixed in the final products, as long as the next user produces something 
that is used by someone. I f no product occurs, processing which follows will be 
regarded as a destruction, such as incineration or land filling, and this must be an 
exception to the rule. This exception can also be neglected i f in fact the "demarcation 
line between products" is combined with the here utilised definition of a product 
(a concrete physical outflow from a process utilised by the market) since a second 
product never occurs." 

En fastighet är en mycket komplex produkt och dessutom kan nyttjandet ändras över tiden. 
Detta i kombination med det långa tidsperspektivet som en byggnad oftast har gör att det ur 
inventeringssynpunkt skiljer sig från t ex förpackningsmaterial. Det resonemang som kan t i l l -
lämpas för enkla insatsmaterial och produkter är inte tillämpligt på en fastighet, d v s man 
låter marknadens ekonomiska värdering utgöra en gränsdragning mellan olika produkter och 
därmed låter man det miljömässiga ansvaret följa samma mönster. 
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LTA-konceptet jämfört med LCA, som sträcker sig från uttag från naturen och 
tills dess att resurserna kommer tillbaka (omarbetad efter Erlandsson and Lund
blad, 1995). 

Generellt gäller att under byggnadens livstid studera miljöpåverkan som uppstår vid mänskli
ga aktiviteter relaterade ti l l den specifika byggnaden från utvinning av resurser, tillverkning 
av byggnadsmaterial, byggande, användning och byggnadens slutöde. Byggnadens livstid 
avslutas i och med; 

• byggnadens initiala funktion ändras eller upphör 

• alla skeden ti l l och med det att byggnadsmaterialen har tagits om hand och kan betraktas 
som en ny resurs, eller när byggnadsmaterialen har nått en recipient 

• marken återställts eller lämnad i ett sådant skick som bedöms vara rimligt. 

1 rapporten Erlandsson, 1997b, beskrivs inte hur en fastighet skall hanteras vid en ombyggnad, 
utan detta definieras som ett problem. Med den terminologi som används i den ovan nämnda 
rapporten kan man översätta ombyggnadsproblematiken för fastigheten som helhet till om 
man skall betrakta; 

1. den ombyggda fastigheten som en ny produkt (återvinning) 
2. den gamla och den ombyggda fastigheten som en och samma produkt (återanvändning) 
3. den ombyggda fastigheten som en ny produkt men med samma funktion (brukande) och 

därför att betrakta som återanvändning 

eller alternativt om den inte byggs om men; 

4. en fastighet som används för ett annat ändamål men är fysiskt samma produkt, d v s en 
form av återanvändning 
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I verkligheten så är det givetvis så att vissa delar av det som finns på fastigheten återvinns 
emedan andra återanvänds etc. Det som är intressant här, med avseende på fördelning av mil
jöpåverkan från delmaterialet, är de delar av t ex stommen som kommer att användas i alla 
användningsskeden som produkten kommer att genomgå. Med generell livscykelinvente-
ringsmetodik gäller att; 

• vid en återanvändning skall miljöbelastningen fördelas på samtliga återvinningscykler, men 
• vid en återvinning måste någon form av allokering göras. 

Problemet som uppstår vid återanvändning (close loop recycling) är hur miljöbelastningen 
skall fördelas mellan produkter som använder samma resurs. För en glasflaska brukar miljö
belastningen t i l l exempel fördelas på antalet återanvändningar. 

För att bokföringsmässigt lösa problemet med återvinning av en byggnad, klassas 
en ombyggnad alltid som en ny produkt d v s återvinning. Detta innebär att flöden 
som på något sätt brukas efter ombyggnaden bokförs som ett flöde till tekno-
sfären. Det är sedan i värderingsmodellen möjligt att tilldela detta flöde ett värde. 

Med tanke på att byggnader ofta har väldigt lång livslängd, finns det dessutom ett 
behov av att reglera hur byggnadens livstid beskrivs i form av troliga återvin
ningsscenarion. Detta behandlas vidare i nästa stycke. 

7 Generella livstidsscenarion för en ny byggnad 
och vid ombyggnad 

Då det alltid är helt omöjligt att bestämma ett exakt öde för en byggnad så införs här ett be
traktelsesätt som skall tillämpas för samtliga byggnader som skall uppföras eller byggas om. 
Genom att olika aktörer utför sin inventering på ett enhetligt sätt styrs antalet frihetsgrader för 
hur inventeringen får gå t i l l . Därigenom får man en mer lättolkad och konsekvent inventering 
oberoende av vem den utförs av. Det kan vara värt att notera att detta sätt att styra invente
ringen är i sig en värdering. Med de här tillämpade scenariema blir det lättare för en person 
som skall jämföra olika studier utförda av olika personer. Följande skeden (utöver råvaruut-
vinning, tillverkning av byggnadsmaterial etc) skall ingå i byggnadens inventering vid en ny
byggnad: 

1. Byggskedet 
2. Drift och underhåll (eventuellt inklusive vissa brukarrelaterade flöden enligt FUb) 
3. Rivning av byggnader och anläggningar och återställande av marken. 

Vid ombyggnad eller ändring av en byggnad på fastigheten skall följande steg inventeras: 

1. Rivning av vissa delar av den gamla byggnaden och eventuell sanering av marken etc 
2. Ombyggnadsarbetet 
3. Drift och underhåll av den nya byggnaden 
4. Rivning i sin helhet av byggnader och anläggningar och återställande av marken. 



24 

Vid en ombyggnad bör altemativet att uppföra en helt ny byggnad övervägas. Följande in
venterade steg ingår då för altemativet: 

1. Rivning av hela gamla byggnaden och eventuell sanering av marken etc 
2. Byggskedet 
3. Drift och underhåll 
4. Rivning av byggnaden och återställande av fastigheten. 

Till de skeden som finns uppräknade ovan skall givetvis kopplas den miljöpåverkan som upp
står vid utvinning, transport, vidareförädling, restprodukthantering etc. Frågan som kvarstår är 
dock: 

Til l vilken grad och vem ansvarar för genererad miljöpåverkan från de fysiska delar 
som en byggnad består av - men som nu kommer att återfinnas i en ny byggnad? 

Helt klart är att en inventeringsstruktur där även den nuvarande ägaren måste ta någon form 
av ansvar för de material som finns i huset, d v s för de material som "någon annan" byggt in 
är önskvärd. Den här föreslagna fördelningen av miljöansvaret följer LTA-konceptet och finns 
redovisat i Tabell 2-4. 
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Tabell 3 Inventeringsstruktur för en byggnad och fördelning av "miljöskulden". 

Miljöeffekt-
kategori' 

Den initiala fastighe
tens funktion 

FUl 

Den ombyggda 
fastighetens funktion 

FU2 

Den nyproducerade 
byggnadens funktion^ 

FU3 
Växthuseffekt 
Försurning 
Övergödning 
Ozonnedbrytning 
Marknära Ozon 
Ekotoxicitet 
Humantoxicitet 

De emissionerna bokförs 
som tidsmässigt uppstår 
till och med att byggnaden 
rivs\ 

De emissionerna bokförs 
som tidsmässigt uppstår 
från eventuell rivning till 
och med att byggnaden 
rivs\ Tillämpbart på 
emissioner från aktuella 
aktiviteter, tillverkningen 
av nya material som in
förs, och (nedbrymings-) 
emissioner från gamla 
material'' etc. 

De emissionerna bokförs 
som tidsmässigt uppstår 
från rivningen till och 
med att byggnaden rivs\ 
Tillämpbart på emissioner 
från aktuella aktiviteter, 
tillverkningen av nya 
material som införs, och 
(nedbrytnings-) 
emissioner från gamla 
material'' etc. 

Resursuttag' De resurser som tidsmäs
sigt tas ut från naturen 
bokförs. 

De resurser som tidsmäs
sigt tas ut från naturen 
bokförs. 

De resurser som tidsmäs
sigt tas ut från naturen 
bokförs. 

Resursförbrukning^ De resurser som tidsmäs
sigt förbrukas/omvandlas 
bokförs. 

De resurser som tidsmäs
sigt förbrukas/omvandlas 
bokförs. 

De resurser som tidsmäs
sigt förbrukas/omvandlas 
bokförs. 

Resurser t i l l och fiån 
teknosfaren^ 

Flöde in och ut och bok
förs. 

Flöde in och ut och bok
förs. 

Flöde in och ut och bok
förs. 

1 D v s potentiella miljöeffekter. 
2 D v s en funktion som är jämförbar med FU2. 
3 Inkluderat miljöpåverkan som uppstår vid restprodukthantering (innan flödet kan betraktas som en retur

produkt) och/eller deponi. 
4 Emissioner från material t ex läkning av tungmetaller från impregnerat virke eller avgivning av olika 

flyktiga organiska ämnen. 
5 Resursuttag motsvarar miljöpåverkan relaterad till den lokala effekten av resursutvinning på grund av t ex 

gruvbrytning, skogsbruk och jordbruk. 
6 De resurser som lämnar teknosfaren i form av emissioner. 
7 I och med att resursens livscykel har delats upp i LTA-konceptet så uppstår detta flöde som sedan kan ges 

olika värden i värderingsskedet. 
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Tabell 4 Exempel på hur flöden som förknippas med en stålbalk bokförs. 

Flöde Miljöeffekt-
kategori 

Den initiala 
fastighetens fimk-
tion 

Den ombyggda 
fastighetens fimk-
tion 

Den nyproducerade 
byggnadens fijnk-
tion' 

FUl FU2 FU3 
Stål till 
bärande 
stomme 

Emissioner som 
påverkar: 
växthuseffekten 
försurningen 
övergödningen 
ozonnedbrytning 
marknära ozon 
ekotoxicitet 
humantoxicitet 

Emissioner från ut
vinning tom rivning 
och deponi bokförs. 

Stål som inte berörs 
ger inte upphov till 
några emissioner. 
Emissioner från stål 
som deponeras bok
förs på FU2. Används 
stål vid ombyggnaden 
bokförs de emissioner 
som uppstår. 

Emissioner från rivning 
tills flödena eventuellt 
deponas och för even
tuell ny stålstomme från 
utvinning t o m rivning 
och deponi bokförs. 

Resursuttag Används jungfruligt 
stål så bokförs flödet. 

Används jungfruligt 
stål vid ombyggnaden 
bokförs detta. 

Används jungfruligt stål 
vid nybyggnaden bok
förs detta. 

Resursför
brukning 

De delar som depone
ras bokförs. 

De delar som depone
ras bokförs. 

De delar som deponeras 
bokförs. 

Resurser till och 
från teknosfären 

De delar som åter
vinns och eventuell 
användning av skrot-
baserat stål bokförs. 

De delar som åter
vinns och eventuell 
användning av skrot-
baserat stål bokförs. 

De delar som återvinns 
och ev användning av 
skrotbaserat stål bok
förs. 

