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Abstract 
 

The aim of this study is to determine what software tools are available on the market for 
calculation of carbon dioxide emissions from construction work and the best way to use 
it. The prestudy show that there are two different scenarios that might be relevant. A 
specific software or calculation sheet used by a limited amount of people or tools used 
continuously by a large number of people. 
 
a) Tools for use on a limited scale 
For this type of application, there are already basic and advanced tools that are available. 
Universities, institutes and private companies have during a long time developed 
calculation sheets for their own use.  
   
b) Tools for general use 
In order to achieve software that can be widely spread, the easiest way is probably to 
complement existing software. The companies that today sell and supply software to 
economical calculations in the construction business has to cooperate with companies 
who develop environmental database facilities. Together they can offer integrated 
modules in already existing software’s. It also means that a good distribution of 
environmental tools can be obtained relatively quickly. 
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Förord  
 
Den globala koncentrationen i atmosfären av koldioxid, metan och dikväveoxid har ökat 
markant till följd av mänsklig aktivitet sedan 1750. Den globala ökningen av koldioxid-
halten beror i till stora delar på utnyttjandet av fossila bränslen och ändrad markanvänd-
ning. Fortsatta utsläpp av koldioxid under det kommande århundradet kommer att stanna 
kvar i atmosfären under mer än tusen år och bidra till en fortsatt uppvärmning och höj-
ning av havsytans nivå. Det är några av de slutsatser som finns presenterade i IPCC:s 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) fjärde utvärderingsrapport.  
 
Byggandet bidrar till en del i detta och är en del som vi kan påverka. För att kunna värde-
ra och beräkna den påverkan som byggandet bidrar med krävs det enkla och tillförlitliga 
system.  
 
Det är bakgrunden till att Trästad 2012 tagit initiativ till denna förstudie och som genom-
förts med stöd från ett antal svenska kommuner. Rapporten innehåller en redovisning av 
hjälpmedel som finns idag för att beräkna koldioxidbelastningen från byggsektorn. 
Underlaget har inhämtats från tidigare genomförda arbeten och kontakt med ett antal 
företag. Rapporten ger en beskrivning av hur miljöberäkningar kan utföras med hjälp av 
tillgängliga hjälpmedel och hur det skulle kunna se ut framledes.  
 
Förstudien har genomförts av Anders Gustafsson, Joakim Norén, SP Trätek med hjälp 
från ett antal personer, Örjan Kallin och Jan-Tarras Wahlberg (Skellefteå kommun), 
Göran Johansson (ByggITrä), Sara Färlin (Skogsindustrierna), Jan-Anders Jönsson 
(ANAVITOR). Under arbetets gång har ett antal personer kontaktats för att lämna 
synpunkter, Martin Erlandsson (IVL), Leif Gustavsson (Linneuniversitetet), Ulf Wiklund 
(Thyrens), Erik Eriksson (White Arkitekter), Anna Joelsson (SWECO).  
 
Förstudien har finansierats inom projektet Trästad 2012 och följande kommuner har stött 
projektet, Kalix, Piteå, Lycksele, Skellefteå, Umeå, Borås, Trollhättan, Skövde, Växjö, 
Västervik och Eksjö.     
 
Förstudien är av intresse för aktörer som arbetar med miljöfrågor inom bygg- och fastig-
hetssektorn.  
 
 
Skellefteå april 2011 
 
Anders Gustafsson  
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Sammanfattning  
 
Det övergripande syftet med denna förstudie är att inventera vilka hjälpmedel som finns 
att tillgå på marknaden för att kunna beräkna emissioner från byggandet och som kan 
vara ett komplement till ett nationellt eller internationellt miljöklassningssystem för att 
bidra till en hållbar bygg- och fastighetssektor.  
 
Förstudien skall visa på en möjlighet att använda befintliga system eller skapa en prak-
tiskt tillämpbar metod för beräkning av emissioner från byggande som är väl förankrad i 
byggsektorn och hos myndigheterna.  
 
Ett allmänt integrerat och accepterat hjälpmedel kan bli ett starkt incitament för bygg-
herrar och förvaltare att kräva redovisning av utsläpp från byggande. Hjälpmedlet kan 
även vara ett planeringsverktyg för projektörer och planerare och därmed påskynda en 
utveckling mot en miljöanpassad byggande. 
 
Viktiga slutsatser i rapporten kan sammanfattas med: 
 
• Finns det hjälpmedel? 
Inom projektet har det framkommit att det finns få hjälpmedel varav enbart ett som kan 
betraktas som kommersiellt gångbart. De flesta hjälpmedel består av beräkningsblad som 
är kopplade till en klimatdatabas. Hjälpmedlen har i de flesta fall tagits fram med ut-
gångspunkt från att presentera klimatdata och saknar en naturlig koppling till mängd-
avtagning och arbetssituation för den som är bäst lämpad att ställa samman kalkylen.  
 
• Hur lämpligast bör ett hjälpmedel se ut? 
För att veta hur ett hjälpmedel bör se ut krävs att användaren identifieras. Lämpligast 
person för att göra en korrekt beräkning av klimatpåverkan är den eller de som har bäst 
kunskap om byggobjektet och har tillgång till väl sammanställda materialmängder. 
Byggentreprenader sker efter ett anbudsförfarande där anbudslämnare har ställt samman 
en ekonomisk kalkyl. I samband med upprättande av den ekonomiska kalkylen, där 
material, metoder mm sammanställs är det naturligt att koppla en miljödatabas till 
mängder och metodval. En väl genomarbetad miljökalkyl kan därmed presenteras med 
relativ liten arbetsinsats.        
 
• Hur lämpligast bör i så fall hjälpmedlen nå ut och till vem? 
Kravet på detaljeringsgrad bestämmer egentligen för vem hjälpmedlet skall anpassas. 
Detaljeringsgraden bestäms av hur stor spridning på marknaden som kan förväntas och 
hur ofta en kalkyl skall utföras. 
 