Ett mål med LTA-konceptet är att en miljöpåverkan skall bokföras där den tidsmässigt upp
kommer. Denna tidsmässiga allokering innebär (som redovisas i Tabell 2 och 3) att emissio
ner som uppstår vid tillverkning av produktema kommer att belasta den som först nyttjar re
sursen - FUl . Däremot kommer emissioner t ex migrering av mjukgörare som uppkommer 
från material under FU2, men producerades under FUl , att belasta den nya användaren - d v s 
FU2. Detta innebär i praktiken att fastighetsägare/boende vid en ombyggnad även borde 
tillse att de material (i kombination med den miljö de befinner sig i) inte kommer att ge 
upphov till några miljöproblem - eftersom det inte går att flytta detta ansvar på tidigare 
nyttjande. Tidsmässig allokering enligt LTA-konceptet innebär också att den miljöpåverkan 
som uppstod vid utvimiing av resurser och vidare förädling, bokförs på den första användaren 
av resursen. Detta innebär i praktiken att de resurser som finns kvar i en byggnad efter en om
byggnad är "gratis" i inventeringen vad avser tidigare uppkommen miljöpåverkan. Eftersom 
LTA-metoden hanterar flöden till och från teknosfären kan detta flöde sedan tilldelas ett värde 
i värderingssystemet. 
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8 Generella livstidsscenarion vid värdering av 
en befintlig byggnad 

En inventering av en befintlig byggnad kan sägas vara ett specialfall av värdering inför åtgärd 
(om-, t i l l - och nybyggnad) där inventeringen inte börjar vid uppförandet av byggnaden utan 
startar vid dagsläget. Detta innebär att sådan miljöpåverkan som skedde när byggnaden upp
fördes inte bokförs i inventeringen. Detta betyder inte att värderingssystemet givetvis måste 
betrakta byggnadsmaterial som "gratis". Det är fullt möjligt att i värderingssystemet lägga på 
ett värde på "använda material vid värdering av befintliga byggnader". Om och då denna vär
dering av befintligt material skall göras, kommer att bearbetas i etapp 2. Det viktiga att kon
statera efter etapp 1 är att det finns en inventeringsmetod, som skall betraktas som ett bokfö
ringssystem, snarare än ett värderingssystem. Resultatet får man efter värderingen och inte 
efter inventeringen. 

Det bör även beaktas att den miljöprofil som beräknas för en befintlig byggnad har ett armat 
syfte än de byggnader som värderas inför åtgärd. Detta innebär praktiskt att de inte är jämför
bara. D v s en framräknad miljöprofil för en byggnad inför åtgärd omfattar en inventering fi"ån 
eventuell rivning/ombyggnad och uppförande till rivning, emedan miljö värdering av befintli
ga fastigheter bara svarar på frågan: 

"Vad är miljöbelastningen för den här fastigheten från och med nu till och med 
att den rivs, d v s under resterande livstid" 

Det som finns beskrivet i det förra stycket om bokföring gäller således i stort sett vid invente
ring av befintlig byggnad. 

9 Bokföring av materialflöden till och från teknosfären 
Som redan nämnts innebär LTA-metoden att även flöden till och från teknosfären bokförs. 
Dessa flöden kan tilldelas ett värde, positivt såväl som negativt. LTA-metoden kan uppfattas 
som en allokeringsprincip, kallad "cut-off i (Lindfors et al, 1996). Den viktiga skillnaden 
mellan Cut-off-allokering och LTA-metoden är att LTA-metoden är en inventeringsmetod 
som innehåller två nya flöden vilket inte ingår i den så kallade "cut-off'-allokeringen, nämli
gen flöden till och från teknosfären. LTA-konceptet tillåter vidare bara ett sätt att allokera 
miljöpåverkan i inventeringen oavsett vilket material eller process som studeras. Med detta 
upplägg kan man få ett inventeringssystem som är mer fritt från värderande allokeringar och 
strävar efter att följa verkligheten. 

Många allokeringsmetoder används ofta i syfte alt skapa rättvis fördelning av primär produk
tion av en resurs mellan de kommande användarna. 1 LTA-metoden kan detta också göras 
men den stora skillnaden är att detta görs i värderingen genom att tilldela flöden till och från 
teknosfären ett värde. Teoretiskt tänkbart är t ex att använda den s k 50/50% metod som anges 
i (Lindfors et al, 1996) och på så sätt räkna fram ett resursvärde för t ex papper som tillförs 
samhället. Det kan till och med vara så att just denna "allokeringsprincip" är ett bra sett att 
skapa ett värde på en återvunnen resurs (dvs flöde till teknosfären). Om man skulle komma 
fram till att detta är fallet så skulle resultatet av LCA med tillämpande av ett specifikt värde
ringssystem (t ex EPS) och LTA-metoden med resursvärden beräknade efter 50/50%-metoden 
ge samma värde. Skillnaden består i att: 
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• allokering enligt 50/50%-metoden görs i värderingen genom att använda ett "index för 
resursvärden för material beräknade enligt 50/50%-metoden" 

• inventeringen avspeglar verkligheten och far karaktären av ett bokföringssystem snarare än 
ett system som "skapar miljömässig rättvisa" 

• inventeringen enligt LTA-konceptet generellt löser problemet med "open loop recycling*" 
i inventeringen. 

• LTA-konceptet är tillämpligt för långlivade produkter. 
• D v s när en resurs används i flera produkter. 

För en byggnad summeras olika flöden till och från naturen samt till och från teknosfären. 
Man kan tala om miljöpåverkan som uppstår vid uttag av resurser från naturen. Detta kan be
skrivas som påverkan på biologisk mångfald som en viktig miljöaspekt vilket idag ofta inte 
beaktas i en LCA. Materialet som utvinns behöver inte "förbrukas" om det återvinns. I en 
plast finns ungefar hälften av det fossila bränsle som har utvunnits kvar, bunden i produkten. 
Om denna plast återvinns och kommer att användas som en bränslefraktion så kommer ener
giutvinningen att vara den som "förbrukar" den bundna fossila råvaran. Ett liknande resone
mang kan föras för träbaserade produkter. För metaller är det nyttjare av resursen där metallen 
omvandlas till emissioner genom t ex en oxidation eller att den läggs på en deponi, som 
kommer att vara den som gör sig skyldig till resursförbrukningen. Resursuttaget bokförs alltid 
på den första produkten som använder en resurs, detta är helt i linje med den tidsmässigt kor
rekta bokföringsprincip som tillämpas i LTA-konceptet. 

Tabell 5 Sammanställning över var de olika resursrelaterade värdena bokförs. 

Typ av produktöde 
Flödets ursprung: Flödets öde: Uttagsvärdet Förbruk

ningssvärdet 
Värdet av flö
den ti l l och från 
teknosfären 

Naturen Återvinns - + 
Återvinns Återvinns -/+ (=0) 
Återvinns Deponeras - -
Naturen Deponeras - - +/- (=0) 
- räknat som miljöbelastning. 
+ räknat som för den akmella produkten besparad belastning. 

Sambandet som beskrivs i tabell 2-4 kan också illustreras i en principiell bild enligt nedan (se 
även figur 4). 
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Figur 6 Resultatet av att använda LTA-konceptet efter värderingen av en hypotetisk me
tall (Erlandsson 1997). 

Det som föreslås här - genom att använda LTA-metoden - är dels att betrakta som 
en bokföringsmässig fråga som så långt det är möjligt strävar efter att nå ett re
sultat som i inventeringen avspeglar det som sker i verkligheten och därmed är lätt 
att förstå av alla parter. Dels en värderingsfråga av återvunna flöden som tillförs 
och används i samhället. I en klassisk LCA talas om "miljöansvar", och vem som 
i ett rättvisesammanhang faktiskt borde ansvara för den uppkomna miljöbelast
ningen. 

Sådana och liknande resonemang kan sedan, med LTA-metoden, föras i utarbe
tandet av värderingsmetoder, vilket åskådliggörs i figur 6 genom införande av vär
dering av resursuttag och resursförbrukning. Framtagande av en sådan värderings
metod kommer att tas fram i skede 2. 
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10 Bryter man mot LTA-metoden i detta projekt? 
Rubricerad fråga har ställts på följande punkter: 

1. Är marginaltänkande vid elproduktion eller besparing av konstgödsel vid urinseparering 
förenliga med tillämpning av LTA-metoden? 

2. Är beskrivningen av "produkten" fastigheten i linje med definition av en produkt enligt 
LTA? 

I LTA-metoden ställs ett antal villkor upp för hur man bokföringsmässigt upprättar ett över
gripande inventeringssystem för produkter. I praktiken är detta ett sätt att lösa problemet när 
en resurs används i mer än en produkt (open loop recycling). Det som görs i en livscykelana
lys är att miljöbelastningen från tillverkningsprocesser fördelas på de flöden som kommer ut 
och används, d v s produkter. Allt annat från en tillverkningsprocess är således miljöpåverkan. 
Denna fördelning av miljöpåverkan från olika tillverkningsenheter gör att en allmängiltig da
tabas med elementära (basala) produkter kan byggas upp. Dessa basala produkter är mer att 
betrakta som bulkvaror, och motsvarar t ex den information som lämnas i en kvantitativ mil-
jövarudeklaration från Trätek m fl. 

I varje enskild miljöstudie skall olika frågor besvaras. Detta innebär att olika produktsystem 
måste upprättas. Ett sådant produktsystem beskrivs i den funktionella enheten. I en miljö varu
deklaration bör man inte tala om funktionell enhet, som görs i t ex Byggsektorns Kretslopps
råd (Anon 1997). En stålbalk är en enkel produkt och bara slutanvändaren vet var och hur han 
skall använda den, och med andra ord är det bara han som kan beskriva den funktionella en
heten. Ett mer nyanserat språkbruk är att tala om inventerad enhet i miljövarudeklarationer 
(Erlandsson 1996a). I det här projektet kan fastigheten beskrivas som en inventerad enhet. När 
hänsyn sedan tas till fastighetens användning och nytta beskrivs den per personekvivalent d v 
s i den funktionella enheten. 

Om effekterna av en förändring av ökad elanvändning i Sverige vil l kvantifieras så måste hän
syn tas till vad som händer på marginalen. En sådan beskrivning kan göras i en funktionell 
enhet som bl a inkluderar följande: 

Effekterna av en ökad innomhustemperatur med 3° C i samtliga lägenheter i en fastighet 
och därmed ökad elanvändning som spetsvärme i den lokala fjärrvärmepannan. 

För att beskriva detta produktsystem så måste det byggas upp av ett antal mindre produkter 
(delflöden) som alla är inventerade enligt LTA-metoden. Men det studerade produktsystemet 
styrs av vad som i den aktuella studien ska analyseras. Skilj därför på följande två frågeställ
ningar: 

Fråga 1: 
Skilj på ett bokföringssystem för basala produkter och det produktsystem som 
byggs upp i varje studie för att analysera och värdera en specifik frågeställning. 
Ett produktsystem med denna definition kan bara bestämmas om syftet är givet, 
d v s med vilken fråga som ska besvaras. 
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Kommer det förslag på scenariobetraktande för en byggnad, som lämnats ovan, i konflikt med 
LTA-metoden? 

På samma sätt som beskrivs ovan har slutanvändaren rätt att göra vilket produktsystem han 
vi l l . Det innebär aUtså att delflöden, som de olika byggmaterialen, bokförs enligt LTA-
metoden. När vi sedan skall beskriva det studerade produktsystemet så styrs detta efter syftet 
med den aktuella studien. I vårt fall tillämpas tre olika sätt för att beskriva fastigheten (inför 
åtgärd vid nybyggnad eller om- och tillbyggnad, samt vid miljövärdering av en befintlig fas
tighet). För att bygga upp dessa beskrivningar av fastigheten har intentioner fi-ån grundtanken 
med definition av livstider använts. Detta innebär att det vi valt att studera är en fastighet un
der dess livstid och inte som i en klassisk LCA inklusive kommande funktioner i invente
ringen. 

Fråga 2: 
Även för att beskriva produkten fastigheten tillämpas ett livstidstänkande, där ombygg
nadsintervallen med andra ord står i fokus. Produktsystemen som byggs upp vid samtli
ga tre scenarierna styrs av vad det är man vill studera och kan aldrig komma i konflikt 
med LTA-metoden. 

11 Använda livstider för olika typer av byggnader 
En byggnad som uppförs för ett specifikt ändamål kommer sannolikt att byggas om någon 
gång innan den rivs. Vid en sådan ombyggnad är det rimligt att anta att standarden kommer 
att anpassas till den då rådande. Detta innebär t ex att lägenheter kommer att förtätas eller 
kanske rent av tvärt om. Byggnaden kan också byggas om för annan verksamhet. Med tanke 
på de långa livstider som är aktuella för byggnader så blir det näst intill omöjligt att göra ett 
rimligt scenario som omfattar uppförande, framtida ombyggnader och tillbyggnader och en 
slutlig rivning. I det här projektet har vi valt att istället arbeta med en beräkningsmässig 
livstid, som utgår från en rimlig uppskattning av ombyggnadsintervallen. Den statistik 
som finns för ombyggnader gäller fi-ämst för flerbostadshus. SCB har gjort en uppdragssök
ning i sina databaser och på så sätt fatt fram antalet ombyggda flerbostadshus uppdelat efter 
byggnadsår. Utifrån detta underlag beräknades sedan ombyggnadsintervallets utveckling från 
1980 till 1996. 
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Livstid 

Ombyggnadsår 1995 

Figur 7 Ombyggnadsintervallets utveckling från 1980 till 1996 för flerbostadshus, base
rad på uppgifter från SCB. 

Som framgår av figuren ovan så ökar ombyggnadsintervallet från att i början av 1980 ha legat 
kring 30 år så är den nu nästan 40 år. A l l byggnadsaktivitet har historiskt styrts och påverkats 
av olika bidragsformer och subventioner. I uppdraget t i l l SCB fanns även en fråga om det 
fanns uppgifter på åldern på de hus som rivs. Denna statistik är emellertid svårbearbetad då 
uppgifter saknas på de hus som inte rivs. Genom att komplettera med sådana uppgifter på de 
hus som finns idag och dess åldersfördelning så har skattningar av byggnadens livslängd be
räknats. 

Byggnadsalder 

Rivningsår 1996 

Figur 8 Byggnadsåldern för flerbostadshus vid rivning från 1983 ti l l 1996, baserad på 
beräkningar från SCB. 
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Utifrån det siffermaterial som lämnats över från SCB, går det att skatta att ca 1,5% av stocken 
rivs per 15:e år. Om detta förliållande antas gälla även i framtiden ( d v s konstant 1,5 %/år) 
skulle flerbostadshusens livslängd hamna på 550 år, vilket verkar orimligt långt. Om istället 
rivningsfrekvensen antas öka linjärt vart 15:e år (d v s 1,5, 3, 9, 4,5%...) blir byggnademas 
livslängd istället 160 år. Motsvarande beräkning om rivningsfrekvensen ökar med det dubbla 
(d v s 1, 5, 3, 6, 12% ...) blir livslängden istället 120 år. 

Slutsatsen som kan dras är att de hus som rivs blir yngre och yngre från att i början av 1980-
talet legat på 80 år mot att idag ligga på 35-40 år. Bedömningar av livslängden på de hus som 
finns i stocken (d v s ett generellt medelvärde) är svårare men det är rimligt att anta en livs
längd på omkring 100 år. Det går att hävda att de hus som inte rivits är mer attraktiva och 
kanske tekniskt sett bättre. Med det som skissas ovan skulle en byggnad byggas om två till tre 
gånger. Vid de beräkningsscenarion som används förutsätts att byggnaden alltid rivs. Detta är 
ingen konflikt med verkligheten utan studien baseras på en delfråga som inkluderar: 

• Vad är miljöpåverkan om man först bygger, sedan brukar byggnaden och att den t i l l sist 
rivs. 

Detta är inte samma sak som att säga att det är det som faktiskt kommer att ske i verkligheten, 
utan är just att betrakta som ett studerat scenario. Fördelen med detta betraktelsesätt är att 
miljöansvaret för rivningen inte kan skjutas över på någon annan. 

Nedan följer ett förslag på beräkningsmässiga livstider (ombyggnadsintervaller) för några 
fastighetstyper: 

Flerbostadshus 40 år 
Kontorsbyggnader 15 år 
Skolor 25 år 
Museer och liknade 60 år 

Följden av den korta ombyggnadsintervallen som ges ovan gör att det i framtiden är troligt att 
fastighetsförvaltare genomför omfattande underhåll, som byte av fasader etc, i samband med 
ombyggnad. Tiden mellan ombyggnaderna kommer antagligen främst att inriktas på att un
derhålla den redan befintliga konstruktionen, med så små medel som möjligt. 

Inom ramen för projektet ingår inte att ta fram drift och underhållsintervall för vanligt före
kommande byggnadsmaterial och apparater. Här finns tillgång till information via olika data
källor. En ofta refererad sådan är REP AB Fakta/REPAB Program AB. 

Ett sätt att strukturera beräkningama när det gäller data för bruksskedet är att denna ges an
tingen per åtgärd eller utslaget per år. I praktiken betyder det att målning ges antingen för en 
ommålning eller per år. För att slå ut miljöpåverkan per år måste ett underhållsintervall antas. 
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Med tanke på den osäkerhet som trots allt de beräkningsmässiga livstiderna innebär så före
slås att: 
• periodiskt underhåll räknas ut per år och sedan multipliceras med aktuell livstid för fastig

hetstypen. 

Detta innebär t ex om betongtakpannor byts vart 50 år så belastas ett flerbostadhus med 4/5-
delar av miljöbelastningen att producera pannorna. Hade bytet antagits ske vart 30 år hade 
miljöpåverkan för livstiden istället beräknats till 6/5-av att producera betongpannoma. 

12 Bokföring av materialflöden vid återvinning 
För närvarande måste man således accepteras att ett scenario ställs upp för en ny byggnad, där 
förutsättningen är att byggnaden kommer att rivas men där de ingående materialen kan åter
vinnas. Frågan är dock vilka materialflöden som kommer att återanvändas, återvinnas och 
vilka som kommer att deponeras? För att underlätta för de som skall använda denna beräk
ningsmodell så kommer ett antal "förutbestämda ålervinningsscenarion" att tas fram för 
några vanligt förekommande konstruktionstyper, under etapp 2. 

Tabell 6 En enkel typ av uppställning för att beskriva vad som händer vid en framtida 
rivning av en byggnadsdel. 

Betong/cellplast sandwichelement 
Demonterings-
beskrivning 

Elementens fogar fräses ut och förband skärs loss, varvid 
elementen lyfts ner till en mobil lokal kross och transporteras 
sedan till nytt objekt eller uppsamlingsstation. 

Eventuellt ingående 
material 

ÅV (materialåter
vinning, återanvänd-
ning, biologisk be
handling och energi
utvinning) 

Deponi Upparbetning, sedan 
deponi 

Armering, stål 90% 10% 

Betong, sättbruk, yt-
puts, sandspackel etc 

100% (dvs som fy l l -
material, klassas som 
deponi enligt lagen) 

EPDM, fogband etc 100% 
EPS, XPS 100% 
Fogmassor 100% 
Glasfiber armering, 
fiberarmering av stål 
etc 

100% 

Plast ospec, elrör, 
distanser etc 

100% 

Övrigt 100% 
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Tanken med att ta fram förutbestämda scenarion för några vanligt förekommande konstruk
tionstyper är att om användare av systemet godtar dessa förenklas databearbetningen. Slutan
vändaren behöver då inte heller motivera varför man väljer just dessa materialöden. Anser 
någon att de här föreslagna materialödena inte är tillämpbara skall detta motiveras. 

Exakt hur dessa scenarion skall tas fi-am kommer att lösas under etapp 2, men en möjlig lös
ning är att använda den så kallade AHP-metoden. Exempel på hur en AHP-tillämpning skulle 
kunna se ut för att bestämma ett återvinningsscenario för betong exemplifieras i nedanstående 
tabell. Bakgrundsmaterialet t i l l uppställningen finns redovisade i rapporten "Erfarenheter av 
Testobjekt 1... " (Erlandsson 1997a). 

Tabell 7 Resultatet av matrisberäkningen som ger "svaret" i en AHP-undersökning av be
tongprodukters slutöde. 
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0,07 0,11 0,25 0,25 0,09 0,33 
0,17 0,28 0,25 0,25 0,18 0,03 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 
0,39 0,28 0,25 0,25 0,36 0,51 
0,37 0,33 0,25 0,25 0,36 
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Ateranvändning 
Materialåtervinning 
Energiutvinning 
Biobehandling 
Utfyllnad 
Deponi 

11% 
19% 
0% 
0% 

35% 
35% 

0,3 
0,5 
0,0 
0,0 
1,0 
1,0 

I generella beräkningar kan följande scenario användas: 
• 35% antas materialåtervinnas (ballastersättning) 
• 35% antas deponeras (miljömässigt att betrakta som inert material) 
• 20% antas användas som utfyllnad 
• 10% antas återanvändas 

Ovanstående värdering förutsätter att många utfyllnader, t ex bullervallar, i juridisk mening 
kommer att klassas som deponier. Den ovan redovisade tolkningen av resultatet, där slutödet 
delas upp i ett antal fraktioner, kan vara lämpligt att använda om en beräkning för en fastighet 
i generella termer skall göras. En alternativ uppställning eller tolkning av resultatet är att det 
troligaste scenariot ska bestämmas för ett specifikt projekt vilket kommer att gälla för det 
aktuella delmaterialet. I vårt fall kommer utfyllnad/deponi att vara det som gäller (miljömäs
sigt samma sak, endast transportarbetet skiljer dem åt). 

13 Strukturering i en databas 
För att underlätta beräkningsarbetet så kan olika databaser utnyttjas. När det gäller databas
strukturer för livscykelanalyser talar man om SPOLD (Singhofen 1996) och SPINE (Steen et 
al 1995). SPOLD är främst ett europeiskt projekt som t ex tillämpas i det stora danska UMIP-
projektet och i deras kommande databas (Wentzel 1996) (LCA projekt med 50 MDkr i forsk
ningsmedel). I Sverige har kompetenscentrat för livcykelanalyser (Centrum för Produktrelate-
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rad Miljöanalys/Chalmers) valt att satsa på SPINE. Den enda mjukvara som säljs kommer
siellt idag och som baseras på SPINE-formatet är EcoLab/Nordic Port AB. Oavsett hur beräk
ningar utförs så är det uppenbart att det underlättar, framför allt när man skall byta data med 
varandra, om databasen kan göras på ett gemensamt format. I projektet ingår för närvarande 
inte att ta fram en egen databas eller något datahjälpmedel. Det ingår inte heller att fylla någon 
befintlig databas med data. Ett sådant uppdrag finns på det kompetenscentrat som nämnts 
ovan, samt att ta fram kvalitetskriterier för inventerade data. Kompetenscentrat finansieras av 
NUTEK och industrin. För närvarande är de data som kompetenscentrat har tillgängligt på 
SPINE-formatet inte tillgängligt för någon utanför den inre kretsen som är verksamma inom 
centrat. 

© Inventeringsdokument: 
•Miljö- och hälsofarliga ämnen 
•Drift, underhåll och skötsel 
»VA och brukarens avfall 
»Materialbalans 

Inventeringsdok.' 
"Material" 

Inventeringsdok. 
"Energi" 

[nventeringsdok. 
"Innemiljö" 

Jnventeringsdok. 
"Utemiljö" 

, .l.S lie fäf Sififnnn itc_ 

® 
•Sammanräkning av miljö-
efTekter till ett (några) 

•Benchmarking 

Miljövärdering 
av byggnaders 

databearbetning 
med rapport-

generering 

LCA-databas 

0 Finns LCI-dala? Ja 
@ C02, NOx, MJ olja etc 

0 GWP-, POCP- ekvivalenser etc 

Figur 9 Strukturering av en hypotetisk mjukvara för värdering av fastigheter. 