Följande scenarior kan tänkas förekomma  
a) Beställare ställer ett generellt krav på byggentreprenören att redovisa miljöbelast-

ningen i samband med anbudslämnande. Det innebär att varje anbudslämnare 
kommer att behöva hjälpmedel för att beräkna miljöbelastning. Lämpligaste i detta 
fall är att i samband anbudskalkylering gör anbudslämnarens kalkylator en miljö-
kalkyl. Det kommer att medföra att befintliga kalkyl-programvaror lämpligast 
sammankopplas med och anpassas till miljödatabas.   

b) Beställare gör egen miljökalkyl baserad på ”vinnande” anbuds redovisade bygg-
metoder och materialval. Blir detta ett generellt krav/behov hos alla beställare 
kommer det att krävas ett stort antal hjälpmedel. Skall hjälpmedlet dessutom bli 
detaljerat kommer utformningen troligen bli likartat som fall a. Det kommer då även 
medföra att beställare investerar i hjälpmedlet. Alternativt kan hjälpmedlet göras 
mera av generell karaktär där enbart huvuddelarna tas med.  
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c) Schablonvärden baserat på ett antal miljökalkyler för ett antal olika byggmetod och 
material. Hjälpmedlet används i detta fall av beställare och konsulter för mera 
översiktlig planering av områden. 

I fall a kommer det krävas ett väl anpassat hjälpmedel som är integrerat i den befintliga 
byggprocessen. I fall b och c kommer antal användare vara mindre och vara av ”enklare” 
karaktär.   
 
• Vilken omfattning och noggrannhet kan förväntas och skall eftersträvas? 

Så stor del av entreprenaden ingående delar som möjligt bör omfattas av CO2-beräk-
ningen.  Genomförda beräkningar i detta projekt visar att om enbart byggentrepre-
naden tas med kommer miljöpåverkan underskattas med ca 20 %.  

 
• Skillnader i programvaror 

Genomförda beräkningar i detta projekt visar att skillnaden mellan tre olika beräk-
ningsmetodiker kan förväntas bli relativt liten. Beräkningarna av byggobjektet 
”Älvsbacka Strand” visade en skillnad mellan tre olika programvaror/metoder av 
cirka 10 % och kan troligen hänföras till tolkning av mängder och spill.  

 
• Hur hanterar vi de små tillverkarna, små entreprenader? 

Många upphandlingar omfattar mindre entreprenader (tillbyggnader, mindre skol-
byggnader, fritidsgårdar mm) där även små entreprenörer kan förväntas vilja lämna 
anbud. Små tillverkare/entreprenörer har ofta inte de tekniska hjälpmedlen eller 
ekonomiska underlaget för att själva göra miljökalkyler. För att de inte skall 
utestängas från marknaden kan olika alternativa tänkas. 

• Miljöpåverkan beräknas inte för entreprenader mindre än en bestämd storlek.  
• Beställaren tillhandahåller en beräkning och anbudsgivaren får ange vad som avviker 

i deras anbud.  
• Användning av schablonvärden.     
  
• Vad krävs för att uppnå ett väl spritt hjälpmedel? 
Grovt indelat kan man säga att det finns två scenarior som tänkas bli aktuella. Hjälpmedel 
som används av en begränsad mängd personer i forskningsprojekt eller framtagande av 
schematiska underlag och hjälpmedel som används kontinuerlig av ett stort antal 
personer.  
 
a) Hjälpmedel för användning i begränsad omfattning.  

För denna typ av användningsområden finns redan de hjälpmedel som kan bli 
aktuella. Hjälpmedlen, metodiken finns hos de parter (universitet, institut och privata 
företag) som under en lång tid tagit fram hjälpmedel för eget bruk. 

   
b) Hjälpmedel för generell användning 

För att uppnå ett beräkningshjälpmedel som kan få en stor spridning krävs ett antal 
aktörer som är villiga att samarbeta till och ett kommersiellt hjälpmedel. Utgångs-
punkten bör vara att den part som gör anbudskalkylen även levererar miljökalkylen 
och att hjälpmedlet är en extra modul till befintliga kalkylprogram. Det innebär även 
att en god spridning av hjälpmedlet fås relativt snabbt. 

 
För att detta skall uppnås krävs att befintliga programvaruleverantörer och miljödata-
basägare sluter avtal om att utveckla och leverera integrerade moduler i sina befint-
liga kalkylprogram. Tills vidare finns en leverantör med likartad produkt, 
ANAVITOR som tillsammans med IVL levererar en webbaserad lösning. Produkten 
är inte fullt integrerad med kalkylprogrammet.   
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1 Inledning 
 
FN:s klimatpanel har visat i en rapport på att huvuddelen av den uppvärmning som skett 
sedan år 1950 är sannolikt orsakad av ökande halter av växthusgaser i atmosfären. 
Den viktigaste växthusgasen skapad genom mänskliga aktiviteter är koldioxid. Koldioxid 
är en växthusgas och bildas vid fullständig förbränning av kolföreningar i syre.  

Slutsatserna enligt FN:s klimatpanels rapport är att fortsatta utsläpp av växthusgaser med 
stor sannolikhet leder till en fortsatt uppvärmning under 2000-talet och som är större än 
den vi upplevt under 1900-talet. Dessutom kommer fortsatta utsläpp av koldioxid under 
det kommande århundradet stanna kvar i atmosfären under mer än hundra år och bidra till 
en fortsatt uppvärmning. Förbränning av biomassa ökar inte halten av koldioxid i atmos-
fären, så länge biomassan tillåts växa upp igen och åter absorbera samma mängd kol-
dioxid.   

Forskarsamhället är överens om att merparten av den uppvärmning som iakttagits under 
de senaste femtio åren beror på mänsklig aktivitet, genom utsläpp av växthusgaser - som 
koldioxid och metan till atmosfären. Det kommer därför att krävas en stor förändring i vår 
användning av energi och andra aktiviteter som släpper ut dessa gaser. Koldioxidutsläpp 
används ofta som en nyckelindikator för att mäta miljöpåverkan. En minskning av pro-
duktion av CO2 under byggprocessen är därför mycket önskvärd. Genom att kunna i ett 
tidigt skede beräkna och redovisa påverkan är det av stor vikt att hjälpmedel finns att 
tillgå och att de lätt kan integreras tidigt i byggprocessen.  