Även om man har en LCA-databas så utgör denna inte enskilt det som skulle kunna rymmas 
i en databasstruktur för miljö värdering av byggnader. En sådan databas skulle börja med de 
inventeringsdokument som behövs för att beskriva det aktuella objektet. Dessa data om t ex 
använd mängd färg under livstiden skulle sedan länkas t i l l en LCA-modul som räknar om an
vänd färg till miljöeffektpotentialer, och som sedan kan räknas om till en slutvärdering av hela 
fastigheten där även hänsyn tas till de andra ingående miljötemana som energi m m. 

1 det här aktuella projektet rekommenderas en strukturering av LCA-delen i en databas. För att 
få en enhetlig och funktionell struktur i databasen för en fastighet måste hänsyn tas t i l l ; 

1. dels tidsaxeln, som beskriver de olika byggnadskedena, 
2. dels en struktur som beskriver fastigheten uppdelad i olika komponenter och material 

längst ner i hierarkin. 
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I och med att ombyggnad ingår i projektet så börjar tidsaxeln med en eventuell rivning och 
därefter följer ett byggskede, bruksskede samt rivning av byggnaden och återställande av fas
tigheten. 

Funktionell enhet: En personekvivalent 
^J[nventerad^i^^ 

Ev ombyggnad med 
rivning awissa delar 

av byggnaden 
Byggproduktion 

•produktions
aktiviteter 
•upparbetnings 
aktiviteter* 
•Dvslill s i l jb .r kvalité 

Bruksskede 

•BSABslO 
huvudgrupper och 
huvudrubrik 4 
uppdelad på 8 
undernivåer 

•AFFs 8 huvud
grupper 

Miljödata för insatsvaror, transporter etc (LCI) 

Rivning av 
byggnaden 

och återställande 

•produktions
aktiviteter 
•upparbetnings 
aktiviteter* 

Elberäknings 
-modul 

Figur 10 Databasstrukturen för miljö värdering av fastigheter. 

Uppdelning av fastigheten sker enligt det så kallade BSAB-systemet. Detta kan på sikt ersät
tas av HUS AMA och den byggdelsbeskrivning som kommer att finnas där. Bruksskedet delas 
in i AFF:s struktur. När det gäller rivningen och återställande av fastigheten har inte någon 
indelning efter något system gjorts. BSAB-systemet är indelat i 10 huvudgrupper och AFF i 8 
huvudgrupper. Under dessa huvudgrupper redovisas data för byggmaterial och aktiviteter. 

I projektet vill man vara öppen för att på ett enkelt sätt byta betraktelsesätt för elproduktion. 
Detta görs genom att "miljödata" för elproduktionen läggs på separat i en egen modul. Denna 
modul delar in elanvändning beroende på när den sker, dvs : 

1. el som förbrukas idag, t ex för byggmaterial som används vid uppförande 
2. el som förbrukas framöver, t ex el som används vid omhändertagande av avfall från bruks

skedet. 

Med detta upplägg går det att mycket enkelt simulera effekterna av olika energisystem och 
effekter som påverkar kapacitetsutnyttjande. 

14 Dokumentationskrav på inventeringsdata 
När det gäller dokumentation av inventerade data så förutsätts här att det som kommer fram i 
arbetet inom ISO (främst 14 040 och 14 041) kan tillämpas. 

Ett annat mycket intressant arbete som pågår inom byggbranschen är arbetet med Byggvaru-
deklarationer (Anon, 1997). Dessa skulle kunna tjänstgöra som inventeringsunderlag. Ett pro
blem när det gäller dessa är att det inte finns något enhetligt format för hur inventeringsdata 
ska redovisas och beräknas i miljövarudeklarationer. Inte heller från ISO, Institutet för vatten 
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och luftvårdsforskning/IVL eller Centrum för Produktrelaterad Miljöanalys/Chalmers som 
arbetar med frågan finns det något officiellt dokument som behandlar problemet. Det som 
finns på marknaden i Sverige idag kommer från Trätek, som hitintills varit normgivande ge
nom sitt aktiva arbete inom trämekanisk industri. Den Byggvarudeklaration som idag före
ligger från Byggsektorns Kretsloppsråd är mycket inspirerad från den deklaration som tagits 
fram av Trätek. Inventeringsmetodik och bakomliggande tankar finns publicerade i Erlands
son (1996a och 1996b). 

I den sistnämnda referensen återfinns bilagt ett inventeringsformulär som kan användas vid 
inventering av olika industriprocesser. 

Inom ramen för detta projekt måste ett antal inventeringsdokument tas fram. Inom detta om
råde saknas standard. Bilagt denna rapport återfinns utkast på sådant inventeringsdokument 
som kan komma ifråga för detta delområde, enligt nedan: 

Del 1:1 Inventering av miljö- och hälsofarliga ämnen 
Del 1:2 Inventering av drift och underhåll 
Del 1:3 Inventering av VA och avfall 
Del 1:4 Materialbalans 
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15 Sammanfattning och resultat av etapp 1 
Denna sammanfattning gäller endast för delområde Materialflöde. Sammanfattningen av sta
tus i delprojektet redovisas nedan i tabellform. Tabellen är indelad kring ett antal flöden eller 
aktiviteter som ingår i det studerade produktsystemet - fastigheten. 

Flöde/akthitet 
Problem med mål och om
fattning? 

Finns miljödatii (LCI-data)? 

Inflödet av vatten Nej, vattenförbrukningen börjar 
inventeras vid källan. Flödet be
traktas i sin helhet som byggnads-
relaterat. För att inte studera olika 
brukarvanor används ett normerat 
beteende, men för att få besparing
en måste faktiska mätdata använ
das. Ett alternativ hade varit att 
alltid använda aktuella faktiska 
förbrukartal. 

Nej, data saknas för vattenkemika
lier samt den infi-astruktur som 
används. Denna typ av data borde 
vara lätt att ta fram. 

VA-flöden ut Nej, den delen som är byggnads-
relaterat inventeras. Detta innebär 
att t ex bara den miljöbesparing 
och miljöbelasming som uppstår i 
förhällande till ett normalt V A -
system inventeras. Beskrivning av 
"normalt VA-system" måste göras. 

Ja, till viss del. Det går att förenkla 
och introducera några typfall för 
omhändertagande av VA-f löden 
och sedan referera till dessa, istäl
let för att i detalj inventera den 
faktiska lokala lösningen. 

DoU samt skötsel Nej, i princip ingår alla aktiviteter 
förknippade till byggnaden och 
fastighetens drift, underhåll och 
skötsel. Det finns dock ett behov 
att reglera vad som minst måste 
beaktas. Detta kan redovisas som 
en enkel lista. 

Ja, för de vanliga byggmaterialen 
finns LCI-data, men inte för de 
kemikalier som används. K E M I 
har ett uppdrag att inventera vanli
ga kemikalier inom bygg- och 
fastighetsbranschen. Denna studie 
skulle kunna användas som grund 
för att prioritera arbetsinsater i 
detta projekt. Vad avser under
hållsintervall kan t ex uppgifter 
från " R E P A B Fakta" användas. 

Avfallsflöden från brukarna Ja, arbete pågår för att inkludera 
detta flöde. Problemet är att även 
om man kan förknippa källsorte
ringen som en positiv aktivitet för 
att främja återvinning, så är det 
svårt att kvantifiera och värdera 
vad som är relaterat till fastigheten. 
Ett förslag på lösning är att en 
maximal besparingspotential be
räknas och som sen "fördelas" till 
källsorteringen på fastigheten med 
hjälp av en AHP-värdering. 

Beror på upplägg, men med det 
upplägg som skissas här bredvid så 
innebär detta inget problem med 
att ta fram sådana data. 
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Rivning av byggnaden När det gäller inventeringsmetodik 
ger LTA-metoden en lösning. Men 
när det gäller att bestämma pro
duktens slutöde så pågår arbete 
med att bestämma återvinnings
scenarion med hjälp av AHP-
värdering. 

Ja, förenklade schablondata for 
aktiviteten rivning finns för ut
ländska förhållande. Dessa borde 
gås igenom och kontrolleras så att 
de är användbara for svenska för
hållanden. 

Byggproduktion Nej, byggproduktionen är en akti
vitet som i sin helhet förknippas 
med fastigheten. Transporten av 
arbetarna till och från arbetet ingår 
inte i analysen. 

Ja, förenklade schablondata for 
aktiviteten byggproduktion finns 
for utländska förhållande. Dessa 
borde gås igenom och kontrolleras 
så att de är användbara för svenska 
förhållanden. 

Ny-, om- och tillbyggnad Nej, dessa aktiviteter betraktas 
metodmässigt som en nybyggnad. 

Enligt tabellen i övrigt. 

Spill vid byggproduktion Nej, LTA-metoden ger en lösning 
(samma metod som vid återvin
ning). 

Nej, idag saknas sammanställning 
på nyckeltal som uppstår vid olika 
processteg samt framför allt bygg
arbetsplatsen. Data för hur spillet 
idag tas om hand saknas. 

Transporter från fastighetens 
brukare. 

Denna del ingår inte i projektet, 
men det är enkelt att göra en be
räkning for att bestämma hur stor 
denna miljöpåverkan kan vara, vid 
några scenarion. 

Ja, LCA-data finns, men underlag 
för att bestämma lokaliseringens 
betydelse for transportens miljö
belastning saknas. 

Fastighetsrelaterade trans
porter 

Nej, alla transporter som är för
knippade till material som används 
i byggnaden ingår och är lätta att 
identifiera. 

Ja. 

Utöver det som nämnts ovan finns vissa frågor kring värdering av fastighet utan att det är frå
gan om en åtgärd, den så kallade "status quo"-värderingen. När en värdering av en befintlig 
fastighet utförs utan att några åtgärder görs är intresset bara att få fram en statusbeskrivning, 
men frågan är vilken status? Med det upplägg som beskrivits här innebär det att man får svar 
på vad byggnaden kommer att orsaka i form av miljöbelastning från och med nu tills dess att 
byggnaden rivs. Detta betyder att: 

En miljöprofil eller endimensionellt index beräknad för "status quo" inte kan jämföras 
med den värdering som beräknas tor en fastighet "infor en åtgärd". 

Att lägga till den "historiska" miljöbelastningen som fastigheten har orsakat är givetvis möj
ligt. Detta skulle i sig innebära - om de inventeringsdata som behövs fanns - att det inte var 
någon skillnad på de båda koncepten status quo/inför åtgärd. Denna infallsvinkel har emeller
tid bedömts som ointressant (utöver svårigheterna att finna historiska LCI-data). Ett alternativ 
är att beräkningen utgår ifrån dagens data för gårdagens produkter och produktion. Men inte 
heller detta scenario skulle vara jämförbart med konceptet som används "inför en åtgärd", då 
den fråga man nu svarar på är: 

Vad är miljöbelastningen om denna byggnad skulle uppförts idag tills dess att den 
rivs efter en beräkningsmässig livstid? 
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För att underlätta för en slutanvändare kan istället olika nyckeltal införas. Dessa nyckeltal 
kommer då att gälla för olika byggnadstyper avsedda för olika ändamål. Nyckeltalen kommer 
att ges per personekvivalent. Detta arbete återstår och förutsätter t ex att man: 

1. Definierar vad fastigheten skall jämföras med. 
2. Om fastigheten ska jämföras med ett medelvärde så skall detta bestämmas. 
3. Skall detta medelvärde baseras på hela stocken eller skall ett tidstypiskt medelvärde tas 

fram? 
4. Eftersom olika värderingskoncept förekommer måste olika nyckeltal tas fram. 
5. Skall nyckeltal bara ges för fastigheten som helhet, eller skall de även ges för olika del

material aktiviteter, processteg m m? 

En av de kanske svåraste frågorna som ingår i projektet är hur värderingen av miljöeffektpo-
tentialema ti l l ett endimensionellt index skall gå t i l l . Detta kommer att ingå i det fortsatta ar
betet under etapp 2. Samma värderingsmetod kommer att användas inom delområde Material-
och Energiflöde. 
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BILAGOR 
DEL 1:1 INVENTERING A V MILJÖ- OCH HÄLSOFARLIGA ÄMNEN 

Modifierad uppställning efter Reforsk, FoU 140 

Miljöstatus: 
Del 1:1 Inventeringsprotokoll över miljö- och hälsofarliga ämnen 

Inventeringens omfattning 
Denna inventering är en genomgång av en byggnad för att uppskatta förekomsten av miljö- och 
hälsofarliga material. Inventeringen kan utgöra ett underlag för rivningsbesiktning, men måste då främst 
kompletteras med en mängdförteckning och anvisning för omhändertagande av materialen. 
Inventeringen kan även användas som en del i en inventering av byggnadens miljöstatus. För att göra 
en mer heltäckande miljövärdering av byggnadens miljöstatus bör man även inventera följande 
miljöteman för byggnaden: 
Del1:1 - inventehng över miljö- och hälsofarliga ämnen 
Del 1:2 - inventering av drift och underhåll 
Del 1:3 - inventering av VA och avfall 
Del 1:4 - materialbalans 
Del 2 - energihushållning 
Del 3 - inomhusmiljö 
Vid rivning utgår del 1:2-3 och istället tillkommer vid behov. Del 1:4 - materialbalans. 

Allmäna data 
Fastighetsbeteckning 
Byggnadstyp 

Ekplantan 4 
Kontor 

Hyresgäst/-er 
Fastighetsägare 

Saknas 

Förvaltare 
Adress ? 
Kontaktperson ? 
Telefon ? 
Fax 7 

Allmän byggnadsbeskrivning 
Byggnadens huvudsakliga material i: 

grund betong 
stomme platsgjuten betong 

takkonstruktion obehandlade träreglar, antimögelbehandlad plywood, tegeltak 
ytterväggar lättbetong (vit) 

icke bärande innerväggar gips, stålreglar 
Byggnadsarea ? 
Bruttoarea ? 
Byggnadsvolym ? 
Bruttoarea ? 
Antal läghenheter/lokaler 
Antal våningar 7 
Antal trapphus ? 
Antal undercentraler ? 
Antal fläktrum ? 
Övhga speciella utrymmen ? 
Övriga upplysningar ? 
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Modifierad uppställning efter Reforsk. FoU 140 

Miljöstatus: 
Del 1:1 Inventeringsprotokoll över miljö- och hälsofarliga ämnen 

Historik 
Byggnadsår 
Större om- och tillbyggnader 

Omfattning och år 
Omfattning och år 
Omfattning och år 

Tidigare användning/verksamhet 
Hyresgäst 

Fr 0 m -1 0 m år 
Hyresgäst 

Fr 0 m -1 0 m år 
Hyresgäst 

Fr 0 m - 1 0 m år 

Tillhandahållna ritningar och handlingar 
A-planer 
A-fasader 
K-ritningar 
K-ritningar detaljer 
Material- och arbetsbeskrivning 
Tidigare genomförda besiktningar 
Övrigt 
Övrigt 
Övrigt 

Bilagda besiktningsprotokoll 
Genomgång av byggnadsmaterial 

hela fastigheten Bilaga 1 10 sidor 
delar... Bilaga ... ? sidor 

laboratorieanalys av PCB 

radonmätningar 

laboratorieanalys av asbest 

laboratorieanalys av materialinneh. 

övrigt 
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Miljöstatus:Det 1:1 Inventeringsprotokoll över miljö- och hälsofarliga ämnen 
Bilaga 1 - Materialinventering 

Byggnadsdel - Hela byggnaden, sammanställning 

Byggnadsmaterial/apparat 
Eventuellt innehallande 
ämne eller annat Placering 

Förslag på ev. åtgärd 

Virke 
Plywood 
Blåbetong 
Elledningar 

mögelskadat 
fungicid ex koppar 
radon 
bly, koppar, f lamskydd 

Takstol 
underlagstak 

alllmänt 

Underskrift 
Besiktningen utförd, daturr 
Besiktningsförättare 1 
Besiktningsförättare 2 
Besiktningsförättare 3 

Tekn Lic, Martin Erlandsson, Ragn-Sells Miljökonsult AB, tel 08-623 42 60 
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DEL 1:2 INVENTERING A V DRIFT OCH UNDERHÅLL 

Miljöstatus: 
Del 1:2 Inventeringsprotokoll av drift och underhåll 

Inventeringens omfattning 
Denna inventering är en genomgång av drift och underhåll indelat efter AFF-systemet. Inventeringen 
kan användas för att mil jövärdera D&U-skedet eller olika alternativ. Inventeringen kan även användas 
som en del i en inventering av byggnadens miljöstatus. För att göra en mer heltäckande miljövärdering 
av byggnadens miljöstatus bör man även inventera följande mil jöteman för byggnaden: 
Del 1:1 - inventering över miljö- och hälsofarliga ämnen 
Del 1:2 - inventering av drift och underhåll 
Del 1:3 - inventering av VA och avfall 
Del 1:4 - materialbalans 
Del 2 - energihushållning 
Del 3 - inomhusmiljö 

Allmänna data 
Fastighetsbeteckning Ekplantan 4 
Byggnadstyp Kontor 
Hyresgäst/-er Saknas 
Fastighetsägare 
Förvaltare 
Adress ? 
Kontaktperson ? 
Telefon ? 

Fax ? 

Allmän beskrivning av fastigheten 
Byggnadens huvudsakliga ytor: AFF-kod beskrivning 

beskrivning av, yta 1 
yta 2 
yta 3 
yta 4 
yta 5 
yta 6 
yta 7 
yta 8 
yta 9 

yta 10 
yta 11 
yta 12 
yta 13 

yta 14 
yta 15 

yta 16 

yta 17 
yta 18 
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Miljöstatus: 
Del 1:2 Inventeringsprotokoll av drift och underhåll 

Historik 
Ange fast utrustning: antal [st] AFF-kod beskrivning 

beskrivning av, apparat F l 
apparat F2 
apparat F3 
apparat F4 
apparat F5 
apparat F6 
apparat F7 
apparat F8 
apparat F9 

apparat F10 
apparat F11 
apparat F l 2 
apparat F l 3 
apparat F14 
apparat F15 
apparat F l 6 
apparat F17 
apparat F l 8 
apparat F l 9 
apparat F20 
apparat F21 
apparat F22 

Ange lös utrustning: 
beskrivning av, apparat L1 

apparat L2 
apparat L3 
apparat L4 
apparat L5 
apparat L6 
apparat L7 
apparat L8 
apparat L9 

apparat L10 
apparat L11 
apparat L12 
apparat L13 
apparat L14 
apparat L15 
apparat L16 
apparat L17 
apparat L18 
apparat L19 
apparat L20 
apparat L21 
apparat L22 
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Dei 1:2 Inventdringsprotokoll av drift och underhäll 
Bilaga 1 - Resursförbrukning 

Besl^rivning av underhäliete resursbehov 
Aktivitet eller underhål l av y ta ' ' används vid 

yta [nummer) 
mängd (kg eller 
MJ/kWh 6vr ange/m^| 

underliållslnten/all 
(per tidsenhet! 

Underhåll enligt, ange referens 
Aktivi tet Material 

används vid 
yta [nummer) 

mängd (kg eller 
MJ/kWh 6vr ange/m^| 

underliållslnten/all 
(per tidsenhet! faktisk dnfl enl, plan enl llllv Ovhgt lex litteratur, ange 

Nålf i l lsmatta 1,3,4 3OO9 kontaktl im S å r REPAB, 1993 
Nålf i l tsmatta 1,2,3 50 g spackel 5 år 

2 ggr vecka 
REPAB, 1993 

Dammsugn ing 1-7,11 2 W h dammsugn ing 
5 år 
2 ggr vecka X 

• 
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DEL 1:3 INVENTERING AV VA OCH A VFALL 

Miljöstatus: 
Det 1:3 Inventering av VA och avfall 

Vattenförbrukning 
Vad är fastighetens årliga 

vattenförbrukning [m^? 
färskvatten färskvatten 

Vad är fastighetens årliga vatten
förbrukning utöver färskvatten [m^]? 

kylvatten (om inte slutet system anv) 
spolvatten 

övrigt, ange 

kylvatten (om inte slutet system anv) 
spolvatten 

övrigt, ange 

kylvatten (om inte slutet system anv) 
spolvatten 

övrigt, ange 

Är fastigheten ansluten till kommunalt 
VA-verk? Vid nej, fyll i typ av 
anläggning för färskvattentil lförsel: 

egen borrad eller grävd brunn 
brunn med risk för 

saltvatteninträngning 
bräckt vatten med avsaltning etc 

övrigt, ange 

egen borrad eller grävd brunn 
brunn med risk för 

saltvatteninträngning 
bräckt vatten med avsaltning etc 

övrigt, ange 

egen borrad eller grävd brunn 
brunn med risk för 

saltvatteninträngning 
bräckt vatten med avsaltning etc 

övrigt, ange 

egen borrad eller grävd brunn 
brunn med risk för 

saltvatteninträngning 
bräckt vatten med avsaltning etc 

övrigt, ange 

egen borrad eller grävd brunn 
brunn med risk för 

saltvatteninträngning 
bräckt vatten med avsaltning etc 

övrigt, ange 

Omhändertagande av genererat avlopp 
Fyll i typ av avloppssystem: 

traditioneitt system ansluten till 
reningsverk 

trekammarbrunn 
trekammarbrunn & markbedd 

sluten tank (septitank) 
urinseparering 

mulltoa/torrdass etc 
övrigt, ange 

traditioneitt system ansluten till 
reningsverk 

trekammarbrunn 
trekammarbrunn & markbedd 

sluten tank (septitank) 
urinseparering 

mulltoa/torrdass etc 
övrigt, ange 

traditioneitt system ansluten till 
reningsverk 

trekammarbrunn 
trekammarbrunn & markbedd 

sluten tank (septitank) 
urinseparering 

mulltoa/torrdass etc 
övrigt, ange 

traditioneitt system ansluten till 
reningsverk 

trekammarbrunn 
trekammarbrunn & markbedd 

sluten tank (septitank) 
urinseparering 

mulltoa/torrdass etc 
övrigt, ange 

traditioneitt system ansluten till 
reningsverk 

trekammarbrunn 
trekammarbrunn & markbedd 

sluten tank (septitank) 
urinseparering 

mulltoa/torrdass etc 
övrigt, ange 

traditioneitt system ansluten till 
reningsverk 

trekammarbrunn 
trekammarbrunn & markbedd 

sluten tank (septitank) 
urinseparering 

mulltoa/torrdass etc 
övrigt, ange 

traditioneitt system ansluten till 
reningsverk 

trekammarbrunn 
trekammarbrunn & markbedd 

sluten tank (septitank) 
urinseparering 

mulltoa/torrdass etc 
övrigt, ange 

traditioneitt system ansluten till 
reningsverk 

trekammarbrunn 
trekammarbrunn & markbedd 

sluten tank (septitank) 
urinseparering 

mulltoa/torrdass etc 
övrigt, ange 

För det alternativ som används ange 
slutmottagare av den torra 
substansens (fekalier) slutprodukter 

Bifogas slutomhänder
tagande intyg Ja/Nej 

återvinning ex jordförbättringsmedel 
energiutvinning 

både energiutvinning och återvinning 

deponi 
övrigt ange 

återvinning ex jordförbättringsmedel 
energiutvinning 

både energiutvinning och återvinning 

deponi 
övrigt ange 

återvinning ex jordförbättringsmedel 
energiutvinning 

både energiutvinning och återvinning 

deponi 
övrigt ange 

återvinning ex jordförbättringsmedel 
energiutvinning 

både energiutvinning och återvinning 

deponi 
övrigt ange 

återvinning ex jordförbättringsmedel 
energiutvinning 

både energiutvinning och återvinning 

deponi 
övrigt ange 

återvinning ex jordförbättringsmedel 
energiutvinning 

både energiutvinning och återvinning 

deponi 
övrigt ange 

Vid urinseparering ange 
slutmottagare av näringsämnena: 

Bifogas slutomhänder
tagande infyg Ja/Nej 

återvinning ex som gödningsmedel 

övrigt ange 

återvinning ex som gödningsmedel 

övrigt ange 

återvinning ex som gödningsmedel 

övrigt ange 
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Miljöstatus: 
Del 1:3 Inventering av VA och avfall 

Hushållsavfall 
Vilka avfallsmängder sorteras per år 
för fastigheten [ton TS]? 