Tidigare arbeten med att analysera och minska byggandets påverkan inom detta område 
har till största delen fokuserats på koldioxidbelastningen under byggnadens brukstid. Det 
beroende på att andelen koldioxidutsläpp under totala brukstiden är betydligt högre än 
den del som uppkommer vid byggande av ett hus. Med allt energieffektivare byggnader 
får dock byggproduktionen en större betydelse och bör därför beaktas vid val av lösningar 

Denna rapport är en del i det arbete som stötts av ett antal kommuner i Sverige inom 
ramen för Trästad 2012, för att skapa ett bättre och mera hållbart samhälle. Syftet med 
denna rapport är att utifrån befintligt underlag se om det finns en möjlighet att skapa ett 
hjälpmedel för att bestämma byggnaders klimatpåverkan med avseende på koldioxid-
utsläpp.  
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2 Bakgrund 
 
Under ett antal år har ett olikt hjälpmedel för att miljöklassa byggnader utarbetats till 
exempel, LEED, BEEAM, GREEN STAR och Boverkets Miljöklassad byggnad.  
 
Dessutom finns det ytterligare ett antal nationellt utvecklade miljöklassningssystem. 
Många av metoderna saknar dock hjälpmedel för att beräkna koldioxidbelastning från 
byggnader. Det finns dock separata system för koldioxidberäkningar, exempelvis har 
Skogsindustrierna, SWECO, Tyréns, och White Arkitekter utvecklat hjälpmedel i mindre 
omfattning för eget bruk.   
 
Koldioxidbelastning på miljön från ett färdigt bygge kan hänföras till olika delar i bygg-
skedet. En stor del av koldioxidbelastningen kommer från framtagande av material och 
tillverkning av byggdelar. Nästa del kommer från transporter till byggplatsen. På bygg-
arbetsplatsen tillkommer utsläpp från maskiner, uttorkning mm. samt kompletterande 
arbeten till och med färdigställande. Beräkna totala koldioxidbelastningen från ett bygge 
blir därför komplext och ett hjälpmedel kan därför anses vara till stor nytta.   
 
Vilka metoder och hur ett hjälpmedel bör se ut för att på ett enkelt och rationellt sätt 
snabbt kunna bedöma en byggnads koldioxidbelastning bör därför synliggöras. Arbetet 
skall om möjligt visa på vilka lämpliga system som kan användas. Visa på omfattning 
gällande både byggobjektets delar men även användarnas behov av detaljeringsnivå.  
 
Syftet med detta arbete var att skapa underlag vid val av hjälpmedel för att beräkna kol-
dioxidbelastningen för ett bygge. Hjälpmedlet skall kunna användas tillsammans med 
andra miljöklassade byggnadskriterier för att skapa en helhetssyn för en byggnad. 
 
Mål för arbetet är att visa på: 

- utformning av hjälpmedel, 
- omfattning och avgränsning. 
 
Projektet har indelades i tre delar, inventering av befintliga system, mängdberäkning och 
omfattning, framtida system. För att inte utredningen skulle bli för omfattande hade 
projektet begränsats så att tyngdpunkten låg på möjligheten att använda befintliga 
hjälpmedel eller vilka resurser som krävs för att skapa ett hjälpmedel för att beräkna 
koldioxidutsläpp från ett bygge.  
 
 
2.1 Byggbranschens miljöpåverkan 
 
I en nyligen utgiven rapport [5] beräknas totala CO2-ekvivalenter för bygg- och fastig-
hetsbranschen uppgå till 11400 tusen ton vilket är cirka 16 % av totala utsläppen av 
växthusgaser i Sverige. Inberäknas även uppvärmningen av byggnaderna ökar andelen till 
cirka 20 %. Fördelning av mellan bostäder, anläggning och förvaltning framgår i tabell 
nedan hämtad från Boverkets rapport ”Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan”, 
Figur 1. 
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Figur 1. Årliga emissioner till luft från bygg och fastighetssektorn (tusen ton). 
 
 
 
2.2 Befintliga system  
 
Inventering av befintliga hjälpmedel har genomförts tillsammans med en fallstudie av ett 
nyligen uppfört flerbostadshus. Arbetet har genomförts tillsammans med de företag som 
tagit fram systemen och fallstudien var ett sexvånings trähus, Älvsbacka Strand, hus 3, 
Skellefteå kommun. Utifrån resultaten från de olika beräkningarna gjordes en jämförelse 
som visade på kvantitativa skillnader och var skillnaderna uppkommer, vad som saknas i 
beräkningarna, bedömningar mm.  
    
Genom att koppla beräkningshjälpmedlet till befintliga miljödatabaser är det möjligt att 
även ta fram andra miljöpåverkande faktorer. Det kan till exempel vara försurning, 
marknära ozon, övergödning och påverkan på ozonhålet.  
 
För att anpassa systemet till ett beräkningshjälpmedel där användaren enkelt kan komma 
åt informationen krävs det troligen ett antal anpassningar. Anpassning av ett beräknings-
hjälpmedel bör ur teknisk synvinkel inte vara komplicerat, men kan vara omfattande 
beroende på ambitionsnivå.  
 
 
2.2.1 Klimagassregnskap 
Klimagassregnskap.no [2]är ett hjälpmedel för att beräkna de totala klimatpåverkan för 
befintliga eller planerade byggnadsverk. Tanken bakom hjälpmedelet är att hjälpa bygg-
herrar, planläggare med flera att minimera klimatpåverkan genom bättre planering och 
val av material/metoder. Beräkningshjälpmedlet är utvecklat på uppdrag av Statsbygg i 
Norge.  

Hjälpmedlet beräknar det totala miljöpåverkan från ett bygge över hela dess livstid och   
både direkta och indirekta utsläpp beräknas. Med direkta utsläpp avses de utsläpp som 
sker under byggtiden och inom byggområdet. Med indirekta utsläpp avses de utsläpp som 
sker utanför byggområdet men är en följd av bygget samt  materialtransporter, transport 
av varor och persontransport både under byggtiden men även under brukstiden. Det finns 
även möjlighet till att beräkna utsläpp från energiförbrukning under byggtiden.  
 
Modellen består av ett antal moduler, materialer i bygget, anleggsfasen, transport under 
drift av bygget och stasjonær energi under drift av bygget. De fyra modulerna kan använ-
das var för sig men ger även en totalsammanställning, se Figur 2.    
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Figur 2. Princip för beräkning med hjälp av klimagasregnskap. 
 

Inledningsvis anges allmän data som bruksarea, uppvärmd area, typ av byggnad, geogra-
fisk placering och avstånd till kollektivtrafik. Därefter görs en sammanställning av mate-
rialmängder som kan fås från bland annat färdiga resurser. Där inte det finns objektspeci-
fik data finns det default-värden att använda.    

Resultat från modellen kan fås som miljöpåverkan för bygget under hela dess livslängd 
eller från olika delperioder under byggets livslängd. Resultatet presenteras som utsläpp 
CO2-ekvivalenter under hela byggets livslängd och per m2 bruksarea/uppvärmd area per 
år.    

Resultatet presenteras i diagramform och tabellform, se Figur 3. Belastningen från olika 
byggdelar framgår och uppdateringar sker automatiskt vid ändringar i grundmodellen.   

 
 

 

 

Figur 3. Exempel på resultatpresentation.  
 
Ett antal exempel finns presenterade på klimagasregnskaps hemsida, 
www.klimagasssregskap.no. 
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Synpunkter på programvaran 
Klimagassregnskap är en programvara som är relativt enkelt att använda. Alla värden 
omarbetas till CO2 ekvivalenter per m2och år och baseras på en förväntad livslängd för 
byggnaden. Kalkyldelen är uppdelad så att man stegar sig neråt, exempelvis; Grund-
kantbalk-form-”ange mängd” osv. . På så sätt går man igenom hela bygget. Detaljerings-
graden varierar och i kommande versioner skall även användaren kunna bygga upp egna 
resurser. Underlaget till beräkningarna har inte studerats eller jämförts med andra data-
baser vilken bör göras vid utökat användande. I aktuell version saknas ett antal olika delar 
i byggandet, t.ex. installationer, inredning, hissar med mera. Ingen hänsyn tas till CO2-
lagring. Jämförelse görs per ytenhet men ingen hänsyn tas till byggnadsvolym vilket bör 
beaktas för att undvika missvisande siffror. Markarbeten uppskattas på en grov nivå.   
 
 
2.2.2 ANAVITOR 
ANAVITOR är en produkt som tillhandahålls av ett företag som erbjuder ett datorbaserat 
koncept för att komplettera eller ta fram investerings, LCC- och LCA- underlag för bygg-
objekt, på ett rationellt sätt och med minimal arbetsinsats, utifrån tillgängliga handlingar.  
 

Figur 4. Översikt av programvaran (bild hämtad frän ANAVITORs hemsida). 
 
Programvaran har möjlighet att beräkna ”alla” typer av miljöpåverkan från byggprojekt. 
Programmet kan ta in underlag, exempelvis byggkostnadskalkyl från de vanligast 
förekommande programmen på marknaden, MAP, BIDCON, Wiksell och SPIK 
(Skanska) och täcker därmed nästan in hela marknaden för kalkylprogram, se Figur 5. 
 

Figur 5. Princip för beräkning av miljöpåverkan (bild från ANAVITOR). 
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Figur 6. Exempel på resultatredovisning (Bild från ANAVITOR). 
 
 
Korsreferenser byggs upp successivt under användandet av programmet. Initialt kommer 
det eventuellt krävas att anpassningar görs av programvaruleverantören men därefter kan 
användaren själv bygga upp korsreferenserna. För mindre företag där egen licens kan 
anses vara för betungande kommer även företaget att erbjuda hjälp med miljökalkyler. 
 
Kvalitén på kalkylen beror till största delen på mängdernas kvalité och kunskapen kring 
byggobjektet. Genom att den person som sammanställer mängderna har den bästa kun-
skapen om projektet är det lämpligast att samma person även gör miljökalkylen. Det 
minimerar risken för felaktigheter. Det som krävs är att den ursprungliga kalkylen görs 
med rätt beräknade mängder, spill mm. Programmet kan anpassas och användas till bygg, 
anläggning och omfattar även platsomkostnader.    
 
Programmet baserar sin miljöbedömning på miljödata som tillhandahålls av IVL och 
tidsåtgången för en beräkning kan uppskattas till 15-60 minuter.  
 
 
 
2.2.3 Professionella LCA-verktyg 
SimaPro [3] är ett kraftfullt verktyg för genomförande av livscykelanalyser (LCA). 
Verktyget kan användas för snabba beräkningar eller mer ingående parameterstudier.  
Programmet är vida använt bland annat för miljövärdering av produkter, processer och 
tjänster. SimaPro innehåller flera olika databaser med inventeringsdata för material och 
industriella processer samt olika karakteriseringsmetoder för olika områden i världen.   
Verktyget är utvecklat av PRé Consultants i Holland.  
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Figur 7. Exempel på processträd i SimaPro för tillverkning av innerväggar till Älvsbacka 
Strand. Röda staplar anger kg CO2-ekvivalenter från respektive process. 
 
 
2.2.4 Skogsindustriernas programvara 
Organisationen Skogsindustrierna presenterar i Träguiden en möjlighet att beräkna CO2-
belastningen för olika byggdelar och hela byggen. Beräkningen baseras på en engelsk 
förlaga och är mera av översiktlig natur med inriktning mot trä och trähusbyggande. 
Exempel på indatablad framgår av Figur 8.  
 

 
 
Figur 8. Exempel från indatablad. 
 
Varje flik representerar en byggdel där ingående material kan anges och förklarande 
bilder finns att tillgå. Till mängderna läggs en generell procentsats för allt materialspill. 



15 

 

Resultatet presenteras i en slutsammanställning, se Figur 9 . Omräknig av mängder måste 
ske då alla mängder anges i materialet egentyngd.  
 