Bifogas slutomhänder
tagande intyg Ja/Nej 

glas 

metaller 

plaster 

papper 

komposterbart 

farligt avfall 

brännbart 

biandfraktion till deponi 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

glas 

metaller 

plaster 

papper 

komposterbart 

farligt avfall 

brännbart 

biandfraktion till deponi 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

glas 

metaller 

plaster 

papper 

komposterbart 

farligt avfall 

brännbart 

biandfraktion till deponi 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

glas 

metaller 

plaster 

papper 

komposterbart 

farligt avfall 

brännbart 

biandfraktion till deponi 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

glas 

metaller 

plaster 

papper 

komposterbart 

farligt avfall 

brännbart 

biandfraktion till deponi 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

glas 

metaller 

plaster 

papper 

komposterbart 

farligt avfall 

brännbart 

biandfraktion till deponi 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

glas 

metaller 

plaster 

papper 

komposterbart 

farligt avfall 

brännbart 

biandfraktion till deponi 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

glas 

metaller 

plaster 

papper 

komposterbart 

farligt avfall 

brännbart 

biandfraktion till deponi 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

glas 

metaller 

plaster 

papper 

komposterbart 

farligt avfall 

brännbart 

biandfraktion till deponi 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

glas 

metaller 

plaster 

papper 

komposterbart 

farligt avfall 

brännbart 

biandfraktion till deponi 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

glas 

metaller 

plaster 

papper 

komposterbart 

farligt avfall 

brännbart 

biandfraktion till deponi 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

glas 

metaller 

plaster 

papper 

komposterbart 

farligt avfall 

brännbart 

biandfraktion till deponi 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

glas 

metaller 

plaster 

papper 

komposterbart 

farligt avfall 

brännbart 

biandfraktion till deponi 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

glas 

metaller 

plaster 

papper 

komposterbart 

farligt avfall 

brännbart 

biandfraktion till deponi 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

övrigt ange 

Kontorsavfall 
Vilka avfallsmängder sorteras per år 
för fastigheten [ton TS]? 

Bifogas siutomhander-
tagande intyg Ja/Nej 

glas 
metaller 
plaster 
papper 

komposterbart 
farligt avfall 

brännbart 
biandfraktion till deponi 

övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 

glas 
metaller 
plaster 
papper 

komposterbart 
farligt avfall 

brännbart 
biandfraktion till deponi 

övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 

glas 
metaller 
plaster 
papper 

komposterbart 
farligt avfall 

brännbart 
biandfraktion till deponi 

övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 

glas 
metaller 
plaster 
papper 

komposterbart 
farligt avfall 

brännbart 
biandfraktion till deponi 

övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 

glas 
metaller 
plaster 
papper 

komposterbart 
farligt avfall 

brännbart 
biandfraktion till deponi 

övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 

glas 
metaller 
plaster 
papper 

komposterbart 
farligt avfall 

brännbart 
biandfraktion till deponi 

övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 

glas 
metaller 
plaster 
papper 

komposterbart 
farligt avfall 

brännbart 
biandfraktion till deponi 

övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 

glas 
metaller 
plaster 
papper 

komposterbart 
farligt avfall 

brännbart 
biandfraktion till deponi 

övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 

glas 
metaller 
plaster 
papper 

komposterbart 
farligt avfall 

brännbart 
biandfraktion till deponi 

övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 

glas 
metaller 
plaster 
papper 

komposterbart 
farligt avfall 

brännbart 
biandfraktion till deponi 

övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 

glas 
metaller 
plaster 
papper 

komposterbart 
farligt avfall 

brännbart 
biandfraktion till deponi 

övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 

glas 
metaller 
plaster 
papper 

komposterbart 
farligt avfall 

brännbart 
biandfraktion till deponi 

övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 

glas 
metaller 
plaster 
papper 

komposterbart 
farligt avfall 

brännbart 
biandfraktion till deponi 

övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 

glas 
metaller 
plaster 
papper 

komposterbart 
farligt avfall 

brännbart 
biandfraktion till deponi 

övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 
övrigt ange 



53 

DEL 1:4 MA TERIALBALANS 

Miljövärdering inför åtgärd: 
Del 1:4 - Materialbalans 

Inventeringens omfattning 
Denna inventering är en genomgång av användning av byggmaterial och utfallet vid en rivning indelat 
efter BSAB-systemet. Inventeringsdokumentet kan användas för att miljövärdera inför en åtgärd 
såväl som nybyggnad, ti l lbyggnad eller ombyggnad och rivning. Till denna materialåtgång måste 
miljöbelastning som uppkommer från olika aktiviteter i byggprocessen samt byggnadsmaterial 
kopplas. För detta ändamål kan inventeringsprotokoll typ "Byggvarudeklaration" användas. Förutom 
matehalflöden bör även andra mil jöteman beaktas så som fastighetens: 
Del 2 - energihushållning 
Del 3 - inomhusmiljö 
Del 4 - utemiljö 

Allmäna data 
Fastighetsbeteckning 
Byggnadstyp 
Hyresgäst/-er 
Fastighetsägare 
Förvaltare 
Adress 
Kontaktperson 
Telefon 

Flackstången 1 
Bostadshus 
Ja 

Majrovägen 3 1 . 122 45 Enskede 
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Miljövärdering Inför åtgärd: 
Del 1:4 - Inventeringsprotokoll över åtgång av byggnadsmaterial 

Använda mängder vid byggskedet 

Byggnadsmaterial/-komp. 
Inköpt mängd 

[kg] eller [st] 

BSAB-kod 

[huvudgrupp] Spill-% 

Kvar 1 byggn. 

mängd [kg] 

Bifogas miljö

deklaration? 

Avfallv prod. 

AV/EU/D/U* 

Avstånd till leverantör 
Byggnadsmaterial/-komp. 

Inköpt mängd 

[kg] eller [st] 

BSAB-kod 

[huvudgrupp] Spill-% 

Kvar 1 byggn. 

mängd [kg] 

Bifogas miljö

deklaration? 

Avfallv prod. 

AV/EU/D/U* [km] [transp -medel) 
PE-folie 100 10% 90 nej EU 17 L-bil 

Fönsterl 2x12 treglas trä/AI 3 - ja - 300/30 Tåg/L-bil 
Armering, återvunnet stål 0 

Armering, jungfr. stål 0 
0 
0 
0 
d 
0 
0 
0 
0 

AV=återvinning, EU=energiutvinning, D=deponi, U=utfyllnadsdeponi 
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Miljövärdering inför åtgärd: 
Dei 1:4 - inventeringsprotokoll över åtgång av byggnadsmaterial 

Uppkomna mängder vid rivning eller ombyggnad 

Byggnadsmaterial/-komp. 
utfall [kg] 

eller [st] 

BSAB-kod 

[huvudgmpp] 

Kvar i byggn, 

mängd [kg] 

Bif. demon-

teringsanv. 

Ange planerat 

avfalls öde 

Bif material-

omh -intyg? 

Avstånd till mottagare 

Byggnadsmaterial/-komp. 
utfall [kg] 

eller [st] 

BSAB-kod 

[huvudgmpp] 

Kvar i byggn, 

mängd [kg] 

Bif. demon-

teringsanv. 

Ange planerat 

avfalls öde 

Bif material-

omh -intyg? [km] [transp,-medel] 

1 
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APPENDIX 
SYFTET MED MIUÖVÄRDERING AV BYGGNADER^ 

(Martin Erlandsson/Ragn-Sells Miljökonsult AB och 
Eje Sandberg/Aton Teknisk Konsult AB) 

1. Tillämpning av MVB 
Enligt förutsättningarna som nu föreligger skall miljövärdering kunna utföras vid två 
tidpunkter: 
1. Inför en nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av en fastighet (Inför Åtgärd, lA) 
2. Nulägesanalys för en befintlig fastighet (Status Quo, SQ) 

2. Vald LCA-metod 
Definition av det studerade produktsystemet beskrivs med hjälp av LTA-metoden 
(Erlandsson, 1997). Vilket i praktiken märks t ex genom att: 
• flöden till och från teknosfåren bokförs 
• i inventeringen är ett flöde ut från en process antingen produkt eller en miljöbelast

ning 
• vid produktens slutöde behövs *'bara" bestämmas om produkten kommer att åter

vinnas och till hur stor del. 

Genom att använda LTA-metoden löser man problemet med hur en resurs som an
vänds i mer än en produkt skall bokföras (open loop recyckling). Förordas en annan 
fördelning av miljöpåverkan t ex enligt 50/50% metoden enligt Nordic Guidelines 
(Lindfors et al, 1995), kan detta förfarande göras i värderingsskedet, genom att tilldela 
flöden till och från teknosfåren ett visst värde. 

3. Syftet med MVB 
I vårt fall gäller miljövärderingen för en byggnad (MVB) (eg. fastighet). En studerad 
fastighets nytta beskrivs med en så kallad funktionell enhet. I MVB har vi vak att ar
beta med en funktionell enhet per personnytta beskrivet som kontorsplats eller bostad 
för ett visst antal personer. I projektet ligger fokus inte bara på fastigheten som en en
skild produkt utan hänsyn tas även till effekter på angränsande system/-en. I syftet med 
projektet ligger således att: 

• studera byggnadens direkta och indirekta effekter på ett yttre system 

Enligt generell LCA-praxis skall alltid syfte anges med miljövärderingen, vad den kan 
användas till och vilka resultat som kan förväntas. Detta for att metodval och resultat 
blir avhängigt av det angivna syftet. Därför ska också mottagaren av resultaten göras 

' Nedanstående skrivning skall betraktas som ett diskussionsinlägg för att belysa debatten angående syfte 
som förts i projektet. 
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medveten om vilka restriktioner och förutsättningar som gäller för den genomförda 
miljövärderingen. 

Studerar vi de två tillämpningsaltemativen av MVB så kan man konstatera om värde
ringen utförs Inför Åtgärd (lA): 

Vad studeras? I lÅ inventeras olika möjliga tekniska detaljlösningar, såväl 
som olika byggnadsaltemativ (valsituation). 

Varför studeras detta/ lÅ-värderingen utgör underlag för att identifiera betydan-
Vilka beslut påverkas? de miljöaspekter (hot spots) för optimeringar och val 

mellan olika val av system, material, komponenter eller 
fastigheter. 

Vid det andra tillämpningsfallet Status Quo (SQ) av MVB kan konstateras: 

Vad studeras? I SQ inventeras den befintliga fastigheten med hänsyn ta
gen till bundna resurser och framtida miljöpåverkan. 

Varför studeras detta? SQ-värderingen utgör underlag för att identifiera betydande 
miljöaspekter (hot spots) under kvarvarande livstid. Som 
underlag för kundinfo och marknadsföring. 