 

 
Figur 9. Exempel på slutsida. 
 
 
   
WRAP 
WRAP [4] är ett hjälpmedel för att välja ballastmaterial vid val av byggteknik med 
beaktande av CO2-utsläpp. Programmet har utvecklats av TRL Limited, Costain och 
Taylor Woodrow. Verktyget är utformat för att bedöma de CO2-utsläpp som härrör från 
fyra typer av konstruktion som omfattar aggregat, bunden bitumen, betong, hydrauliskt 
bundna och obundet. För varje konstruktion typ, visar verktyget upp till tre alternativ som 
ska jämföras. Verktyget beräknar CO2-utsläpp för varje alternativ, och jämför sedan de 
andra två alternativen med avseende på den första. Hjälpmedlet har en begränsad omfatt-
ning och lämpar sig närmast för anläggningsarbeten och saknar generell tillämpning.  
 
 
2.3 Omfattning 
 
Vanligtvis saknas delar av viktig information för att skapa fullständig koldioxidberäkning 
för en byggnad. Delar i byggnaden och delarnas andel av byggnadens totala miljöbelast-
ning bör därför klarläggas. El, ventilation, värme, vatten och sanitet, hissar mm är några 
entreprenader som oftast inte ingår i nuvarande koldioxid-beräkningar, men kan ha 
avgörande betydelse.  
 
Saknas gör även information kring miljöbelastning som uppkommer på byggplats. Befint-
lig information om resursårgång kan hämtas från entreprenörer och genom fallstudier. 
Inom denna förstudie har därför gjorts en genomgång av vilka delar i byggprocessen som 
bör tas med i beräkningarna. För dessa delar har gjorts en kvantitativ bedömning med 
utgångspunkt från en fallstudie.   
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3 Byggprocessen och förväntade användare 
 
Arbetet från idé till färdig byggnad förekommer i ett otal varianter men vanligtvis 
förekommer följande stadier, program, projektering, upphandling och byggande. I de tre 
första delarna är det byggherren tillsammans med anlitade konsulter som tar fram hand-
lingar. För programhandlingarna är detaljeringsgraden vanligtvis översiktlig. Görs en 
detaljprojektering (exempelvis vid en generalentreprenad) tillhandahålls de flesta hand-
lingarna av byggherren till skillnad från totalentreprenader då anbudslämnaren ofta har 
stor frihet att lämna egna förslag. Ett hjälpmedel bör därför kunna anpassas till ett antal 
olika scenarior och användare.  
 
 
I vilket skede bör CO2-beräkningen göras och redovisas? 
En beräkning av miljöpåverkan kan förväntas ske i någon av följande skeden, i program-
skedet, i projekteringsskedet, vid anbudsskedet eller vid anbudsutvärdering. Utförs beräk-
ningen i programskedet är det en troligen en översiktlig bedömning baserad på tidigare 
beräkningar gjorda på likartade objekt. Gör beräkningen i projekteringsskedet eller 
anbudsskedet kommer beräkningen bli mera utförlig och påverkan på valet av ingående 
produkter kan bättre påverkas. En beräkning vid anbudsutvärdering är troligen i en form 
av översiktlig kontroll av lämnade anbud.  
 
En byggnadsentreprenad omfattar många delentreprenader och olika byggdelar, se Figur 
10.  
       

Figur 10. Exempel på ingående delar i ett bygge. 
 
För genomförandet av bygget bidrar ett antal olika entreprenörer, mark, VA, ventilation, 
el med flera. Detaljkunskapen kring vilka material och produkter som används finns hos 
varje enskild entreprenör men för en total sammanställning är troligen huvudentrepre-
nören (vanligtvis byggentreprenören) den lämpligaste parten att ställa samman helheten.  
 
 
Vem kan förväntas använda hjälpmedlet 
Byggherre, beställare: Hjälpmedel anpassat för byggherrar bör vara enkelt att använda, 
då hjälpmedlet till största delen användas sporadiskt. Hjälpmedlet bör lämpligen utformas 
för att göra övergripande jämförelser.  
 
Konsulter: Konsulter kan förväntas att ha behov av både detaljrika såväl som ett över-
gripande hjälpmedel.  
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Entreprenör (anbudslämnare): Entreprenören är troligen den part som kan ställa samman 
den bästa och detaljrikaste miljökalkylen, då de har den största insikten om vilka material 
och metoder som är lämpligast för varje enskilt bygge. De är också den part som har 
underlaget till att göra uppföljningar och förändringar under byggets gång. De skulle 
därmed vara den part som har störst behov av ett detaljerat hjälpmedel.   
 
 
Kalkylförfarande inom byggbranschen 
Inom entreprenadsidan finns vanligtvis två viktiga kalkyler, anbudskalkyl och produk-
tionskalkyl.  
 
Anbudskalkylen tas fram av kalkylator med god erfarenhet av tidigare objekt och baseras 
på mängder från tillhandahållna ritningar varefter prissättning, spill, val av arbetsmetoder, 
underentreprenader ställs samman till ett anbud. Detaljeringsgraden på kalkylen kan skilja 
beroende på objektets storlek, intresse, erfarenhet av likartade objekt m m.  
 
Byggkalkylen är indelad i arbetsmoment där mängd, tidåtgång, spill och kostnad ställs 
samman för varje arbetsmoment, se Figur 11. Till sin hjälp används ofta anpassade 
programvaror såsom BidCon, MAP, Wiksell Byggdata, SPIK med flera.  
 

Figur 11.  Exempel på kalkylblad (BidCon, www.Consultec.se). 
 
Produktionskalkylen kan vara likvärdig med en detaljerad anbudskalkyl. Efter ett vunnet 
anbud införs det förändringar avseende material och metoder, inte minst vid en total-
entreprenad då detaljprojekteringen vanligtvis sker efter antagande av entreprenör.     
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4  Fallstudie ”Älvsbacka Strand” 
 
Inom projektet har beräkningar gjorts för att skapa en uppfattning om krav på omfattning, 
beräkningshjälpmedlens funktion och noggrannhet. Tre olika beräkningshjälpmedel har 
jämförts, ANAVITOR, klimagassregnskap och sammanställning från klimatdatabas med 
hjälp av SimaPro. Mindre skiljaktigheter kan förkomma i mängderna. 
 
Objektet som använts för beräkning av CO2-belastning är ett sex vånings trähus och med 
18 stycken lägenheter. Byggnaden uppfördes under 2009 med bärande stomme av fler-
skiktslimmade träskivor (KL-skivor). Stora delar byggnaden prefabricerades i ytelement 
(ytterväggar, bjälklag, innerväggar) och i volymsmoduler (kök och badrum), se Figur 12.       
 

 

Figur 12. Älvsbacka Strand (illustrationer White Arkitekter). 
 
Beräkningarna omfattar ett hus inklusive tillhörande kompletteringsbyggnader och mark-
arbeten. Underlag för beräkningarna är de mängder som presenterats av entreprenörer och 
i de fall underlag har saknats, har mängderna kompletterats med rimliga uppskattningar.  
 
Nedan presenterade beräkningar bör inte betraktas som heltäckande och mindre olikheter 
kan förekomma mellan beräkningarna. För klimagasregnskap presenteras ingen total-
sammanställning av CO2-belastning då tveksamheter kring behandling av mängder inte 
kunde klarläggas.    
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Sammanställning gjord med hjälp av ANAVITOR 
 

 
Figur 13. Beräkning av CO2 med ANAVITORs hjälpmedel. 
  
 
Sammanställning med hjälp av SimaPro 
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Figur 14. Utsläpp av CO2-ekvivalenter per byggdel, Älvsbacka Strand beräknad med 
SimaPro.  
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Figur 15. Utsläpp av CO2-ekvivalenter per materialtyp, Älvsbacka Strand  beräknad med 
SimaPro. 

 
 
Skillnaden mellan den totala miljöbelastningen för de olika beräkningarna (ANAVITOR 
och SimaPro) uppgår till ca 10 %.  Motsvarande hjälpmedel för enbart grundplattan 
uppgår till ca 10-15 %. Skillnaderna kan hänföras till bedömningar av spillfaktorer, 
transporter m m.  
 
 
Byggdel SimaPro 7.2 

 
ANAVITOR Klimagassregnskap 

Grundplatta  41500 kg 49000 kg 37000 kg** 

Hela byggnaden 196000 *kg 
244100 kg 

181700 kg* 
 

- 

Figur 16.  Sammanställning för samtliga beräkningar. 
* exkl. underentreprenörer 
** exkl. spill 
 
 
Bedömning av spill kan i många fall få en stor betydelse av slutresultatet. Exempelvis 
ingår mängden gips i objektet ”Älvsbacka Strand” till ca 22000 kg (ingår 20 % spill). 
Mängden gipsspill kan variera beroende på planlösningar, kassation och inköp, allt från 
10 % till 30 %. Det skulle innebära en skillnad av 4400 kg vilket skulle utgöra ca 1,8 % 
av totala mängden kg, CO2-ekvivalenter. Motsvarande för trä (regelstommar) kan uppgå 
till 5-30% beroende på om objektet är platsbyggt eller prefabricerat i fabriksmiljö.  
 
En grov uppskattning av spillfaktorn för all material i ett bygge kan sättas till ca 20 %. 
Större osäkerheter gäller för markarbeten där schakt, fyllnadsmassor ofta är svårbedömda 
mängder.  En faktor som är svår att uppskatta för enskilda projekt är antalet fel som 
uppkommer i projektet. Det finns studier [6] som visar på att felkostnaden uppgår till  
4,4 % av produktionskostnaden. Normalt fördelas denna felkostnad mellan de olika 
parterna i projektet. Hur stor del som innebär miljöpåverkan kan vara svår att uppskatta 
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då samtliga fel ingår, även rena projekteringsfel och varvid påverkan bestäms av på hur 
långt byggprojektet har framskridit och om felet måste åtgärdas.    
    
 
4.1 Vad skall omfattas?  
 
De flesta rapporter som sammanställts kring miljöpåverkan från byggen saknar fullstän-
dig redovisning av alla ingående byggdelar. Det beror ofta på från vilken utgångspunkt 
rapporten är sammanställd, jämförelse mellan olika byggsystem, utvärdering av enskilda 
byggdelar eller andra okända faktorer. För att skapa en uppfattning av vilka delar i bygget 
som bör tas med gjordes en sammanställning av underentreprenadernas andel av totala 
belastningen.   
 
Inom ett bygge finns ett antal underentreprenader som det ofta bortses ifrån, el, ventila-
tion, värme och sanitet, styr och regler, hiss och mark. Beroende på vilken typ av bygg-
objekt som skall studeras kommer underentreprenaderna betydelse variera. Exempelvis 
ventilation samt styr och regler kan förväntas ha större tyngd för kontorsobjekt än för 
bostadsobjekt. Nedan genomgång av olika entreprenaders betydelse är gjord med ut-
gångspunkt från bostadsobjekt ”Älvsbacka Strand”.  
 
El (inklusive styr och regler): För ett bostadsobjekt kan andelen elmaterial förväntas bli 
relativt likartat för lika stora lägenheter. Mängden plast och koppar i ledningar, dosor 
m.m. utgör ca 1 % av totala CO2-belastningen.           
 
Hiss: Olika typer av hissar förekommer på marknaden, hydraul- och linhissar. En relativ 
stor andel stål förekommer i samtliga hisstyper. Hissens påverkan i detta fall blev ca 4 % 
av totala CO2-belastningen.   
 
Värme, vatten och sanitet (inklusive sprinkler): För ett bostadsobjekt kan andelen vatten 
och avloppsledningar förväntas bli relativt likartat för lika stora lägenheter. Om lägen-
heterna förses med bostadssprinkler innebär detta en relativ stor mängd ledningar till-
kommer vilket påverkar totala belastningen. Vilken typ av värmesystem som används 
påverkar även totala mängden. I detta fall används fjärrvärme för uppvärmning. Rör från 
tomtgräns till byggnaden ingår ej. Totala mängden CO2-belastningen för VVS uppgår i 
detta fall till ca 7 %.  
 