Vilka beslut påverkas? Insatsplanering av sitt fastighetsbestånd. Val av fastighet 
för köp eller hyra av annans fastighet. 

MVB kommer alltså att direkt leda till att vissa fastigheter blir mer attraktiva och att 
andra blir mindre attraktiva på marknaden. Indirekt kommer detta att påverka nuvaran
de ägare till att "förädla" sina fastigheter genom att åtgärda sådana brister i den egna 
fastigheten som kan anses vara kostnadseffektivt utifrån marknadens värdering av 
byggnadens miljöegenskaper. 

Ställs dessa frågor i relation till det övergripande syftet med MVB att studera byggna
dens direkta och indirekta effekter på ett yttre system, måste man i sin modell även ta 
hänsyn till de randvillkor som gäller. I rapporten "Goal and scope definition and in
ventory analyses" (Rolf Frischknecht, LCANET feb 1997) diskuteras ingående val av. 
metod och indata beroende på syftet med aktuell LCA. Fyra olika typer av LCA-
tillämpningar analyseras utifrån mål, modell och vilka data som är relevanta att använ
da. I tabell 1 återges dessa fyra typer något sammanfattande. 
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Tabell 1 Modellval beroende på mål (efter: Frischknecht, 1997). 
Typ mål modell data använd 
0 Miljörapport 

statisk beskrivning 
Dagens system 
ingen förändring (fiyst) 

Dagens mix och prestanda 

1 Kortsiktig optimering Kortsiktig variation med 
befintliga installationer, men 
variation i dess umyttjandegrad 

Kortsiktig marginalteknologi 
marginalproduktionens miljödata 

2 "hot spot" identifiering 
produkt- och systemval 
(resultatet av ett val) 

Kortsiktiga variationer i teknologi 
Ändrade produktionsmixer 

Medellångsiktig teknologi 
inkl kapitalutrustningen 

3 Långsiktig planering 
framtida processer 

Stora teknologiförändringar/utbyten 
Ändrade produktionsmixer 

Teknologiscenarion 

Inledningsvis kritiserar rapportförfattaren dagens typiska tillämpningar av LCA för att 
de i de flesta fall använder genomsnittsvärden som representerar genomsnittsteknolo
gier, typ 0-LCA i tabell 1, trots att syftena med dessa LCA varierar mellan O och 2 i 
tabellen. I rapporten fi-amförs att "Slutsatserna och resultaten av en typ O-analys, som 
använder genomsnittsdata och genomsnittsteknologi är trots sin allmänna användning, 
bara av begränsat värde". 

Typ O-analys beskriver det absoluta nuläget, utan någon som helst förändring inom det 
analyserade systemet eller effekter utanför. Om en förändring av ett produktsystem ska 
studeras eller effekterna av ett val avses, anger författaren att det är typ 1-, 2- eller 3-
analys som ska väljas. 

Författaren argumenterar också för att om syftet är att identifiera miljö-syndare "hot-
spots" ska inte typ O-data användas även om detta idag är mycket vanligt inom LCA-
arbetet. Identifierade miljösyndare (komponenter eller delsystem) borde leda till åtgär
der, eller alternativa val och då är det typ 2-data som måste användas. 

Som exempel på när en typ O-analys kan vara tillämpbar anges ett företags miljö
rapporter, som ju redovisar historiska data. Men det understryks samtidigt att som un
derlag för företagens beslut och målsättningsarbete är det helt nödvändigt att komplet
tera med typ 1- till 3-analyser. 

Ser man till en byggnad, och till skillnad från det som Frischknecht arbetat med t ex 
energiframställningens miljöpåverkan, så kan man konstatera att det finns en likhet 
enligt nedan: 

Studerar vi det som sker idag som byggnadsaktiviteter och materialval så kan en MVB 
leda till exempelvis andra materialval. Detta i sin tur kan påverka kapacitetsutnyttjan
det hos dessa materialproducenter och dess leverantörer. MVB för ett enstaka objekt 
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kommer dock inte att leda till investeringsbeslut hos dessa underleverantörer och vi 
kan därför utgå från "kortsiktiga marginalförändringar" hos dessa. 

Dessa aktiviteter har enligt Frischknecht ett mål typ 1 eller 2 och vi kan sammanfatta 
med: 
• Datafångsten vid kortsiktig optimering bör baseras på dagens infrastruktur med ett 

kortsiktigt marginaltänkande - om detta är möjligt att finna. 

I samband med val av byggnad (befintlig), byggnadssystem (ny), val av eller föränd
ring av uppvärmningsform och andra energilösningar, val av komponenter och mate
rial får detta också som resultat förändrade volymer på framtida inköp av bränslen, el, 
VA, underhållskemikalier (material- och energiflöden). En byggnads inkoppling i ett 
yttre försörjningssystem kommer därmed också att indirekt påverka dessas långsiktiga 
utformning och dimensioner och indirekt påverka efterfrågan och utbud. 
• Datafångsten för de ständigt flödande resurserna (uppvärmningsenergi, vatten och 

avlopp, drift och underhåll) bör alltså baseras på ett framtidsscenario och dess 
effekter - om detta är möjligt att finna. 

4. Konsekvenser av att välja en statisk MVB 
Om vi skulle välja en statisk beskrivning ("typ O-analys" enligt tabell 1 ovan) för nu
lägesanalysen ("ta tempen") föreslås följande benämning, samt de restriktioner som då 
skulle bli fallet. 

1. Benämning: Statisk värdering (SV). 
2. Syfte: Att beskriva byggnadens miljöeffekter i ett statiskt tillstånd. 
3. Villkor: Värderingen är endast gilfig så länge inte en förändring sker eller avses. SV 

far därmed inte användas om denna värdering leder till en förändring eller påverkar 
ett val (t ex miljödeklarationer). 

4. Tillämpningsexempel: Miljövärdering av bebyggelsen i ett stort bestånd (t ex inter
nationellajämförelser). 

5. Motiv (tänkbara): SV ger kunskap om hälsoeffekter och externa miljöeffekter till en 
lägre inventeringskostnad, än om också orsakerna ska lokaliseras (en möjlig be
gränsning). V i far veta hur människor mår, vilka miljöeffekter byggnaden ger i en 
statisk situation och byggnadens livscykelkostnader. 

SV skulle kunna ge svar på frågor som: 
Vilken miljöbelastning ger denna byggnad upphov till idag och i framtiden förutsatt att 
ingen förändring av byggnaden och dess drift sker och att ingen förändring utanför 
fastigheten (till fasfigheten kopplade system) sker. 

Diskussionen hitills har begränsats till delområdena energi och material. För de övriga 
delområdena ute- och innemiljö kan däremot villkoren se annorlunda ut. Att fa veta 
status (SV) vad gäller innemiljö, vilka inbyggda miljöbomber som finns i en byggnads 
material och vilka driftkostnader (LCC) som fastigheten kräver är ju också intressant i 
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samband med val av byggnad. Det betyder Jt en SV för vissa delområden kan tänkas 
vara tillämplig även i en valsituation, men inte alla delområden. Samtidigt är det säkert 
mycket fa, eller ens någon tillämpning där SV är intressant för energidelen. Den rele
vans som SV skulle ha för olika delområden, i jämförelse med en MVB som tillåter val 
och förändring, här kallat miljövalsvärdering ( M W ) , kan grovt sammanfattas i tabell 
2. (Resonemangen för utemiljö är inte analyserat här.) 

Tabell 2. M W = Miljövalsvärdering. 
Status Förändra/förbättra 

Energi - M W 
Material SV M W 
Innemiljö SV M W 
Utemiljö ? M W 

För innemiljö kan inventeringen tor SV begränsas till effekter och inte till orsaker om 
det enbart är en status vi efterfrågar. Detta skulle kunna vara ett motiv ti l l att göra en 
ren statusbeskrivning såvida det inte är samma jobb och samma kostnad att också ta 
med orsaksinventeringen. En statusvärdering ("ta tempen") enligt tabell 2 kan övervä
gas och innebär i så fall att någon miljövärdering inte görs för energidelen utan resul
taten endast redovisas i energitermer (köpt energi, inte primärenergi). 

Det sannolikt mest intressanta är istället att oavsett tillämpningsfall 1 eller 2 utforma 
MVB utifrån en miljövalsmetodik enligt SQ och lÅ ovan. 

5. Förändringar i energisystemet - scenarioval 
Vi avser att värdera en byggnad under dess livscykel. Det material som ingår i bygg
naden produceras idag med nuvarande produktionsteknologi och dess miljöemissioner. 
Påverkan på det yttre försörjningssystemet vid produktionen av dessa är kortsiktig. Det 
innebär att data för produktionsanläggningar och dess försörjningssystem (t ex elleve-
ranser) ska gälla befintliga anläggningar och hur dessa påverkas i marginalen på kort 
sikt. Anläggningarna för denna elproduktion finns redan och den kortsiktiga påverkan 
gäller endast dess kapacitetsanvändning och därmed enbart emissioner i samband med 
produktionen och inte för dessa anläggningars uppförande. För elanvändningen kan 
man argumentera for 30% svensk el och 70% dansk el, p g a utbyten mellan Sverige 
och övriga länder alternativt välja en europeisk mix (se delredovisningen ENERGI). 

Tillgängligheten på dala för svensk och dansk el utan att även inkludera deras kapital
anläggningar kan vara begränsade, t ex redovisar Vattenfall i sin LCA-analys miljöef
fekterna av elproduktion och anläggningamas miljöeffekter ("miljöryggsäcken"). 
För byggnadens drift kommer de yttre produktionssystemen att torändras under bygg
nadens liv. Enligt rekommendationerna i UMIP-rapporten innebär en miljövärdering 
med utökad systemgräns att också ett givet scenario ingår. En förutsättning för detta är 
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att vi kan redovisa ett scenario som uppfattas som troligt och robust. För elproduk
tionssystemen förefaller detta vara möjligt. I Sverige har Energikommissionen nyligen 
(1995) redovisat ett referensscenario fram till år 2020.1 denna läggs naturgasbaserad 
kondenskrafl (combined cycel tehnology) som en bred marginal för den tillkommande 
elkraften. Även i omvärlden kan denna teknologi på goda grunder antas bli den lång
siktiga marginalproduktionen av el eftersom den ger lägre koldioxidutsläpp än nuva
rande kolkondens. Utvecklingen på den avreglerade marknaden i Storbritannien visar 
också att den gasbaserade teknologin är kommersiellt attraktiv eftersom den ger jäm
förelsevis lägre kapitalkostnader än t ex kolkondensanläggningar. Två stora gasbasera
de kondenskraftverk planeras i Norge med syfte att försörja den svenska marknaden. 

För fjärrvärmeproduktionen är dock läget annorlunda. Vi kan möjligtvis argumentera 
för att en avsevärd del i fjärrvärmemixen kommer att vara biobränslebaserad, men det 
är svårt att förutse i vilken takt detta kommer att införas, med vilken teknologi och hur 
stor andel el som kommer att produceras. Då det är svårt att göra bra scenarion för 
fjärrvärmen rekommenderar vi av detta skäl att istället välja befintlig bränslemix vid 
värderingen. Detta hindrar naturligtvis inte möjligheten att vid intresse genomföra en 
känslighetsanalys med ett energiscenario för det aktuella värmeverket. 

För V A-systemen kan vi inte heller återge robusta scenarion vilket motiverar att be
fintlig teknologi antas för en byggnad som ansluts till en sådan anläggning. 
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NORMAL VÄRDE FÖR VA-FLÖDEN, HUS HÅLLSA VFALL OCH KONTORSA VFALL 

(Anders Kihl/Ragn-Sells Miljökonsult AB) 

Förbrukningen av dricksvatten i hemmet styrs av en rad parametrar såsom bostadstyp, instal
lerad vattensnål teknik, geografi, typ av vatten (egen brunn/kommunalt vatten) etc. I dagsläget 
torde intervallet 200-230 1/pd väl representera dricksvattenbehovet i bostaden för en genom
snittlig svensk individ, se tabell la och Ib nedan. Förbrukningen av dricksvatten för en ge
nomsnittlig svensk under den tid han vistas på arbetsplatsen (kontor) kan uppskattas till ca 
60 1/d, se tabell Ib. 

Det är svårt att avgöra huruvida vattenförbrukningen kommer att öka eller minska i framtiden. 
De faktorer som talar för att vattenförbrukningen kommer att öka är bl a hygienisk upprust
ning av bostäder, minskning i antal boende per hushåll samt ökad trädgårdsbevattning. Fakto
rer som talar för att vattenförbrukningen minskar är bl a ökad installation av diskmaskiner, 
vattensnålare toaletter, nya VA-system, ökad individuell vattenmätning samt högre vatten-
och energipris. Ett bevis på att vattenförbrukningen kan sänkas är ekobyn Tuggelite i Karl
stad. I Tuggelite finns snålspolande vattenarmatur och vattenförbrukningen är endast 701/per-
son och dygn.̂  

Tabell la. Schablontal för vattenförbrukning. Källa: SNV Rapport 4425 

% 1/pd 

Total specifik medelförbrukning år 1993 100 361 
Hushåll 55 199 
Industri 12 43 
Allmän service 10 36 
Förluster och egen förbrukning 23 83 

Tabell Ib. Schablontal för vattenförbrukning. Öman I . , et al., 1988. Vattenförsörjningsanlägj 
ningar. Kompendium LuTH 1988. 

Specifik förbrukning 
Ar 1980 År 2010 

Flerfamiljshus 220 1/pd 230 1/pd 
Småhus 180 1/pd 200 1/pd 
Affärer, kontor 60 1/anställd« • dygn 60 1/anställd • • dygn 
Allmän förbrukning - småhus 20 1/boende • dygn 40 1/boende • dygn 
Allmän förbrukning - flerfamiljshus 60 1/boende • dygn 80 1/boende • dygn 

^ Malmqvist P-A. & Samuelsson A., 1993. Alternativ VA-teknik - Exempelsamling, VA-FORSK rapport nr 
1993-01. 
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Uppkomst av urin och fekalier för en genomsnittlig svensk individ för den tid han vistas 
i bostaden respektive på arbetsplatsen 

Mängden urin och fekalier som avsöndras per person och dygn redovisas i tabell 2a nedan. 

Tabell 2a. Specifika näringsflöden från hushåll, g/pd, svenska förhållanden. 

Parameter BDT-vatten WC Urin Fekalier Totalt 

Torr substans 80 95 60 35 175 
Susp substans 16 27 43 
BOD7 28 20 48 
Totalfosfor 0,15-1,0*^ 1,5 1,0 0,5 2,1 
Totalkväve 1,0 12,5 11 1,5 13,5 
Kalium 0,5 3,5 2,5 1,0 4,0 
Bakterier samt virus finns finns finns finns finns 
Flöde (1/pd) 150 50 1,0 0,1 200 

Värdet beror på tvättmedelsvalet. 0,15 g P. tot/pd: inga fosfathaltiga tvätt- och rengöringsmedel används. 
0,6 g P. tot/pd: medelanvändning av fosfathaltiga tvätt- och rengöringsmedel. 1,0 P. tot/pd: huvudsakligen 
används fosfathaltiga tvätt- och rengöringsmedel. 

Det finns i litteraturen få uppgifter om hur många gånger per dygn en person avsöndrar faeces 
respektive urin. Ett rimligt antagande torde vara att en person avsöndrar faeces en gång per 
dygn och urin 5-6 gånger per dygn. Huruvida detta sker i bostaden eller på arbetet är svårt att 
avgöra. Mängden faeces som en person avsöndrar per dygn varierar med kosten "\ Detta torde 
vara förklaringen till att olika undersökningar ger olika resultat, se tabell 2b nedan. 

Tabell 2b. Mängd faeces per person och dygn enligt olika undersökningar. 

Mängd TS/dygn 
35 ĝ  
27 g-̂  
41g ' 

Kommentar 
Baseras på en svensk undersökning av 27 män i åldern 24-50 år. 
Omräkning är gjord så att värdet avser en individ med genom
snittsvikten för Sverige. 

Mängden faeces per person och dygn torde ligga i interval let 30-40 g TS. För att uppskatta 
mängden faeces som avsöndras i bostaden respektive arbetet används följande beräkning: 

' Wolgast M., 1993. Rena vatten - om tankar i kretslopp. Creanom H B Uppsala. 
^ Vad innehåller avlopp från hushåll? Näring och metaller i urin och . . . SNV Rapport 4425. 

Wolgast M., 1993. Rena vatten - om tankar i kretslopp. Creanom H B Uppsala. 
^ Safi B. , 1994. Förutsättningar för ett alternativt system för . . . SLU/Ekonomi, ISSN 0248-3137. 
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Mängd TS/dygn: 34 g 
Vaken tid totalt: 16 timmar/dygn 
Tid på arbete: 10 timmar (arbete 8 timmar, lunch 1 timme, restid t/r 1 timme 
Vaken tid i hemmet: 6 timmar 

Mängd faeces utsöndrat på arbetsplats per arbetsdag: (34/16) x 10 « 21 g TS/arbetsdag 

Mängd faeces utsöndrat i hemmet per arbetsdag: (34/16) x 6 « 13g TS/arbetsdag 

Mängden urin som avsöndras i bostaden respektive på arbetsplatsen kan beräknas analogt med 
ovanstående: 

Mängd TS/dygn: 60 g 
Vaken tid totalt: 16 timmar/dygn 
Tid på arbetet: 10 timmar (arbete 8 timmar, lunch 1 timme, restid t/r 1 timme) 
Vaken tid i hemmet: 6 timmar 

Mängd urin utsöndrat på arbetsplats per arbetsdag: (60/16) x 10 « 37,5 g TS/arbetsdag 

Mängd urin utsöndrat i hemmet per arbetsdag: (60/16) x 6 « 22,5 g TS/arbetsdag 

Uppkomst av genomsnittligt svenskt hushållsavfall 

Mängden hushållsavfall varierar kraftigt främst mellan olika bostadstyper men även mellan 
olika delar av landet. Mängden tidningspapper varierar kraftigt mellan storstäderna (Stock
holm och Göteborg) och övriga landet. En årsprenumeration av en stor morgontidning i 
Stockholm eller Göteborg väger ca 100 kg. En normal landsortstidning väger ca 30-50 kg/pre
numeration och år. Mängden komposterbart avfall varierar mellan olika typer av bostäder^ I 
tabell 3a nedan redovisas statistik från 1992. På grund av uttökat producentansvar och pro
duktutveckling är det troligt att avfallsmängdema har förändrats jämfört med 1992. En ny 
undersökning av hushållsavfallets mängd och sammansättning kommer att göras under hösten 
1997.' 

' Berg P .EO. , 1992. Manual för beräkning av avfallsmängder, SNV Rapport 4081. 
* Berg P .EO. , Personlig kommunikation. 
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Tabell 3a. Hushållsavfallets sammansättning inklusive det som eventuellt återvinns 
(kg/hushåll och månad). 

Avfallsslag Enbostadshus i tätort Flerbostadshus Glesbygd 

Komposterbart 31 14 29 
Papper 6,2 +T*' 3,5 + 1*̂  0,7 + T*» 
Glas 3,9 4,1 1,1 
Metaller 1,4 0,6 1,1 
Plaster' 2,9 1,4 1,9 
Textilier 0,7 0,2 0,3 
Övrigt brännbart 5,8 2,5 3,5 
Övrigt icke brännbart 0,6 0,3 0,4 

*̂  T utgör tidningamas vikt 30-100 kg/årsprenumeration. 

Med ett antagande om att det i genomsnitt bor 2,64 personer i en villa och 1,66 personer i en 
lägenhet kan avfallsflödet per person beräknas'", se tabell 3b. 

Det är viktigt att ha i åtanke att avfall t i l l sin natur är heterogent och mätningar av mängder 
och sammansättning är därför behäftade med stora osäkerheter. 

Den komposterbara fraktionen innehåller stora mängder vatten. TS-halten i kompostmaterialet 
varierar mellan ca 30-45%". 

Tabell 3b. Hushållsavfallets mängd och sammansättning - inklusive det material som åter
vinns (kg/person och månad). 

Avfallsslag Villa, tätort Villa tätort Lägenhet Lägenhet Villa 
storstad landsort storstad landsort glesbygd 

Komposterbart 11,7 11,7 8,5 8,5 11,0 
Papper 6,6 3,2-3,9 7,1 3,6-4,6 1,2-1,8 
Glas 1,5 1,5 2,5 2,5 0,5 
Metaller 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 
Plaster 1,1 1.1 0,8 0,8 0,8 
Textilier 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 
Övrigt brännbart 2,2 2,2 1,5 1,5 1,3 
Övrigt icke brännbart 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

" Värdet förutsätter 90%-ig återvinning av PET-flaskoma. 
Andersson C . & Sjögren L . , 1994. Konsekvenser av olika källsorteringssystem. RVF-rapport 1994:3. 

" Rylander H., 1993. Kompostering av källsorterat hushållsavfall. RVF-rapport 1993:2-3. 
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Uppkomst av genomsnittligt svenskt grovavfall 

Förutom hushållsavfall uppkommer det i hushållen grovavfall. Med grovavfall menas i detta 
fall avfall som inte ryms i säck eller sopkärl. Exempel på grovavfall är möbler, cyklar, verk
tyg, skidor, rester från mindre reparationer och ombyggnader samt trädgårdsavfall från 
villaträdgårdar. 

En grov skattning är att grovavfallet utgör minst 10% av mängden hushållsavfall (det som 
ryms i säckar/sopkärl). I villaområden är mängden grovavfall större på grund av allt trägårds
avfall. Mängden trädgårdsavfall kan grovt uppskattas till 15 kg/år och villahushåll'I 

1 takt med att återvinningen av hushållsavfallet ökar kommer grovavfallet att utgöra en allt 
större andel av säcksopoma. Det är troligt att mängden trädgårdsavfall från villor kommer att 
minska som en följd av ökad kompostering. 

Uppkomst av fast avfall för en genomsnittlig svensk individ för den tid som han vistas 
på arbetsplatsen (kontor) 

Det finns få undersökningar om kontorsavfallets mängd och sammansättning. 

Tabell 4a. Uppskattningar om kontorsavfall'\ 

Typ av avfall Mängd kg/anställd Andel % 
inom produktionen 

Återvinningsbart papper 65 65 
Brännbart 25 25 
Annat 10 10 
Totalt 100 100 

Tabell 4b. Uppskattning av mängden avfall från personal utrymmen'''. 

Typ av avfall Mängd kg/anställd Andel % 
i företaget 

Komposterbart 5 10 
Brännbart 42,5 85 
Annat 2,5 5 
Totalt 50 100 

Enligt en tillverkare av pappershanddukar förbrukar en anställd 2-3 kg pappershanddukar/år' 

Berg P .EO. , 1992. Manual för beräkning av avfallsmängder. SNV Rapport 4081. 
Berg P .EO. , 1992. Manual för beräkning av avfallsmängder. SNV Rapport 4081. 
Berg P.EO. , 1992. Manual för beräkning av avfallsmängder. SNV Rapport 4081. 
Timo Rönkkö. Metsä-Serla A B , personlig kontakt. 
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