Markarbeten och kompletteringsbyggnader: Entréer, planteringar, hårdgjorda ytor (asfalt 
eller marksten) och kompletteringsbyggnader (förråd, garage) inklusive dagvattenled-
ningar utgör ofta en stor del av hela bygget. I detta fall utgjorde markarbeten ca 10 % av 
hela CO2-belastningen.    
 
Platsarbeten: På byggarbetsplatsen kommer utsläppen av CO2 främst från energianvänd-
ning . Vanligtvis används elektricitet men även fjärrvärme och gasol förekommer. Gasol 
används bland annat för uppvärmning av husen i samband med gjutning under kalla 
perioder och vid uttorkning. Av elanvändningen går ca 70 % till uppvärmning av bygg-
bodar och belysning på byggarbetsplatsen [7]. Övriga 30 % används till kranar, bygg-
fläktar, elverktyg etc. Uppgifter om den totala energianvändningen för huset på Älvs-
backa Strand saknas. Generella uppgifter om den totala energianvändningen i byggskedet 
är begränsade framförallt när det gäller flerbostadshus med trästomme. Energianvänd-
ningen varierar samtidigt beroende på typ av byggnad (stommaterial) samt var byggnaden 
är lokaliserad. För flerbostadshus med betongstomme och utfackningsväggar av trä anges 
den totala energianvändningen i byggskedet till ca 82 kWh/ m2 bostadsarea [7]. Om detta 
värde används för Älvsbacka Strand blir utsläppen av växthusgaser (CO2-ekvivalenter) i 
byggskedet ca 3 % av den totala CO2-belastningen. 
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Måleri: Målningsarbeten i ett flerbostadshus avser främst tak och väggar invändigt samt 
fasaden då den utgörs av trä och träbaserade material t ex träskivor. I dag levereras många 
invändiga snickerier som till exempel sockellister och foder färdigmålade från fabrik. 
Utvändiga paneler levereras oftast grundmålade. För Älvsbacka Strand utgör målning av 
fasad och invändiga tak och väggytor ca 3 % av den totala CO2-belastningen. 
 
 

  
Figur 17. Sammanställning av underentreprenadernas andel av  
totala CO2-belastningen för bygget ”Älvsbacka Strand”.    
 
 
Totalt utgjorde underentreprenaderna ca 20 % av totala CO2-belastningen för bygget 
varav mark och kompletteringsbyggnader utgjorde den största delen.   
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5 Slutsatser och diskussion 
 
Det finns en brist på konkreta hjälpmedel för att beräkna miljöpåverkan i byggandet. 
Eftersom koldioxidutsläpp har en betydande påverkan på miljön är det nödvändigt att öka 
kunskapen om byggandets betydelse om utsläppen skall minska. Det finns idag ingen 
fortlöpande uppföljning eller statistik över enskilda byggens påverkan eller hur data skall 
presenteras. Ett hjälpmedel att beräkna miljöpåverkan på ett rationellt sätt skulle kunnat 
ge input till statistiken men det krävs även en värdering av resultaten. Idag finns inga 
konkreta regler eller liknande hur man ska kunna möta kraven på minskad CO2-utsläpp. 
 
Denna rapport är en sammanställning över ett antal hjälpmedel som förekommer idag och 
hur ett utbyggt system skulle kunna förverkligas. Hjälpmedlen skulle främst uppfylla 
följande syften; 
 
• beräkning av totala utsläppen av CO2 
• presentation av resultat per byggnadsdel eller byggnadsskeden 
• identifikation av vilka materialmängder, ämnen och metoder som kan har den största 

påverkan 
• värderingshjälpmedel som komplement till andra bedömningsverktyg 
 
För att visa på eller skapa underlag till ett hjälpmedel som uppfyller ovanstående kriterier 
uppkommer ett antal frågeställningar.  
 
 
Finns det hjälpmedel? 
Inom projektet har det framkommit att det finns få hjälpmedel varav enbart ett som kan 
betraktas som kommersiellt gångbart på svenska marknaden. Flertalet av hjälpmedlen 
består av beräkningsblad som är kopplade till en klimatdatabas. Hjälpmedlen har i de 
flesta fall tagits fram med utgångspunkt från att presentera klimatdata och saknar en 
naturlig koppling till mängdavtagning och arbetssituation för den som är bäst lämpad att 
ställa samman kalkylen.  
 
 
Hur bör ett hjälpmedel se ut? 
För att veta hur ett hjälpmedel bör se ut krävs att användaren identifieras. Den person som 
är bäst lämpad för att göra en korrekt beräkning av klimatpåverkan är den som har bäst 
kunskap om byggobjektet och har tillgång till väl sammanställda mängdavtagningar. 
Byggentreprenader sker ofta efter ett anbudsförfarande där anbudslämnare har ställt 
samman en ekonomisk kalkyl. Detta gäller även där inte anbudsförfarande används d v s 
till exempel för byggen i egen regi. I samband med upprättande av den ekonomiska 
kalkylen, där material, metoder mm sammanställs är det naturligt att koppla en miljö-
databas till mängder och metodval, se Figur 18. En väl genomarbetad miljökalkyl kan 
därmed presenteras med relativ liten arbetsinsats.        
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Figur 18. Principfigur. 
 
 
Hur bör i så fall hjälpmedlen nå ut och till vem? 
Kravet på detaljeringsgrad bestämmer egentligen för vem hjälpmedlet skall anpassas. 
Detaljeringsgraden bestäms av hur stor spridning som kan förväntas och hur ofta en 
kalkyl skall utföras. 

Följande scenarior kan tänkas förekomma  

• Beställare ställer ett generellt krav på byggentreprenören att redovisa miljöbelast-
ningen i samband med anbudslämnande. Det innebär att varje anbudslämnare 
kommer att behöva hjälpmedel för att beräkna miljöbelastning.  

I samband med anbudskalkylering gör anbudslämnarens kalkylator en miljökalkyl. 
Det medför att befintliga kalkylprogramvaror bör sammankopplas med och anpassas 
till miljödatabas.   

• Beställare gör egen miljökalkyl baserad på ”vinnande” anbuds redovisade bygg-
metoder och materialval. Blir detta ett generellt krav eller behov hos alla beställare 
kommer det att krävas ett stort antal hjälpmedel. Skall hjälpmedlet dessutom bli 
detaljerat kommer utformningen troligen bli likartat som i första scenariot. Det 
kommer då även medföra att beställare investerar i hjälpmedlet. Alternativt kan 
hjälpmedlet göras mera av generell karaktär där enbart huvuddelarna tas med.  

• Schablonvärden baserat på ett antal miljökalkyler för ett antal olika byggmetod och 
material. Hjälpmedlet används i detta fall av beställare och konsulter för mera över-
siktlig planering av områden. 

I första scenariot kommer det krävas ett väl anpassat hjälpmedel som är integrerat i den 
befintliga byggprocessen. I de två övriga scenarior kommer antal användare vara mindre 
och vara av ”enklare” karaktär.   

 
Vilken omfattning och noggrannhet kan förväntas och skall eftersträvas? 
Så stor del av entreprenaden som möjligt bör naturligtvis eftersträvas. Genomförda 
beräkningar i detta projekt visar att om enbart byggentreprenaden tas med kommer 
miljöpåverkan underskattas med ca 20 %.  
 
 
Skillnader i programvaror och beräkningsmetoder 
Genomförda beräkningar i detta projekt visar att skillnaden mellan tre olika förfaringssätt 
kan förväntas bli relativt liten. I fallet med Älvsbacka Strand skiljer sig kalkylerna åt med 
ca 10 % och det kan troligen hänföras till tolkning av mängder.  
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Hur hanterar vi de små tillverkarna, små entreprenader? 
Många upphandlingar omfattar mindre entreprenader (tillbyggnader, mindre skolbygg-
nader, fritidsgårdar mm) där även mindre entreprenörer kan förväntas vilja lämna anbud. 
Mindre tillverkare/entreprenörer har ofta inte de tekniska hjälpmedel eller ekonomiska 
underlaget för att själva göra miljökalkyler. För att de inte skall utestängas från markna-
den kan olika alternativa tänkas. 

• Miljöpåverkan beräknas inte för entreprenader mindre än en bestämd storlek.  
• Beställaren tillhandahåller en beräkning och anbudsgivaren får ange vad som avviker 

i deras anbud.  
• Användning av schablonvärden.     
 
  
Vad krävs för att uppnå ett väl spritt hjälpmedel? 
Grovt indelat kan man säga att det finns två scenarior som tänkas bli aktuella. Hjälpmedel 
som används av en begränsad mängd personer i forskningsprojekt, framtagande av 
schematiska underlag och eller hjälpmedel som används kontinuerligt av ett stort antal 
personer.  
 
• Hjälpmedel för användning i begränsad omfattning.  

För denna typ av användningsområden finns redan de hjälpmedel som kan bli 
aktuella. Hjälpmedlen baserade på egenutvecklade beräkningsblad finns hos de 
parter (universitet, institut och privata företag) som under en längre tid tagit fram 
hjälpmedel för eget bruk. 

   
• Hjälpmedel för generell användning. 

För att uppnå ett beräkningshjälpmedel som kan få en stor spridning krävs ett antal 
aktörer som är villiga att samarbeta till och ett kommersiellt hjälpmedel. Utgångs-
punkten bör vara att den part som gör anbudskalkylen även levererar miljökalkylen 
och att hjälpmedlet är en extra modul till befintliga kalkylprogram, vilket även 
innebär att en god spridning av hjälpmedlet fås relativt snabbt. 

 
För att detta skall uppnås krävs att befintliga programvaruleverantörer och leverantör 
av miljödata sluter ett avtal om att utveckla och leverera en integrerad modul i sina 
befintliga kalkylprogram.  

 
 
Slutsatser 
Val av beräkningshjälpmedel och tillgång till beräkningshjälpmedel bestäms av ambition 
och detaljnivå hos kravställaren. Arbetet pekar mot tre olika nivåer på hjälpmedlet 
 
Alternativ 1: Enkelt översiktligt hjälpmedel för mera översiktliga beräkningar och ej 
heltäckande. På marknaden idag finns början till detta hjälpmedel men det kommer att 
krävas insatser för kompletteringar. Om alla tänkbara varianter skall inarbetas i hjälp-
medlet kommer insatserna bli omfattande. Arbetet kan dock betraktas som engångsinsats. 
Kontinuerlig uppkoppling mot miljödatabas behövs ej.  
 
Alternativ 2: Schablonvärden presenterade i bygghandböcker (jmf. Byggdata). Arbetet 
kommer att kräva en initial insats för uppbyggnad och anpassning mot lämpliga bygg-
litteratur.  Om alla tänkbara varianter skall inarbetas i hjälpmedlet kommer ett insatserna 
bli omfattande. Arbetet kan dock betraktas som engångsinsats. Kontinuerlig uppkoppling 
mot miljödatabas behövs ej.  
 
Alternativ 3: Detaljerade beräkningar. Genom att utnyttja befintliga programvaror (ex. 
BidCon, MAP, Wiksells Byggdata, SPIK) som används för ekonomiska byggkalkyler 
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uppnås troligen det bästa resultatet och kan användas för i princip alla tänkbara bygg-
nader, anläggningsarbeten och konstbyggnader.  Den person som vid kalkyltillfället har 
bäst kännedom om det planerade bygget kommer även utan allt för mycket merarbete 
kunna ställa samman en miljökalkyl. En fördel med detta förfarande är att hjälpmedlet 
kan få en snabb spridning på marknaden eftersom det finns en naturlig koppling till redan 
befintliga programvaror. En naturlig spridning av hjälpmedlet erhålls och uppföljningar 
av genomförda byggen kan enkelt utföras.  
 
Detta kommer dock att kräva en kontinuerlig uppkoppling mot en miljödatabas och att 
avtal  mellan leverantörer av kalkylprogram och leverantör av miljödata. Därtill kommer 
arbetet med att utveckla och anpassa befintliga programvaror.  
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